
- Высокое качество и прочность
- Морозоустойчивость
- Любые объемы
- Доступные цены
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КП «Развитие курортной зоны» реализует 
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Офіційний вісник Кирилівської громади
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Усі бібліотеки, Будинки культури та 
музична школа відтепер підпорядковані 
новій комунальній структурі.

Мирослава Рябко

Про мету створення та 
структуру КЗ «Центр куль-
тури, спорту та мистецької 
освіти Кирилівської селищ-
ної ради Якимівського ра-
йону Запорізької області» 
на сесії селищної ради до-
повіла головний спеціаліст 
відділу культури, молоді та 
спорту Кирилівської селищ-
ної ради Світлана Шиян.

Вона підкреслила, що 
централізоване функціо-
нування закладів культури 
та бібліотек після створен-
ня об’єднаної громади — 
важлива необхідність. Са-
ме створення єдиної кому-
нальної структури дозво-
лить визначити завдання та 
пріоритети роботи осеред-
ків культури нашої творчої 
та багатогранної громади.

— Це є самостійний за-
клад культури, що належить 

до комунальної власнос-
ті Кирилівської селищної 
громади.  В організаційно-
методичному та фінансово-
му плані він підпорядкова-
ний Кирилівській селищній 
раді, — пояснила  головний 
спеціаліст відділу культури, 
молоді та спорту Кирилів-
ської селищної ради Світла-
на Шиян. — Заклад утворю-
ється за принципом універ-
салізації всіх закладів куль-
тури, музичної школи та бі-
бліотек населених пунктів, 
які входять до громади.

До Центру приєднуються 
та підпорядковуються йому 
– комунальний заклад Ки-
рилівська дитяча музична 
школа – як структурний під-
розділ, який підзвітний та 
підконтрольний центру. Фі-
ліями центру стають – Ки-
рилівський БК №1, Кирилів-
ський БК №2, Лиманський 
клуб, Атманайський сіль-

ПОРЯДОК НА ВУЛИЦЯХ 
ТА У ПОДАТКАХ

Упорядкувати відношення бізнесу 
до чистоти на вулицях та сумлінності 
у оподаткуванні ставлять за мету 
керівники Кирилівської громади.

Євгенія Мініна

Керівництво Кирилівки 
вирішило навести оста-
точний лад із торгови-
ми точками, які працюють 
у курортному селищі під 
час курортного сезону. 
Особливо це стосується 
підприємців, що торгують 
з тимчасових споруд, які 
розташовуються на вулиці 
Коса Федотова.

— Нас дуже непоко-
їть те, як деякі підприєм-
ці відносяться до поряд-
ку та утримання приле-
глих територій. Вони не 
платять ані за вивіз сміт-
тя, ані за прибирання те-
риторії, — каже селищ-
ний голова Іван Малєєв. 
— Ми обов’язково розгля-
немо та розробимо меха-
нізм збору коштів пайової 
участі власників тимчасо-
вих споруд торгівлі.

Звісно ж, цей механізм 
буде розроблено у відпо-
відності із законами про 
благоустрій. Керівництво 

селища висловлює впев-
неність в тому, що чистота 
та порядок на вулицях та 
на косах влітку — один з 
факторів, що значно впли-
ває на туристичну відвіду-
ваність курорту.

Має намір влада і взя-
ти під жорсткий контроль 
сплату податків, оренд-
них та інших плат, що над-
ходять у місцевий бюджет. 
Особливу увагу приділя-
тимуть належному оформ-
ленню найманих праців-
ників, що також впливає 
на наповнення бюдже-
ту громади.  Для цього у 
штат селищної ради бу-
дуть введені інспектори з 
праці, а також буде поси-
лена співпраця із органа-
ми прокуратури.

— Порядок повинен бу-
ти не тільки на вулицях, а 
й в податках. Це стосуєть-
ся існування та розвитку 
нашої громади, і ми буде-
мо відноситися до цього з 
особливою увагою, — ка-
же Іван Володимирович.

Розпочато обговорення 
стратегії розвитку громади

Першими проект стратегії розвитку 
громади на період до 2023 року заслухали 
та обговорили на сесії депутати 
Кирилівської селищної ради.

Сергій Шубін

Заступник селищного 
голови Кирилівської гро-
мади Марина Логінова 
ознайомила депутатський 
корпус із проектом доку-
мента, за яким громада 
планує жити та розвивати-
ся найближчі 5 років.

Нагадаємо, що у минуло-
му році напередодні виборів 
голови громади та депутат-
ського корпусу керівництво 
Кирилівської селищної ради 
замовило розробку програ-
ми соціально-економічного 
розвитку об’єднаної гро-
мади, яку проводив Націо-
нальний інститут стратегіч-

них досліджень України.
Спеціалісти інституту 

зацікавились новостворе-
ною громадою і за даними, 
які надало їм керівництво 
селищної ради, розробили 
Проект стратегії.

— Коли ми займали-
ся концепцією цього до-
кументу, то надавали 
вченим-економістам саме 
ті завдання, якими плану-
ємо займатися найближ-
чими роками. Тому зараз 
ми бачимо структурований 
план того, що ми їм пропо-
нували, — прокоментував 
документ селищний голова 
Іван Малєєв.

Його заступник Марина 

Логінова після ознайомлен-
ня депутатів з документом 
висловила ідею, що вза-
галі Стратегія соціально-
економічного розвитку 
(СЕР) громади повинна 
бути гнучкою та відпові-
дати існуючій реальності. 
Так, наприклад, щоб роз-
почати  втілювати у життя 
план СЕР відносно деяких 
об’єктів соцкультпобуту 
на територіях колишніх 
Атманайської та Охрімів-
ської сільрад, необхідно 
спочатку оформити землі 
під цими об’єктами відпо-
відно із законодавством. До 
цього часу навіть на про-
ектування цих об’єктів  не 
варто витрачати бюджетні 
кошти.

Між тим у Кирилівської 
громади вже є підготовлені 
до реалізації проекти щодо 
благоустрою чи забудови со-
ціальних об’єктів.

Обговорення проек-
ту стратегії соціально-
економічного розвитку 
Кирилівської об’єднаної 
громади на період до 2023 
року продовжується. Неза-
баром будуть організовані 
громадські зустрічі задля 
цього. Керівництво та депу-
тати селищної ради вислов-
люють впевненість, що ця 
стратегія дозволить громаді 
розвиватися та зміцнювати-
ся за оптимальним шляхом.

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

Осередки культури громади об’єднали 
у комунальний Центр

ський будинок культури та 
Охрімівський сільський бу-
динок культури, Кирилів-
ська селищна бібліотека — 
філія №1, Кирилівська се-
лищна бібліотека — філія 
№2, Охрімівська сільська 
бібліотека – філія №3, Атма-
найська сільська бібліотека 
— філія №4.

Що стосується самого 
Центру – це юридична осо-
ба, яка є бюджетною не-
прибутковою організацією. 
Центр культури, спорту та 
мистецької освіти фінансу-

ватиметься з бюджету Ки-
рилівської селищної ра-
ди. Депутати селищної ра-

ди одноголосно підтрима-
ли створення нового кому-
нального закладу.
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«КАЗКА» В ОХРІМІВЦІ НЕЗАБАРОМ 
ОТРИМАЄ ПОВНОЦІННИЙ ХАРЧОБЛОК

Відповідно до 
плану керівництва 
Кирилівської гро-
мади учні молод-
ших класів школи 
та вихованці садку 
мають харчувати-
ся в єдиній новій 
їдальні.

ти та відремонтувати харчо-
блок та їдальню садка. Після 
завершення ремонтних ро-
біт учні 1-4 класів школи за 
графіком будуть відвідувати 
їдальню садка, який розта-
шований неподалік від шко-
ли, та харчуватися там.

Після об’єднання громад 
селищний голова Іван Ма-
лєєв запевнив, що харчу-
вання дітей молодших кла-
сів зі шкіл приєднаних Ат-
манайської та Охрімівської 
сільрад буде організоване і 
в цих школах, і коштуватиме 
бюджетові стільки ж, скіль-
ки і у Кирилівці — 25 гри-
вень на дитину на 1 день.

На сьогодні у харчовий 
цех дитячого садку «Каз-
ка» вже закуплені додатко-
ва електроплита, спеціалі-
зована електропательня, 
робочі столи, промислова 
електром’ясорубка, нова 
система вентиляції. Зараз 
тривають роботи з підго-

товки підлоги у новій їдаль-
ні, після цього будівельни-
ки розпочнуть працювати із 
стінами.

З бюджету громади на ре-
монтні роботи виділено 200 
тисяч гривень. Проте, піс-
ля того як підрядник розпо-
чав заміну каналізації та во-
допроводу, з’ясувалося, що 
попередній ремонт у садку 
був зроблений неякісно, от-
же коштів, що вже виділили, 
не вистачить.

Недивлячись на це, вла-
да буде продовжувати фі-
нансувати роботи.

Створення комплексної 
їдальні на базі охрімівсько-
го дитячого садку «Казка» 
— один з багатьох проек-
тів, що підлягають реалі-
зації у 2018 році та перед-
бачений заходами програ-
ми соціально-економічного 
розвитку Кирилівської гро-
мади на 2018-2020 роки.

РОЗВИТОК

Розпочато ремонт пам’ятника загиблим у Великій Вітчизняній війні

Запрошуємо на ярмарок 
сезонних вакансій!

Кирилівська селищна рада розпочала 
реалізовувати план соціально-
економічного розвитку громади. 

Андрій Волков

Велика Вітчизняна війна 
залишила незабутній слід 
в історії нашої Батьківщи-
ни. Жителі Кирилівської 
об’єднаної громади  щоріч-
но 9 травня на площі біля 
пам’ятнику Героям вшано-
вують пам’ять загиблих у 
тій страшній трагедії всьо-
го людства.

Влада Кирилівки завжди 
піклувалася про ветеранів,  
віддаючи данину пам’яті 
солдатського подвигу, муж-
ності, стійкості, героїзму.

Одним із основних за-
вдань соціально-економіч-
ного розвитку громади у 
найближчий час є капі-
тальний ремонт пам’ятника 
загиблим односельцям в 
часи війни. Незважаючи на 

Євгенія Мініна

У Кирилівській курортній зоні почала-
ся активна підготовка до літнього сезо-
ну. Санаторій «Кирилівка», бази відпо-
чинку, пансіонати, дитячі оздоровчі та-
бори, аквапарк «Острів скарбів», дельфі-
нарій «Оскар», магазини та кафе масово 
приймають на роботу персонал.

Для тих, хто шукає сезонну роботу, 
а також для тих, хто шукає працівників, 
Якимівський районний центр зайнятос-
ті 12 квітня о 10:00 в КУ «Будинок куль-
тури Якимівської селищної ради» (РБК) 
за адресою: смт Якимівка, вул. Паркова, 
центральний парк відпочинку, проводить 
традиційний ярмарок сезонних вакансій. 
Відвідавши ярмарок, ви зможете озна-
йомитися з повним переліком вакансій, 

а також безпосередньо поспілкуватися з 
роботодавцями та отримати відповіді на 
питання.

Ми співпрацюємо тільки з соціаль-
но відповідальними роботодавцями і 
гарантуємо офіційне працевлаштуван-
ня. Більшість роботодавців забезпечу-
ють найманих працівників безкоштовним 
проживанням та харчуванням.

Більш детальну інформацію можна 
отримати в Якимівському районному 
центрі зайнятості за адресою:
смт Якимівка, вул. Паркова, 45-А;   
електронна адреса: 0896akim@ukr.net    
в соціальній мережі Фейсбук на сто-
рінці Якимівський районний центр 
зайнятості    

Довідки за тел.: 6-11-64 та 6-11-09

Якимівський районний центр зайнятості запрошує до 
співробітництва відповідальних роботодавців та пропонує 
працевлаштування на курортний сезон.

Уважаемые жители 
Кирилловки!

Большая просьба, ветки роз и 
винограда не выносить в мусорные 

контейнера, а утилизировать 
самостоятельно. В противном 

случае нарушители будут наказаны 
административным штрафом!

погодні умови роботи вже 
розпочаті, адже потрібно 
встигнути все зробити до 9 
травня.

На сьогодні з бюджету 
вже виділили близько 300 
тисяч гривень для приве-
дення пам’ятників в на-
лежний вигляд. Зараз буді-
вельники знімають плити і 
будуть оцінювати, наскіль-
ки серйозними є руйнуван-
ня всередині. Після оцін-
ки ситуації буде прийнято 
рішення щодо подальшого 
ремонту.

Сергій Шубін

Тривають ремонтні ро-
боти харчоблоку та їдаль-
ні у дитячому садку Охрі-
мівки «Казка». Нагадаємо, у 
зв’язку з тим, що в охрімів-
ській загальноосвітній шко-
лі немає приміщення для 
повноцінного харчування 
дітей, влада Кирилівської 
громади вирішила збільши-

Євгенія Мініна

На вулицях Кирилів-
ки триває реконструкція 
тротуарів та пішохідних 
зон, що входять до плану 
соціально-економічного 
розвитку громади.

Нещодавно розпоча-
лися роботи з укладан-
ня плитки на тротуарі 
по частині вулиці Цен-
тральної з поворотом на 
вулицю Зелену до школи-
саду «Золота рибка».  Ро-
бітники вже провели усю 
необхідну підготовку 
для укладання нового 
тротуару. Ці ділянки ву-

лиць вибрали не випад-
ково. По ним найчастіше 
батьки водять своїх дітей 
до дитсадочку, а також 
учні школи-сад «Золота 
рибка» ходять до школи. 
Саме таким принципом 
керувалася кирилівська 
влада, коли у минулому 
році обирала ділянку для 
облаштування троту-
арною плиткою в Азов-
ському.

Велике прохання до 
людей, які мешкають на 
цих вулицях, до робіт 
віднестись з розумінням, 
адже це в першу чергу 
благоустрій селища.

Після облаштування пішохідної 
доріжки біля Азовської школи 
тротуарний благоустрій дістався
і до школи-садку “Золота рибка”.

Новий тротуар 
для малечі
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У КИРИЛІВЦІ ПРОЙШЛИ 
ПРОМІЖНІ ВИБОРИ

У неділю, 11 березня, в Охрімівці
на 21 виборчому окрузі обрали 
депутата селищної ради.
Ціна перемоги - 6 голосів.

Сергій Шубін

Віддати свої голоси 
за кандидатів у депутати 
прийшли більше полови-
ни виборців цього округу. 
Явка склала 55,2 %.

Перемогу отримав Пє-
тухов Сергій Олександро-
вич, який  набрав 65 голо-
сів. Його єдиний суперник 
Тертичний Олексій Леоні-
дович  набрав 59 голосів.

Порушень процесу го-
лосування не було зафік-
совано. Під час голосу-
вання зауважень, скарг з 
боку членів дільничних ви-
борчих комісій та вибор-
ців щодо списків виборців 
чи організації проведення 
виборів не надходило. За 
повідомленням Кирилів-
ської селищної виборчої 
комісії вибори вважають-
ся дійсними.

Андрій Волков

Процес передачі дер-
жавної землі за 

межами населених пунк-
тів у комунальну власність 
громад набирає обертів. 
Роз’яснити всі тонкощі та 
нюанси нововведення у Ки-
рилівку приїхав начальник 
відділу Держгеокадастру в 
Якимівському районі Сер-
гій Кутіков.

— Передача землі грома-
дам є важливим процесом, 
адже, це є зміна розпо-
рядника землі, — пояснює 
Сергій Кутіков. – Всі зем-

лі сільськогосподарсько-
го призначення за меж-
ами населених пунктів, з 
2013 року знаходились у 
розпорядженні головних 
управлінь держгеокада-
стрів України.  І завдяки 
тому, що держава прийня-
ла відповідний закон, в 
найближчий час усі землі 
перейдуть у розпоряджен-
ня громад. На наш погляд, 
це є одночасно і  великим 
стимулом. Це також і більш 
ефективне управління зе-
мельними ресурсами для 
наповнення бюджету і 
розвитку території громад. 

У Кирилівській селищній раді 6 березня 
пройшла зустріч орендарів нашої громади 
з представником Держгеокадастру. 

ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЛІ ДО ОТГ ОРЕНДАРІ
ПОВИННІ ДАТИ СВОЮ ЗГОДУ

оренду землі» у зв’язку з 
передачею земель не до-
пускається відчуження 
(передача) орендованих зе-
мельних ділянок державної 
або комунальної власнос-
ті у комунальну власність 
об’єднаної територіальної 
громади без згоди на це 
орендаря. На сьогоднішній 
день проходить саме відчу-
ження земельної ділянки 
від держави до громади, а 
не від орендаря.

З цією метою головне 
управління Держгеокада-
стру у Запорізькій області 
підготувало бланки згод. 
Де вказано, що орендар на 
підставі договору оренди 
дає згоду на передачу орен-
дованої земельної ділянки 
до власності громади. Всі 
орендарі повинні підписа-
ти ці згоди для подальшого 
процесу передачі землі.

Також присутні орендарі 
змогли поставити питан-
ня начальнику відділу, які 
стосуються земельних від-
носин.

новлювати орендну плату.
На зустріч з представни-

ком Держгеокадастру були 
запрошені саме ті оренда-
рі,  у кого є договори орен-
ди. Всі ці договори були 
підписані з райдержадмі-
ністрацією на тривалий 
термін. На сьогоднішній 
день всі вони діють, і їх 
ніхто не  заперечує. Але 
відповідно до ст. 9 ЗУ «Про 

Завдяки цій передачі ви 
в своїх громадах зможете 
оцінювати ефективність 
роботи орендаря і режим 
роботи і самостійно вста-

Громада, яка вже 
почала активно 
розвиватися, 
приділяє значну 
увагу створенню 
спортивних споруд. 

Заступник кирилівсько-
го селищного голови  Ма-
рина Логінова каже, що 
міні-стадіон у Охрімівці 
керівництву громади хо-
тілося б збудувати за міс-
цеві та обласні кошти. А 
ось спортивні споруди в 
Азовському потребують 
більших капіталовкладень. 

Тому влада громади зараз 
вивчає можливість фінан-
сування цього будівництва 
з Державного фонду регі-
онального розвитку. Для 
цього вже є напрацювання 
і певні плани.

Поки що проект спор-
тивної зони алеї проходить 
експертизу.

ПРОМІЖНІ ВИБОРИ
У неділю, 11 березня, в Охрімівці
на 21 виборчому окрузі обрали 
депутата селищної ради.
Ціна перемоги - 6 голосів.

Сергій ШубінСергій Шубін

го селищного голови  Ма- вивчає можливість фінан-

ПРОМІЖНІ ВИБОРИПРОМІЖНІ ВИБОРИ
У неділю, 11 березня, в Охрімівці
на 21 виборчому окрузі обрали 
депутата селищної ради.
Ціна перемоги - 6 голосів.

Сергій ШубінСергій Шубін
Заступник кирилівсько- Тому влада громади зараз 

Розвиток спорту - 
важливе завдання 

життєдіяльності громади
Євгенія Мініна

У планах керівництва 
Кирилівської селищної 
ради - забудова двох вели-
ких спортивних об’єктів. 
Це комплекс спортспоруд, 
який повинен вінчати алею 
у центрі Азовського, біля 
Будинку культури №2, та 
поле для міні-футболу в 
Охрімівці розмірами 20х40 
метрів.

Нагадаємо, відповідно до 
плану рекострукції в Азов-
ському передбачена зона 
відпочинку, фонтан, дитя-
чі ігрові майданчики, поля 
для міні-футболу та бас-
кетболу, автопарковка.

Обидва проекти спо-
рудження спортивних 
об’єктів припускають за-
будову у співфінансуван-
ні. Обидва проекти подані 
для включення до обласної 
програми розвитку спорту. 
Перемовини щодо співфі-
нансування керівництво 
об’єднаної громади прове-
ло із заступником голови 
Запорізької обладміністра-
ції Едуардом Гугніним.
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Тітка Рая. Одна 
професія на все життя

Мешканка нашої громади Галина Карабут 
стала однією з «Господинь свого краю».

Гарна жінка, чудова людина, турботлива 
мама та бабуся, і майстер своєї справи. 

вона береться, Галина Ана-
толіївна підходить з вели-
кою відповідальністю. Так 
сталося і в 2016 році, ко-
ли вона, заручившись під-
тримкою на той час селищ-
ного голови Атманаю Ігоря 
Сажнєва, вирішила відкри-
ти на території села «Зеле-
ну садибу» — осередок зе-
леного туризму. Це місце, 
де всі бажаючі можуть на-
вчитися чомусь новому та 
просто відпочити душею.

Галину Карабут було об-

ці якраз звільнилося місце в 
перукарні.

Раїса ні хвилинки не роз-
думувала, адже робити за-
чіски та стригти подруг во-
на полюбляла з дитинства. 
Одразу ж після навчання, 
з 25 квітня 1968 року во-
на розпочала свій робочий 
шлях. Влітку вона працюва-
ла в перукарні Кирилівки, а 
взимку - у перукарні в Азов-
ському. З 1985-го Раїса пра-
цювала перукарем у сана-
торії «Кирилівка». За 4 роки 
Раїса Федорівна отримала 
відзнаку – Ветеран праці.  
Після 7 років праці в сана-
торії відомий кирилівський 
перукар вирішила винайма-
ти приміщення для власної 
справи.

Зараз у Раїси Федорів-
ни чудова родина  – донька, 

рано і до депутатського кор-
пусу Кирилівської селищної 
ради. Окрім цього вона ще 
й помічник депутата Запо-
різької обласної ради Ген-
надія Шевченка. Односель-
ці повсякденно звертають-
ся до неї за допомогою та за 
порадою. Галина Анатоліїв-
на завжди зустрічає всіх зі 
щирою посмішкою і намага-

двоє онуків, двоє правнуків. 
Для Раїси це найдорожчі лю-
ди на землі.

Розповідає про свою про-
фесію жінка з вогником в очах. 
За всі 50 років на її шляху не 
трапилось жодного невдяч-
ного клієнта. Може, це про-
сто везіння, а може, і її заслу-
га. Раїса Федорівна з першої 
хвилини спілкування прива-
блює до себе, адже зустрічає 
всіх з відкритою душею. В сво-
їй професії вона бачить тільки 
позитивні моменти. «Якщо до 
сих пір працюю – значить все 
нормально», - говорить тітка 
Рая. Свою професію вона по-
кидати не збирається. У пер-
шу чергу хвилюється за своїх 
постійних клієнтів, хто ж їм бу-
де наводити красу?

Коли ми запитали у неї, 
чи не жалкує вона, що об-
рала таку просту і не зовсім 
популярну професію, Раї-
са Федорівна, не задумую-
чись, відповіла, що перукар-
ня – це її життя. І вона ніколи 
б їй не зрадила. У тітки Раї є 
свої постійні клієнти. Є й та-
кі, яких вона стригла ще ма-
ленькими хлоп’ятами, а за-
раз це вже дорослі 50-річні 
чоловіки.

У Кирилівці немає жодної 
людини, яка б не знала тіт-
ку Раю. Про неї розповіда-
ють як про неймовірно ро-
зумну, вимогливу, талано-
виту, працьовиту, енергійну, 
вірну подругу та дивовижну 
жінку. Раїса Федорівна для 
багатьох вже стала особис-
тим психологом. Люди йдуть 
до неї не тільки за красою, а 
й за вчасною, мудрою життє-
вою порадою. 

Довгих років життя Вам, 
наша рідна тітонька Рая!

ється допомогти у вирішенні 
будь-яких проблем.

В обласному конкурсі 
«Господиня свого краю» Га-
лина Анатоліївна здобула пе-
ремогу у номінації  «Громад-
ський діяч». Це жінка, яка на 
всі 100% достойна носити це 
почесне звання – «Господи-
ня свого краю».

На сесії Кирилівської селищної 
ради почесними грамотами 
Запорізької обласної ради були 
нагороджені два депутати.

Євгенія Мініна

Грамоту за багато-
річну сумлінну 

працю, високий про-
фесіоналізм, активну 
громадську позицію, 
вагомий особистий 
внесок у соціально-
економічний розвиток 

Якимівського району та 
з нагоди Міжнародного 
жіночого дня 8 Березня 
отримали від Запорізької 
обласної ради депутат 
Кирилівської селищної 
ради Лариса Шевченко 
та депутат Кирилівської 
селищної ради Олена 
Санжара.

Андрій Волков

Напередодні Міжнарод-
ного жіночого дня  в об-
лдержадміністрації тра-
диційно відбулося нагоро-
дження переможців облас-
ного конкурсу «Господиня 
свого краю».

Цього року за звання 
кращих господинь змага-
лися 227 жінок у 16 номіна-
ціях, з них конкурсна комі-
сія на чолі із заступником 
голови облдержадміні-

страції Едуардом Гугніним 
обрала 51 господиню кра-
щу у своїй справі.

Галина Карабут на почат-
ку року стала учасницею 
цього конкурсу. Жінка пра-
цює вчителем Атманайської 
ЗОШ вже 30 років.  Всі, хто її 
знає, розповідають про неї 
як про чуйну, гарну жінку, 
турботливу дружину та ма-
му. Її уроки завжди відріз-
няють оригінальністю та ці-
кавістю.

До кожної із справ, за які 

Андрій Волков

До нашої редакції зверну-
лися депутати Кирилівської 
селищної ради з проханням 
написати матеріал про одну 
з мешканок нашої громади 
– «тьотю Раю». 25 квітня ви-
повнюється 50 років, як Ра-
їса Федорівна Москаленко 
працює простим перукарем 
у Кирилівці.

Зустріла нас жінка на сво-
єму робочому місці щирою 
усмішкою. За довгі роки са-
мовідданої праці Раїса Мос-
каленко здобула у жителів 
Кирилівки велику повагу та 
визнання як справжнього 
майстра своєї справи.

Народилася  Раїса Федо-
рівна в 1949 році в Кирилів-
ці. Тут вона і виросла. Пішла 
в школу, а коли вже мала її 
закінчувати, батько запро-
понував їй поїхати навча-
тися в Мелітополь на перу-
каря. На той час у Кирилів-

ПОЧЕСНА 
ВІДЗНАКА

ДЛЯ ЖІНОК-
ДЕПУТАТІВ

Мешканка нашої громади Галина Карабут 

Депутат і берегиня Галина Карабут -
переможниця обласного конкурсу
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ни. Вадим Лузан у категорії 
8-9 років до 25 кг був най-
легшим в своїй категорії. 
Два поєдинки він закінчив 
достроково, але третій, на 
превеликий жаль, програв. 
В результаті у Вадима срі-
бло змагань.

Найтяжча та найповні-
ша категорія на чемпіонаті 
– хлопці 8-9 років до 30 кг. 
У цій категорії змагалось 26 
чоловік. Два наших спортс-
мени - Олег Олександров 
та Дмитро Жерновий - по-
трапили у цю категорію. У 
Дмитра було 5 поєдинків, 
Олег зустрівся з 4 супер-
никами, і у фіналі хлопці 
зішлися між собою. Олег 
програв Дмитру один бал. 
В результаті Дмитро став 
чемпіоном України, а Олег  
- срібним призером.

Артем Галабурда виграв 
перший бій достроково, 
проте у другому він отри-
мав поразку. В результаті 
цього наш спортсмен ви-
був з турніру. Олександр 

Віркун провів три поєдин-
ки. У всіх наш спортсмен 
отримав перемоги, адже 
зміг закінчити їх достро-
ково тяжкими нокаутами.  
Спортсмен зміг показа-
ти різнопланову техніку і 
довів свою майстерність. 
Христина Опалькова зі-
йшлася в поєдинку з су-
перницею, яка значно 
вища за неї та крупніша. 
Проте дівчина виграла 
у неї і стала чемпіонкою 
України.

Стас Путеньов свою ка-
тегорію дочекався тільки о 
23:00. Організатори турніру 
прийняли рішення скоро-
тити час в раундах. Замість 
двох раундів по 2:30 хвилин 
було прийнято рішення 
провести 2 раунди по 1:30 
хв.  Учасників змагань про 
це ніхто не попередив. Це 
звичайно трошки дезорієн-
тувало нашого спортсмена.  
При нічиїй Стас потрапив 
під сумнів. Наша команда 
подала протест, але в ре-

зультаті у Стаса в протоколі 
зафіксували програш. Про-
те, за словами тренера Рус-
лана Галигіна, спортсмен 
виклався на всі 100%, і його 
наставники ним повністю 
задоволені.  Хлопець, за рі-
шенням тренера,  все одно 
потрапляє на Чемпіонат 
Світу. Також Стас отримав 
звання кандидата в май-
стри спорту за змішаними 
єдиноборствами.

Спортсменів підготува-
ли Руслан Галигін та Віта-
лій Головко. Велику подя-
ку спортсмени та тренери 
висловлюють всій своїй 
команді, яка складається з 
батьків, водіїв, небайдужих 
людей. Особлива подяка за 
фінансову підтримку Ки-
рилівській селищній раді.

Попереду у команди на-
пружені 4 тижні підготов-
ки до Чемпіонату Світу. 
Участь в ньому будуть бра-
ти всі вісім кирилівських 
спортсменів.

Спортсмени Кирилівського клубу карате не перестають 
здобувати нові перемоги в національному виді спорту. 

Євгенія Мініна

Наша команда при-
йняла участь у Чем-

піонаті України з хортингу, 
який пройшов у місті Киє-
ві 16-18 березня. Змагання 
проходили серед всіх ві-
кових категорій у розділах 
«Двобій» та «Форма». Пока-
зати свою бойову майстер-
ність зібралося близько 630 
спортсменів зі всієї Украї-
ни. Бої проходили протя-
гом двох днів з самого ран-
ку до пізньої ночі.

Кирилівку на змаганнях 
представляли вісім спортс-
менів. Для наших спортс-
менів це був довгоочікува-
ний чемпіонат. Перемога 
на ньому для спортсмена, 
який  досяг 15-річного віку, 
автоматично означала при-
своєння розряду — Май-
стра спорту.

Наша найменша спортс-
менка Оля Любова провела 
два поєдинки. Їх вона за-
кінчила достроково, отри-
мала беззаперечну перемогу 
і стала чемпіонкою Украї-

Спортсмени Кирилівського клубу карате не перестають 

Кирилівськи «карпи» подолали черговий 
чемпіонат і вийшли переможцями

СТАРТУВАЛА ПЕРША СПАРТАКІАДА ОБ’ЄДНАНОЇ 
КИРИЛІВСЬКОЇ ГРОМАДИ

лєєв. Він привітав всіх з по-
чатком нової спартакіади та 
побажав чесної гри.

Варто зазначити, що ця 
спартакіада є відбірковим 
турніром до обласних зма-
гань «Найкраще спортивне 
село», які будуть проходити 
у серпні в Михайлівці.

Після жеребкування, 
шанс першими поміряти-
ся в справності володін-
ні м’ячем випав командам 
Охрівки та Кирилівки. Бо-
ротьба була нелегкою та ці-
кавою. Гра велась до двох 
перемог кожної команди. 
Першу партію виграла ко-
манда «Азовець», а другу 
партію перемогла «Чайка». 
У вирішальній запеклій бо-
ротьбі остаточну перемогу 
отримала команда з Кири-
лівки.

Наступними зустрілися 
команда охрімівська «Чай-
ка» та атманайська «Хви-
ля». Злагоджена гра ко-
манди з Охрімівки прине-
сла хлопцям перемогу з 
рахунком 2:0.

У спортивному залі Охрімівки 17 березня 
змаганнями з волейболу розпочалась перша 
спартакіада нашої об’єднаної громади. 

Захоплюючою була гра 
команд Атманаю та Кири-
лівки, які зійшлися в остан-
ньому волейбольному дво-
бої. Хлопці з Кирилівки до-
клали максимум зусиль і 
здобули жадану перемогу з 
рахунком 2:0.

В результаті змагань при-
зові місця розподілилися 
наступним чином. Перше 
місце у команди «Азовець», 
друге — у «Чайки» і третє 
— у команди «Хвиля».  На-
городження команд прово-
дила виконуюча обов’язки 
старости Охрімівки Тетяна 
Міщенко.  Вона також при-
вітала команди з початком 
спартакіади та подякувала 
всім учасникам змагань.

Головний суддя змагань 
Роман Сердяєв пояснив, 

що всі учасники змагань, 
за умовами цієї спартакіа-
ди, будуть отримувати тіль-
ки грамоти. А в кінці спар-
такіади кожну команду на-
городять грошовим серти-
фікатом, які надасть Кири-
лівська селищна рада. За ці 
сертифікати команди змо-
жуть придбати спортивний 
інвентар для громади.

Організаційний комітет 
висловлює велику подяку 
господарям спортивного 
залу та в.о. старости Тетя-
ні Міщенко за надання за-
лу для проведення змагань 
та за гарний прийом. Також 
велика подяка Кирилівській 
селищній раді за допомогу 
в організації та проведені 
спартакіади.

Мирослава Рябко

У цій спартакіаді прийма-
ють участь три команди. Ко-
манда Охрімівки – «Чайка», 
Атманаю —  «Хвиля» та Ки-
рилівки — «Азовець». Ко-
манду «Чайка» представляє 
Олександр Бєліченко. Ко-
манду «Азовець» — Роман 

Сердяєв. Команду «Хвиля» 
— Юрій Карабут. Найближ-
чим часом буде складений 
календар спартакіади на 
поточний рік.

Першим етапом спарта-
кіади були змагання з чо-
ловічого волейболу. На від-
криття завітав кирилівський 
селищний голова Іван Ма-
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СВЯТО

У БУДИНКУ КУЛЬТУРИ №2 
ВИРУЄ КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ

Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! 
В сей день, когда «всяка плоть веселится и радуется», 
обращаюсь к вам с вечно живым и жизнеутверждающим 
восклицанием: Христос Воскрес!

Творчі колективи Кирилівського БК №2 з 
нетерпінням чекали завершення ремонту 
другого поверху, де розташовані класи 
для занять. Нарешті їх мрії здійснились.

ибо Воскресенье Христо-
во убирает все преграды 
с пути нашого спасення и 
открывает пред нами воз-
можность быть не чада-
ми гнева Божия, но стать 
сынами Нашего небесного 
Отца.

Пусть Воскресший Хрис-
тос – победитель ада и 
смерти – войдет в нашу 
жизнь и наполнит ее Сво-
им Божественным Светом, 
чтобы она стала живым сви-
детельством нашей Пас-
хальной веры. Желаю всем 
вам, возлюбленные, ра-

достного и светлого Празд-
ника, доброго здравия 
и мира, благословенных 
успехов в ваших трудах во 
славу Божию и во благо на-
шого земного Отечества. 

Благословение Воскрес-
шего Христа Спасителя да 
пребывает со всеми вами.

Протоиерей Свято-Никольской 
церкви Дмитрий Журавель

Пасха Христова есть 
средоточие жизни всяко-
го христианина, а неудер-
жимо рвущиеся из серд-
ца ликующие слова «Хрис-
тос воскресе!» - смысл все-
го православного вероис-

поведания. Пасха есть по-
беда над «последним» и 
окончательным врагом – 
смертью. Краеугольным ка-
менем христианского ми-
росозерцания, действи-
тельно, является Пасха, 

Андрій Волков

Будинок культури в 
Азовському сьогодні вже 
важко впізнати. Там ще 
пахне фарбою та новими 
меблями. Творчі колекти-
ви Кирилівського БК №2 
вже почали займатися в 
оновлених приміщеннях.

Радості наших артистів 
немає меж. Учасники хо-
рового колективу «Азов-
ські зорі» стверджують, 
що на новому місці навіть 
голос по-іншому звучить.

— Нарешті ми пере-
йшли у новий прекрас-
ний Будинок культури, — 
розповідає керівник хо-
рового колективу «Азов-

ські зорі» Леонід Петру-
сенко. – Ремонт повніс-
тю не закінчено і роботи 
ще йдуть, проте учасники 
хору вже мають можли-
вість займатися у світлій 
кімнаті, де багато пові-
тря. В нових приміщеннях 
прекрасно чутно кожного 
учасника. Це наші довго-
очікувані людські умови. 
Я думав, що не дочека-
юсь вже цього моменту.

Всі з нетерпінням чека-
ють завершення ремон-
ту фойє та актового залу. 
Працівники Будинку куль-
тури впевнені, що він ста-
не перлиною нашої гро-
мади.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Розклад Великодніх служб:
7 квітня  23:30 - Полуночниця
8 квітня  0:00 - Великодня Ранкова Літургія

3:00 - 6:45 - Освячення пасок 
7:00 - Богослужіння у с. Давидівка
8:30 - Богослужіння у с. Атманай
10:00 -11:00 - Освячення пасок у смт. 
Кирилівка

Шевченківські дні в Кирилівці
У 2018 році Україна відзначила 204 
річницю з дня народження великого 
українського поета, письменника, 
художника Тараса Шевченка. 

Мирослава Рябко

Напевне, в Україні не зна-
йдеться жодної людини, яка 
у своєму житті хоча б раз не 
перегорнула сторінок «Коб-
заря» Тараса Шевченка. Що-
року в Україні відзначають 
«Шевченківські дні». Творчі 
працівники колективу Ки-

рилівського БК №1  не могли 
залишитися осторонь цієї 
події. З метою вшануван-
ня Кобзаря 19 березня було 
проведено захід під назвою 
«Шевченківська весна».

Сцена Будинку культу-
ри була тематично прикра-
шена, висів портрет Тараса 
Шевченка. Діти-учасники 

виступали на сцені з вірша-
ми Кобзаря.  Із почуттям та 
ліризмом декламували по-
езії Іван Надярний та Со-
фія Сьомченко. Виступаючі 
знайомили присутніх з біо-
графією Шевченка. Також 
була проведена невеличка 
вікторина «Сторінки з жит-
тя Шевченка», з якої всі при-
сутні змогли дізнатися про 
цікаві факти з життя велико-
го українського Кобзаря.

Захід пройшов дуже ці-
каво. Присутні ставили ба-
гато запитань та виявляли 
неабияку цікавість до жит-
тя Шевченка. Ведучими 
свята були Андрій Лоско-
ріг, Мирослава Молодча, 
Софія Сьомченко, Роман 
Вишегородцев та Максим 
Вишегородцев.

Захід підготували театраль-
ний колектив «Мозаїка»  (ке-
рівник Вікторія Кольчієнко) 
та танцювальний колектив 
«Акварель» (керівник Мари-
на Бєлічкова).



№3 (118), березень 2018р.8 www.krlk.gov.ua

НЕЗАБУТНЄ ТУРНЕ ПО СЕЛАХ

У неділю, 4 
березня, колективи 
Кирилівського 
Будинку культури 
№2 з концертною 
програмою здійснили 
турне по селах 
громади.

Євгенія Мініна

Перший концерт прой-
шов у селищі Солоне.  Гля-
дачів зібрався повний зал. 
Розпочалася концертна 
програма легендою про 
дівчину-українку, яка взяла 
незрівнянний скарб – укра-
їнську пісню - та понесла її 
у народ. Продовжуючи ле-
генду, хоровий колектив 
«Азовські зорі» акапельно 
виконав «Отче наш». У де-
яких глядачів від емоцій 
навіть почали з’являтися 
сльози на очах.

Хоровий колектив на по-
чатку концертної програми  
виконав 6 композицій. Далі 
своїми гуморесками посмі-
шив присутніх Василь Мур-
ський. Наступним на сцені 
з’явився Владислав Шиян. 
Йому на баяні акомпанував 
Леонід Петрусенко. Гляда-
чі з задоволенням слухали 
пісні, дякували виконавцю 
щирими оплесками, а піс-
ля викликали Владислава 
на біс.

Своїми запальними тан-
ками розвеселили присут-
ніх «Веселі молодиці».  По-

радував глядачів і театр мі-
ніатюр «Азов», який ставив 
мініатюру «Хто кого пере-
бреше».  Не відпускали зі 
сцени і Тетяну Лисенко. Во-
на заворожила присутніх 
своїм співом. Закінчив кон-
цертну програму хоровий 
колектив «Азовські зорі». 
Глядачі аплодували вико-
навцям та не хотіли відпус-
кати їх зі сцени.

Головний спеціаліст від-
ділу культури, молоді та 
спорту Світлана Шиян по-
дякувала присутнім за те-
плий прийом та привітала 
від імені Кирилівської се-
лищної ради всіх жінок зі 
святом 8 Березня. Також 
наші артисти подарували 
творчим колективам Соло-
ного презент у вигляді са-
моробних паперових квіто-
чок з цукерками всередині.

Після концерту у Соло-
ному наші артисти вируши-
ли до Атманаю. Концерт-
ну програму вирішили про-
вести спільно з творчими 
колективами села. Концерт 
пройшов на одному поди-
ху. Глядачі та інші учасники  
і зустрічали, і проводжали 

зі сцени кирилівських вико-
навців шаленими оплеска-
ми. Перед виступом хоро-
вого колективу Тетяна До-
вженко разом з Леонідом 
Петрусенко подарували 
присутнім пісню «Приезжай 
в Атманай», яку написав ко-
лишній художній керівник 
Кирилівського БК Анатолій 
Твердохліб. Після виконан-
ня пісні, її ноти та текст були 
презентовані атманайсько-
му вокальному ансамблю 
«Мрія» для подальшого ви-
конання.

Кирилівські творчі колек-
тиви висловлюють щиру по-
дяку за підтримку у поїздці 
Кирилівській селищній ра-
ді та її голові Івану Малєєву. 
Творчі колективи дякують 
за працю та терпіння водіє-
ві Володимиру  Плетнюку.

Жителі Солоного та Ат-
манаю вельми дякують на-
шим улюбленим артистам 
за самовідданість своїй 
справі та за безмежну лю-
бов до творчості, бо вони 
з легкістю змогли провес-
ти два вражаючі концерти в 
один день.

Весна іде – 
весні дорогу!

В неділю, 18 березня, учні Кирилівської 
музичної школи та творчі колективи 
Кирилівського Будинку культури №2 
влаштували справжнє свято музики та весни. 

Мирослава Рябко

Це був своєрідний звітний концерт для батьків ді-
тей, які приймають участь у художній самодіяльності. 
Вони показали, чого навчилися, відвідуючи заняття. 
Концерт вийшов яскравий та хвилюючий. Свято було 
присвячене весні. Це та пора року, коли все оживає та 
розквітає. Краса, яка з’являється навколо нас навес-
ні, не змогла залишити байдужими і колективи музич-
них шкіл.

Зі сцени линули милозвучні пісні у виконанні во-
кального ансамблю «Мрія». Колектив виконав 5 пісень, 
які нікого не залишили байдужими. Однією з таких пі-
сень був твір на слова нашого односельця Валерія 
Жукова та музику Леоніда Петрусенко «Весна». Аком-
панували  колективу під час виконання цієї композиції 
Леонід Петрусенко та Сергій Поцелуйко. Учасники ко-
лективу «Мрія» виконали і пісню «Якби мені черевич-
ки» в обробці нашого односельця Леоніда Петрусенка 
та під його акомпанування.

З натхненням та майстерністю пісні на різноманітну 
тематику виконували Вероніка Гуменна, Марія Гумен-
на, Валентина Матіс , Анастасія Пилипчук, Софія Дем-
ченко, Катерина Вівденко, Валерія Філоненко. Тріо у 
складі Євгенії Гринь, Софії Панченко та Анастасії Гу-
менюк виконали чуттєву пісню про маму. Дует у складі 
Марії та Вероніки Гуменної також присвятив свою піс-
ню найдорожчій людині на світі – мамі. Після її вико-
нання у присутніх мам з’явилися сльози на очах.

Окрім пісень, учні показали свою майстерність у ху-
дожньому читанні. Гумореску Павла Глазового «В ко-
го батько розумніший» прочитала Катерина Вівденко. 
Вірш «На місячній доріжці» прочитала Вікторія Щусь.  
Гумореску Павла Глазового «Дядько їсти хоче» прочи-
тала Євгенія Гринь. Уривок з твору «Журавлі» проде-
кламувала Марія Гуменна. Гумореску Світлани Тимко 
«Реклама» прочитала Ольга Северин. Вірш під назвою 
«Мама» розповіла Настя Пилипчук. Всі виступаючі 
змогли викликати величезний захват та бурхливі емо-
ції у присутніх.

Свято підготували керівники учнів музичної шко-
ли та творчих колективів Кирилівського БК №2 Тетяна 
Лисенко, Ганна Чмир-Протасова, Світлана Шиян, Лю-
бов Міщенко та Ольга Комкова.

На святі панувала особлива урочиста та радісна ат-
мосфера. Схвильовані обличчя викладачів, як ніколи від-
повідальні діти та  щасливі обличчя батьків — все це го-
ворить про те, що концерт відбувся на високому рівні.

У Кирилівській громаді 
зустріли свято весни
Напередодні Міжнародного жіночого дня, 7 березня, 
в Кирилівському Будинку культури №1 відбулися 
урочистості та святковий концерт. 

Андрій Волков

Привітав усіх жінок гро-
мади зі святом кирилів-
ський селищний голова 
Іван Малєєв. Він зазначив, 
що наша земля славиться 
своїми жінками — красиви-
ми, розумни ми і працьови-
тими.  Іван Володимирович 
побажав жінкам здійснен-
ня всіх бажань, щоб усі за-
думи обов’язково втілю-
валися в життя, а всі пер-
спективні починання дава-

ли бажаний результат.
Після привітальних слів 

розпочався святковий кон-
церт. Першим на сцені зі 
своїми запальними пісня-
ми з’явився народний хор 
«Берегиня». Потім чарівну 
пісню для присутніх пода-
рувала Марія Коробка. Ін-
струментальний ансамбль 
з Охрімівки «Гарний на-
стрій» виконав дві компо-
зиції.  Одну з них - дуетом з 
Віктором Саприкіним. Піс-
ля виступу ансамбль отри-

НА СЦЕНІ

силь Над’ярний прочитав 
веселий монолог про те-
щу. Завітали на свято і ци-
гани. Народний фольклор-
ний циганський колектив 
«Хітана» з солістом Вале-
рієм Глазковим змусили 
присутніх танцювати пря-
мо сидячі на місцях. Веду-
чі свята - Вікторія Кольчі-
єнко та Василь Над’ярний.

Наприкінці свята депу-
тат селищної ради Олексій 
Городній подарував всім 
жінкам, які виступали цьо-

го дня на сцені, квіти.
Велику подяку за допо-

му у організації концерту 
творчі працівники колек-
тиву Кирилівського БК №1 
висловлюють Кирилівській 
селищній раді на чолі з го-
ловою Іван Малєєвим, за-
ступникам селищного го-
лови Марині Логіновій та 
Ігорю Коробці, директо-
ру КП «Розвиток курортної 
зони»  Олександру Жере-
бець та депутату Олексію 
Городньому.

мав бурхливі оплески. Ва-
силь Мурський підняв на-
стрій своїми гуморесками. 
Далі на сцені з’явилися ча-
рівні жіночки з дуету «Яво-
рина».  Захоплюючу мело-
дію на саксофоні виконав 
Павло Шиян. Танцями за-
палювали публіку танцю-
вальний колектив «Аква-
рель»,  східний хореогра-
фічний колектив «Шахе-
ризада», хореографічний 
колектив «Фантазія». Свої 
чарівні пісні присутнім да-
рували Алла Ванькевич, 
Анатолій Янєв, Олег Ре-
пін, Ольга Любова, Ната-
ля Куц, дует «Обрій», во-
кальний колектив «Джере-
ло», інструментальний ан-
самбль «Едельвейс». Ва-
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У Кирилівській громаді з’явилися 
нові пернаті мешканці
Протягом декількох днів у мисливських 
угіддях для збільшення поголів’я птахів 
було випущено 57 фазанів.

Андрій Волков

У 2017 році в Якимів-
ському районі, вперше за 
всю історію існування мис-
ливських організацій, бу-
ла створена секція мислив-
ського собаківництва, яка є 
осередком Запорізької ор-
ганізації Українського това-
риства мисливців та риба-
лок. Нещодавно власники 
мисливських собак Азов-
ського і Кирилівського мис-
ливського колективу прове-
ли акцію з поповнення на-
ших угідь фазанами.

Вони самостійно зібрали 
кошти, передали їх до Яки-
мівської районної організа-
ції українського товариства 
мисливців і рибалок для за-
купівлі птахів. Вся партія 

фазанів  здорова, має вете-
ринарне свідоцтво, яке під-
тверджує відсутність у пта-
хів хвороб, адже вони часто 
наближаються до людських 
господарств.

— Для того щоб дичина 
множилася, а мисливці мо-
гли отримувати задоволен-
ня від процесу полювання, 
необхідно випускати фаза-
нів щорічно, — розповідає 
єгер і один з організаторів 
акції Олександр Радиш. — 
Час ми вибрали не випад-
ково. На фазанів вже закін-
чився мисливський сезон, 
який тривав з 1 жовтня до 
останньої неділі грудня. У 
них достатньо часу, для то-
го щоб прижитися і розмно-
житися.

Фазанів випустили в Ли-

ФАУНА

Кирилівські заводчики мисливських
собак продемонстрували високий 

рівень своїх вихованців

Сергій Шубін

Випробування тривали протягом 6 
днів, з 14 по 21 березня. Захід проходив 
у формі випробувальної станції молодих 
собак породи дойч-дратхаар клубу.  Ви-
пробування влаштовували і приймали 
експерти з Федерації мисливського со-
баківництва Німеччини (JGHV). Такі 
випробування є дуже високого рівня і за-
писуються в племінну книгу.

Сенсом і завданням випробувань є 
встановлення природних задатків моло-
дого собаки з прийняттям до уваги його 
майбутнього застосування і придатнос-
ті до різнобічного використання на по-
люванні. Одночасно такі випробуван-
ня призначені і для оцінки придатності 
молодих собак до подальшого розведен-
ня, відбору та формування племінного 
поголів’я.

Від нашої громади участь у випробу-
ваннях приймали Андрій Антоненко зі 
своїми двома собаками та Василь Теслюк 
зі своєю собакою. Своїх чотирилапих 

друзів власники тренують самостійно. 
Також ці собаки є народженими та виро-
щеними саме в Кирилівці.

— Ці випробування  є можливістю оці-
нити собак у відповідності до безлічі ви-
мог.  Вони є своєрідними тестами, за ви-
конання яких собаки отримують бали, 
— поясняє Андрій Антоненко.

Випробування проходили в декількох 
розділах. Це виявлення робочих якос-
тей по сліду зайця, по роботі куропатка-
фазан, послухання та контактність у полі з 
господарем.  По закінченню тестів собаки 
Андрія Антоненко отримали наступні ре-
зультати – пес в шість місяців отримав 65 
балів, сука в сім з половиною місяців отри-
мала 69 балів.  Сука Василя Теслюка, якій 
десять місяців, отримала 70 балів.

Андрію Антоненко за самого молодого 
вихованця вручили картину з зображен-
ням собаки. Також учасники випробувань 
отримали в подарунок книжки Norberta 
Feuerbacha «Оценка формы и шерсти со-
бак породы Deutsch Drahthaar», яка була 
перекладена на російську мову спеціаль-
но для популяризації цієї породи та для 
повної обізнаності власників породи.

Наступний етап випробувань буде 
проходити у вересні у вигляді екзаме-
ну, після всього курсу навчання. Після 
складання цього екзамену відбудеться 
розподіл призових місць.

КИРИЛІВСЬКИЙ ПЕС СТАВ
ПЕРШИМ НА ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ
В Токмацькому районі 17-18 
березня пройшли змагання для 
континентальних та острівних лягавих 
по куріпці, ранг 4хCACT.

Андрій Волков

Змагання проходили у 
селі Скелевате згідно гра-
фіку проведення іспитів та 
чемпіонатів собак мислив-
ських порід ВГО «Кіноло-
гічна спілка України» у За-
порізькій області. Органі-
затором заходу виступила 
Запорізька мисливська ор-
ганізація «Діамант». Зма-
гання рангу 4хCACT є Чем-
піонатом України.

Змагання проходили 
протягом двох днів. Всьо-
го свою майстерність та 
навички продемонструва-
ли близько 20 собак. Наш 
односелець Дмитро Само-
йлов зі своїм вихованцем 
Аресом також брав участь у 

цих зборах.
Змагання проходили для 

лягавих порід собак по ро-
боті по птиці у полі. Пес 
Дмитра показав свою про-
фесійну майстерність та 
посів перше місце і отри-
мав кваліфікацію «Відмінно 
1» (диплом першого сту-
пеню). Також Арес отримав 
титул САСТ – Кандидат в 
чемпіони країни з робочих 
якостей.

Для власника мислив-
ської собаки зайняти пер-
ше місце на подібних зма-
гання є значним досягнен-
ням, адже Дмитро Само-
йлов самостійно тренує 
свого улюбленця, який, до 
речі, був народжений та ви-
хований саме в Кирилівці.

манському саду та Кирилів-
ському саду. За рішенням 
членів колективу ці терито-
рії зробили відтворювани-
ми, і натаскування собак тут 
тепер заборонено. Також на 
цих територіях заборонене 
полювання до 1 жовтня.

Перед початком акції з 
випускання фазанів відбу-
лася підготовка території. 
Члени колективів провели 
полювання на лисиць, щоб 
вони не могли зашкодити 
птахам.  Після того як ви-
пустили всіх фазанів, мис-
ливці  розсипали і корм для 
них.

— Нам  довірили цей 
складний природний ре-
сурс, тому проведення по-
дібних біотехнічних заходів 
по відтворенню, підгодів-
лі, охорони всіх біоресурсів 
– необхідна, — розповідає 
голова Азовського первин-
ного мисливського колек-
тиву і один з організаторів 
акції Артур Барбакадзе.

Як розповіли учасники 
акції, мисливці — це лю-
ди, які повинні охороняти 
природу і брати з неї тіль-
ки те, що дозволено. Кожен 
законослухняний мисли-
вець має не перевищувати 
норму, яка записана в від-
стрільній карті і згідно з се-
зоном. Члени Кирилівсько-
го і Азовського товариства 
завжди  розставляють го-
дівнички в місцях збору ди-
ких тварин, спеціальні «со-
лонці» для зайців. Різними 
способами намагаються 
подбати про дику природу.

На жаль, є в нас і багато 
браконьєрів, які виходять на 
полювання в заборонений 
час і без дозвільних доку-
ментів. Члени Азовського і 
Кирилівського мисливсько-
го колективів намагаються 
привернути увагу спільноти 
до цієї проблеми.

Керівництво Кирилівської 
громади висловлює велику 
подяку нашим мисливцям, 
які беруть участь у заходах, 
пов’язаних із збереженням  
місцевих природних ресур-
сів та їх примноженням.

У місті Хорли Херсонської 
області пройшли 
випробування молодняка 
лягавих собак, де наші 
тренери отримали високі 
оцінки за підготовку своїх 
чотирилапих друзів.
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До уваги мешканців Ки-
рилівської селищної ради!

15 березня 2018 року роз-
почав роботу агентський 
пункт Пенсійного фонду 
України, який розташо-
вано в адміністративній 
будівлі Кирилівської се-
лищної ради.  Час прийому 
спеціалістами управління: 
10.00 — 12.00.

Надалі агентський пункт 
буде працювати щомісяця.

Запрошуємо для отри-
мання послуг Пенсійного 
фонду України  громадян 
різних вікових груп – мо-
лодь, працююче населення, 
громадян передпенсійного 

віку, пенсіонерів для отри-
мання інформації стосов-
но діючого пенсійного за-
конодавства, перспектив 
власного пенсійного стра-
хування, зокрема щодо 
набуття страхового стажу, 
порядку нарахування та 
перерахунку пенсії, отри-
мання будь-яких довідок, 
що входить до компетенції 
Пенсійного фонду. 

Мелітопольське об’єд-
нане управління Пенсій-
ного фонду України в За-
порізькій області (далі 
– Управління) здійснює 
обслуговування громадян, 
що мешкають на територіях 

Уряд визнав спроможними громади, в яких пер-
ші вибори відбулися 29 жовтня 2017 року, а також 
громади, що утворені навколо населених пунктів та 
визначені перспективними планами формування 
територій громад областей як адміністративні центри 
ОТГ. Таким чином на сьогодні в Україні спроможни-
ми визнано ще 179 громад. Серед них у Запорізькій 
області — сім ОТГ, а саме:

Новоуспенівська сільська ОТГ Веселівського району;
Чкаловська сільська ОТГ Веселівського району;
Петро-Михайлівська сільська ОТГ Вільнянського 

району;
Плодородненська сільська ОТГ Михайлівського 

району;
Приазовська селищна ОТГ Приазовського району;
Кирилівська селищна ОТГ Якимівського району;
Якимівська селищна ОТГ Якимівського району.
Як повідомили в Управлінні містобудування та 

архітектури облдержадміністрації, Чкаловська, 
Петро-Михайлівська, Приазовська та Якимівська 
ОТГ мають можливість скористатися передбаченою 
Законом України «Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад» процедурою та приєднатися до 
суміжних громад, які відповідно до перспективного 
плану формування територій громад області  нале-
жать до цих ОТГ.

Загалом на сьогодні розпорядженнями КМУ у 
Запорізькій області визнано спроможними 30 ОТГ. 
Це дає їм можливість використовувати відповідні 
механізми, передбачені Бюджетним та Податковим 
кодексами України, для забезпечення  належного 
функціонування.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю Запорізької ОДА

У Кирилівці відкрився агентський пункт 
Пенсійного фонду України

Уряд визнав 
спроможною 
Кирилівську 
селищну ОТГ

ОФІЦІЙНО

лі  Кирилівської селищної 
ради;

— спілкування зі спеціа-
лістами Пенсійного фонду 
особисто під час зустрічей з 
мешканцями Кирилівської 
селищної ради за місцем 
проживання, в трудових 
колективах;

— отримання консульта-
цій за допомогою дистан-
ційних форм спілкування, 
а саме: телефонного, Skype 
– зв’язку, з використанням 
електронної пошти.

Нам важлива Ваша дум-
ка, тому пропозиції щодо 

необхідності зустрічі, дис-
танційного спілкування з 
працівниками Пенсійного 
фонду, тематики питань, 
що виникають, просимо 
звертатись до відповідаль-
ної особи — працівника 
Кирилівської селищної 
ради за телефоном: (06136) 
6-99-11 Мініна Євгенія 
Михайлівна.

З повагою, адміністрація 
Мелітопольського об’єднаного 

управління Пенсійного фонду 
України в Запорізькій області

Пропозиції щодо необхідності зустрічі, дистанційного 
спілкування з працівниками Пенсійного фонду, 
тематики питань, що виникають, можна буде надавати 
щоденно співробітнику селищної ради.

Лави спроможних об’єднаних 
територіальних громад в області 
поповнилися.

ФАХІВЦІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
ПРОВЕЛИ ВИЇЗНИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

Представники Пенсійного фонду 
спілкувались та відповідали на питання 
громадян поважного віку нашої громади.

мовити різноманітні до-
відки та виписки. Все це 
буде передаватися нам, і 
ми до свого приїзду буде-
мо готувати всі необхідні 
документи. Для людей та-
кий варіант роботи є дуже 
зручним. Окрім пенсіоне-
рів, ми будемо працювати 
і з роботодавцями та ін-
шими категоріями. Якщо 
когось цікавить, скільки 
йому не вистачає страхо-
вого стажу до пенсії, що 
можна зробити для на-
буття відсутньої кількості 
стажу —  ми також зможе-
мо дати відповідь на ці пи-
тання.

З проблемними питан-
нями щодо пенсійного за-
безпечення до фахівців 
звернулись четверо грома-
дян.  Більшість турбувало 
питання, чи правильно їм 
порахували стаж.  Наталія 
Гущина перевірила всі дані 
та правильність підрахун-
ків. Ще одне з питань, яке 
задавали присутні, сто-
сувалося розміру пенсії та 
її індексація. Фахівці де-
тально роз’яснили всі не-
зрозумілі питання.  Також 
було звернення від пенсіо-
нерки з приводу виплат ді-
тям війни. Кожне питання 
було офіційно зафіксоване 
та передане на контроль у 
Мелітопольське об’єднане 
управління Пенсійного 
фонду України в Запорізь-
кій області.

У подальшому такі при-
йоми громадян будуть про-
водитися кожен третій чет-
вер місяця.

Євгенія Мініна

Заступник начальни-
ка Мелітопольського 

об’єднаного управління 
Пенсійного фонду Укра-
їни в Запорізькій області 
Костянтин Сокол разом з 
заступником начальника 
Якимівського відділу об-
слуговування громадян 
Наталією Гущиною 15 бе-
резня  провели прийом гро-
мадян у приміщенні Кири-
лівської селищної ради.

Більшість людей нашої 
громади та району турбує 
одне питання: «Чому у мене 
така маленька пенсія?» 
Люди, які пропрацювали 
багато років, отримують 
невелику пенсію. Особли-

во це стосується людей, 
які більшість свого життя 
працювали в сільських гос-
подарствах. За поясненями 
спеціалістів Пенсійного 
фонду, розмір пенсії зале-
жить від заробітної плати, 
яку вони отримували про-
тягом свого працюючого 
періоду.

— Ми хочемо створити 
у Кирилівці агентський 
пункт, — розповідає Кос-
тянтин Сокол. – Основна 
мета такого пункту є кон-
сультація жителів грома-
ди на місцях, щоб вони 
не їздили до Якимівки. У 
Кирилівській селищній 
раді буде людина, до якої 
зможуть звернутися всі 
бажаючі. Можна буде за-

міста Мелітополя та Мелі-
топольського, Якимівсько-
го, Веселівського районів 
Запорізької області.

Для зручності громадян, 
що мешкають на віддале-
них від адміністративної 
будівлі Управління терито-
ріях, з метою наближення 
послуг Пенсійного фонду 
до громадян  Якимівського 
району, зокрема смт Кири-
лівка та прилеглих тери-
торій, Управління пропо-
нує великий спектр форм 
та методів спілкування, у 
тому числі  дистанційні.

Пропонуємо:
— завітати до агентського 

пункту прийому громадян 
в адміністративній будів-
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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 
удобствами, 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. капи-
тал. гараж, 097-13-76-097
комната в общежитии пгт. Акимовка 
общ. пл. 17м2 2/2, срочно, 093-64-38-925

ПРОИЗВОДСТВА
б/о, Кирил.,  1ая линия, 067-149-87-07
б/о, Кирилл, Центр, люксы, кафе, 22с, 
госакт, 096-920-58-59
б/о, Кирилл., люксы, 100чел., кафе, 18с, 
госакт, 096-920-58-59
база отдыха, Кирилловка, 067-183-
27-81
действующий гостевой бизнес, терит. 
санатория «Кирилловка», 2эт., 180м2, 
135000$, 097-569-22-55
коттеджи, Кирил., 1-ая линия, 067-149-
87-07
коттедж, Пересыпь, 150м2, 2-эт., е/рем, 
4люкса, 096-920-58-59
магазин, Кирилл., проспект Азовский, 
12а, 6х8, 2с., 096-45-22-188

ДОМА
Дом в Кирилловке (Азовское), ул. 
Школьная, ?097-047-07-55
дом в центре Кирилловки, 30000 у.е., 
096-576-86-80
ДОМ ПГТ. КИРИЛЛОВКА-2, УЛ. 8 МАР-
ТА, 067-389-04-57

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

НА Б/О ПРОМЕНАД
(Коса Федотова) ТРЕБУЮТСЯ:

- АНИМАТОР
- ГОРНИЧНАЯ
- САНТЕХНИК
- БАССЕЙНЩИК
- ПРАЧКА
- САДОВНИК
- УБОРЩИК
   ТЕРРИТОРИИ

067-613-43-95

ОТВЕТЫ
К

СКАНВОРДУ
№2

дом, Акимовка, благ., возм. обмен на 
квартиру в Крыму, 068-318-95-12
дом, Акимовка, Больничная, 2, благ, отопл. 
газ, л/к отаплив. автоном., санузел в доме, 
11с., с домом, 097-44-28-066 Рустам
дом, Акимовка,2эт, 60м2, 18000$, 068-
248-44-27
дом, Ефремовка, 2эт., ремонт, 21000$, 
067-149-87-07
дом, Ефремовка, 3500$, 43-84-73
дом, Ефремовка, благ., газ., рассмотрю 
любые предложения, 096-37-13-967
дом, Кирилл., 067-149-87-07
дом, Кирилл., 116,3м2, 10с., 10000$, 
44-35-71
дом, Кирилл., 2эт., 140000$,067-266-93-04
дом, Кирилл., 45000$, 067-266-93-04
дом, Кирилл., жилой, 22комн., меб., быт. 
тех., включит., с клиентской базой, 2-линия, 
10с., 230000$, торг, 067-266-93-04
дом, Кирилл., мансарда, без внутр. работ, 
10с., вода, 22000$, торг, 096-385-57-67
дом, Кирилл., р-н Аквапарка, 110000$, 
067-266-93-04
дом, Кирилл., цокольн. этаж, 310м2+10с, 
150м от моря, 60.000$, 067-614-18-64
дом, Кирилл., элитный, 3-эт, уч. 3с, 50м 
от моря, к. Пересыпь, хор. рем., 067-
614-18-64
дом, Кирилловка, 62м,10с, 35000$,торг 
097-736-66-79
дом, Кирилловка, возм. обмен, 068-08-
408-33
дом, Кирилловка, центр, готов. бизнес 
27000$,098-374-83-31
дом, Кирилловка, центр, с постройками для 
отдыхающих, 3с., 27000$, 067-97-106-27
дом, ул. Кирова (Цветочная), 098-499-
70-26

УЧАСТКИ
зем., 8с., Кирилл. ул. Зоряная, 5500$, 
068-87-820-77 Михаил
зем., Акимовка,15с,госакт,5000$, 068-
248-44-27
зем., Кирилл, 8,5с., 8000$, 6-47-17
зем., Кирилл, р-н Автост., 8с, 6000$, 
госакт, 098-37-999-00
зем., Кирилл, Соборная, 72, 10с., 067-
936-86-45
зем., Кирилл., 500м море, 25000$, 067-
266-93-04
зем., Кирилл., Зоряна, 8с., госакт, 
5000$, 067-934-47-12
зем., Кирилл., к. Пересыпь, 9с., 097-
544-07-63
зем., Кирилл., к. Пересыпь, в конце, 
госакт, 25с. ,1200$/с, срочно, торг,  068-
188-91-04, 050-692-06-47
зем., Кирилл., к.Пересыпь, 3-10с, 100м 
море, коммуник., 3000$/сотка, 067-614-18-64
зем., Кирилл., коса Пересыпь, 2 линия, 
62с, 400$/сотка, торг, 067-614-18-64
зем., Кирилл., Пересыпь, 40с., недорого, 
067-76-25-237
зем., Кирилловка 2, центр, 50сот., 
13000$, 097-335-18-07
зем., Кирилловка, 067-149-87-07
зем., Кирилловка, 10с, 18000$ 098-412-
19-22
зем., Кирилловка, 8,5с, а/вокз., 096-920-
58-59
зем., Кирилловка, 8с., ул. Запорожского 
Козацтва, 500$, /сотка, или меняю, 067-
54-13-000
зем., Кирилловка, ул. Запорожского 
козач., 1 линия гл. просп. Кирилловки, 
10с., госакт, 063-602-48-45
зем., Кирилловка, ул. Зоряна, 8с., 300$, 
/сотка, или меняю, 067-54-13-000
участок 5,5 соток, ул. Центральная, 
098-296-59-72

ЛОТКИ, КИОСКИ
батискаф, Кирилл., 3х6, 3000$, 096-
515-68-49
батискаф, Кирилл., Федот. коса, 1 тор-
говый ряд напротив Сафари парк, или 
сдам, 098-911-34-50
батискаф, Кирилловка, Ц/рынок, хор. 
место, 3х2,5м2, 067-703-83-10
батискаф, Кирилловка, Центр, 6м2, 
098-239-13-00
батискаф, Федот. коса, 2х3, 067-790-88-49

вагон, Кирилловка, 3х9, х/с, 067-912-76-42
вагончики, Кирилловка, 3х9, на 2 входа, 
3+4места, конд., холод., с/пак., поможем 
с доставкой, 68000грн, 097-939-89-96
домики, Кирилл., 2,5х4, жил., пере-
возимые, 096-298-65-21
оборудование и инструменты
камера холод.  Атлант-170дм куб. в 
Кирилловке в о/с 6000грн, 068-457-91-50

МЕБЕЛЬ
2 шифоньера, новые, цвет ольха, 
1200грн/шт., 050-284-71-89 Николай
кровати б/у, 14шт, дерево, матрас по-
ролон, 700грн, 067-61-28-536
Мебель б/у 1600 (стенка, уголок мягкий, 
шифоньер, тумба), 067-252-13-17
мебельную стенку, стол деревянный 
1,8 м х 0,8м, 096-576-86-80

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

видеокамеру, цифровая, кассетная, 
о/с, 2500 грн, 097-378-36-27
ламинатор для ламинации док. + пачка 
пленки, 2000 грн, 097-378-36-27

ОДЕЖДА
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
туфли велюр., жен., без каблука, веч-
ная полиуретановая подошва, подходит 
под джинсы и платье, синего цвета, 
импортные, 500 грн, 097-378-36-27
шапка норковая (Кубанка), жен., шоколад-
ного цвета, о/с, 2000 грн, 097-378-36-27

ПРОЧЕЕ
2 бака из нержавейки по 0,5 кубометра, 
096-576-86-80
автоклав б/у на 31 банку, 096-576-86-80
аппарат проф., (миостимулятор мышц) 
по коррекции фигуры и лица, 3000 грн, 
097-378-36-27
бетонные столбики, 100х100х2000,  с 
установкой, 098-650-85-91
бочка пластик, 5м3, Кирилл., 098-000-57-55
закарпатское вино оптом и в розницу, 
096-985-46-16, 099-440-80-65 Александр
коляска детская темно-синяя для 
двойнят, цена договорная, 095-472-03-89 
(Азовское)

коляска детская темно-синяя для одно-
го ребенка, цена договорная, ?095-472-
03-89 (Азовское)
корову, быка, семечку мелкую и крупную, 
дыню, ячмень, поросят, 097-320-99-03
Плиты б/у 6х2, 6х1.5, 6х1. Заборные, 
Дорожные 6х2, 3х2, 3х1.5, 3х1.2. Пустот-
ка 6х1.2, 6х1.5. ПКЖ 6х3, 6х1.5. Блоки. 
Фбс.4,5,6. Шлакоблок кирпич. Силикат. 
Лес. Б/у. Перемычки. Региля ж/б. Метал 
деловой б/у. Красный кирпич б/у, 066-
633-15-32 Руслан
препараты для обработки виноградни-
ка от заболеваний, повышается урожай-
ность, 096-985-46-16, 099-440-80-65 
Александр
пуховую перину 3 шт., 096-576-86-80
саженцы плодовых деревьев и 
винограда (Венгрия) обработанные от 
болезней, 096-985-46-16, 099-440-80-65 
Александр
сетка-рабица 40 м диам. 3 мм, 096-576-
86-80
уголь антрацит АС, антрацит АО, ДТр от 
50кг до 30т, 096-296-04-09, 066-57-66-856
шв. маш. новая в упаковке, о/с, выпол-
няет все функции + вышивка, ножной 
привод, электрическая, 2000 грн, 097-
378-36-27
шв. маш., б/у, о/с, ножной привод, эл. 
импортная, 1500 грн, 097-378-36-27
шв. машинка (электрическая) «Чайка», 
цена договорная, ?095-472-03-89 (Азовское)
Швейная машинка Чайка (ножная), б/у- 
500 грн, 067-252-13-17

АВТОЗАПЧАСТИ
задний мост в сборе на ВАЗ, б/у, 2121 
(Нива), 067-91-86-395

СНИМУ/КУПЛЮ
куплю недорого хозяйственные по-
стройки, дом или земельный участок, 
097-320-99-03
сниму кафе, бар, с летн. площад., Ки-
рилл, возможно на б/о, 067-567-82-09

СДАЮ
база отдыха, Кирилл, 096-66-44-598
батискаф, Кирилловка, район Ц/рынок, 
067-734-68-63
батискаф, Кирилловка, Ц/рынок, хор. 
место, 3х2,5м2, 067-703-83-10
лагерь пионерский Кирилл, 096-66-44-598
ларек (Коса Федотова), ?067-99-55-496
лотки, Фед. коса, возле Водного мира, 
098-223-88-44
лоток, Кирилловка, Федот. коса, не дале-
ко от Сафари парка, 3х4, 097-560-81-46
помещение складское, 30 кв.м. в Кирил-
ловке 8 марта, 1, 067-955-75-80
складское помещение на лето 70 м2, 
067-965-13-49

УСЛУГИ
cварочные работы, сборка металлокон-
струкций, 050-218-84-54, 068-395-74-93 
Артем

ТРЕБУЮТСЯ
горничная в Кирилловку, оплата до-
говорная, 067-618-80-67 
каменщики, бетонщики, работы в Ки-
рилловке, 050-574-11-11, 050-911-60-40, 
068-982-30-10 
охранник на б/о, 067-613-43-95
повар в Кирилловку, оклад от 7000 
грн, 097-234-91-17
повар и бармен в кафе «Транзит», 067-
975-55-95
Приглашаем на работу в Европе. Изме-
ни свою жизнь уже сегодня! Доступны 
вакансии по любым специальностям, 
так же занимаемся трудоустройством 
людей без образования. Знание языка 
приветствуется, но не обязательно. 
Зарплата от 18000 грн. Нет загран 
паспорта? Не проблема! Поможем от-
крыть.  Инф. по тел. 068-381-68-68 
продавец в торговую точку в Кириллов-
ку, 097-48-07-849
продавец-консультант, в маг. «Строи-
тель» - «Транзит»,  097-949-09-95
СТРОИТЕЛИ ОТДЕЛОЧНЫХ СПЕЦИ-
АЛЬНОСТЕЙ. МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ, 
ПЛИТОЧНИКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ В КИРИЛЛОВКЕ, 050-574-11-11, 
066-278-00-06, 050-977-55-67
уборщица на сезон, з/п 3500 грн, 45-50 
лет. 099-45-84-662, 097-07-59-783 Алла
экскаватор, автокран для работы в 
Кирилловке, 050-574-11-11, 050-911-60-
40, 068-982-30-10

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВІТАЄМО!

З 91-річним ювілеєм вітаємо Баранову 
Ганну Василівну!

Прийміть з нагоди Ювілею
Наш найсердечніший привіт
Хай Вам і з Вашою сім’єю
Лиш радості дарує світ.
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль.
Своїм теплом хай сонечко зігріє
І щиро привітання линуть звідусіль!

З 94-річчям вітаємо Щепу Надію 
Михайлівну. Нехай щирі вітання зі-
гріють Вашу душу і принесуть до-
статок позитивних почуттів. А в 
житті хай ні на мить не залиша-
ють оптимізм, віра в дива та без-
хмарне щастя.

З 90-річчям вітаємо Головіну Ва-
лентину Василівну. Нехай збудеться 
все найзаповітніше, нехай прийде 
найбажаніше, нехай згине саме зло-
бливе.

З 86-річчям вітаємо Пиріх Івана 
Івановича.  Хай у Вашому домі за-
вжди панують мир і злагода, у серці 
— доброта, а у справах — мудрість 
та виваженість. Живіть щасливо, 
бережіть здоров’я!

З 85-річчям вітаємо Жеребець Віру 
Семенівну. Бажаємо Вам здоров’я, 
щастя, успіху та натхнення у спра-
вах. Нехай Ваша доля буде довгою 
та щасливою, і Вас завжди оточує 
сімейний затишок та гармонія з на-
вколишнім світом. 

З 82-річчям вітаємо Бородіхіна 
Роберта Григоровича. Бажаємо, щоб 
кожен день Вашого життя був на-
повнений приємними враженнями, 
потрібними і важливими справами, 
а в душі ніколи не оживало гнітюче 
почуття самотності.

З 80-річчям вітаємо Ручко Лідію 
Степанівну. Бажаємо завжди плис-
ти на позитивній хвилі, повної 
оптимізму і легкою іронією. Всі не-
приємності сприймати з усмішкою, 
вірити в кращі сторони життя і 
сміливо йти до мрії.

З 80-річчям вітаємо Петрик Ва-
лентину Михайлівну.  Бажаємо Вам 
щастя, довгих цікавих років, нехай 
не буде в Вас негоди, тільки радість, 
тільки сонячне світло.

З 80-річчям вітаємо Бабич Ана-
толія Пилиповича. Бажаємо вдало 
долати часові простори, обстави-
ни, перешкоди і негатив, відчайдуш-
но боротися за місце під сонцем. 

З 80-річчям вітаємо Нікітіну Лідію 
Павлівну. Бажаємо домашнього те-
пла, затишку, достатку і здоров’я, 
бадьорості і свіжості, вічної моло-
дості і грандіозного, фантастично-
го щастя.

З 80-річчям вітаємо Рєзнік Володи-
мира Дмитровича. Нехай радують 
діти, друзі обожнюють і бояться 
вороги! Радості, щастя і теплого, 
ніжного сонечка в небесах.

З 80-річчям вітаємо  Третьяк 
Володимира Омельяновича. Бажає-
мо сонця, тепла, миру, веселощів, 
грошей, успіхів у всіх починаннях, 
любові, добробуту, здійснення най-
заповітніших бажань, здоров’я та 
наснаги! 

З 60-річчям вітаємо Соболь Ольгу 
Олексіївну. Бажаємо міцного здоров’я, 
нових досягнень та успіхів. Нехай за-
вжди, аж до сторіччя, Вас супрово-
джує щаслива зоря удачі, Боже благо-
словення, а у Вашому домі панують 
любов, злагода та добробут на мно-
гая і благая літ!

З 60-річчям вітаємо Тритьяк Ва-
лентину Миколаївну. Бажаємо Вам 
сонячних посмішок, яскравих кольо-
рів, гарного настрою, тепла, радос-
ті, а все задумане, щоб здійснилося.

З 60-річчям вітаємо Дановську 
Лілію Миколаївну. Бажаємо міцного 
здоров’я, турботи та уваги близь-
ких, багато світлих і сонячних днів, 
бадьорості духу та душевного спо-
кою. 

З 60-річчям вітаємо Павлючка 
Степана Михайловича. 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 нелег-
ка праця на благо рідного краю та 
держави, твердою віра, непоборною 
сила духу.

З 55-річчям вітаємо Ковальову 
Світлану Анатолїївну. Щиро віта-
ємо Вас, дорога наша ювілярко, з 
Днем народження, бажаємо міцного 
здоров’я, щастя, довголіття, божо-
го благословення.

З 55-річчям вітаємо Кудряшову 
Тетяну Володимирівну. Нехай кожен 
новий день буде щедрим на успіхи та 
перемоги, багатим на радісні звіст-
ки, приємні події, особисті досягнен-
ня і благородні справи!

З 55-річчям вітаємо Сімонову Ка-
терину Іванівну. Нехай же ці золоті 
роки принесуть Вам тільки радість і 
трепетне хвилювання від зустрічей 
з улюбленими людьми, безтурботні 
думки про завтрашній день, спокій і 
душевну рівновагу. 

Ç Þâ³ëåºì!Ç Þâ³ëåºì!

З 80-річчям вітаємо Цибізову Оль-
гу Макаровну. Бажаємо Вам везіння в 
справах і особистому житті, нехай 
Вашого здоров’я вистачає на роботу 
і на відпочинок.

З 80-річчям вітаємо Жукову Лідію 
Олександрівну. Крім стандартних 
побажань - щастя, здоров’я і всього 
найкращого - бажаємо, щоб збували-
ся всі мрії, щоб кожен день приносив 
багато приємних несподіванок, щоб 
Вас оточували тільки добрі і потріб-
ні люди.

З 75-річчям вітаємо Строкань 
Лідію Михайлівну. Бажаємо міцного 
здоров’я, удачі, благополуччя, добра, 
радості, любові, щастя, гарного на-
строю, посмішок, яскравих вражень.

З 75-річчям вітаємо Ляшенко Ро-
манію Петрівну. Бажаємо позитив-
ного настрою, побільше радісних 
днів. Бажаємо Вам зустрічати що-
ранку з посмішкою, вірою в краще. 
Нехай у Вашій мрії будуть крила! 
Звершення Вам задуманих планів.

З 75-річчям вітаємо Лемеш Мар-
гариту Анатоліївну. Нехай усі до-
роги ведуть до вершини, а здоров’я, 
оптимізм, впевненість у власних 
силах і підтримка близьких людей 
стануть незмінними супутниками у 
житті. Благополуччя і тепла Вашо-
му дому.

З 75-річчям вітаємо Дзюбу Вален-
тину Василівну. Бажаємо, щоб Ваші 
очі сяяли від щастя, на обличчі за-
вжди була посмішка, оточували вас 
тільки хороші люди. А також бажа-
ємо удачі, творчих успіхів, сімейного 
благополуччя, вірних друзів.

З 70-річчям вітаємо Кадикова 
Миколу Кузьмича. Бажаємо, щоб у Ва-
шому житті на одній чаші ваг були 
міцне здоров’я, успіх, благополуччя, 
щастя, радість і любов, а на іншій 
негаразди, біди, печалі і труднощі, і 
нехай перша чаша завжди сильно пе-
реважає другу.

Ç Þâ³ëåºì!Ç Þâ³ëåºì!

З 60-річчям вітаємо Соболь Ольгу 
Олексіївну. Бажаємо міцного здоров’я, 
нових досягнень та успіхів. Нехай за-
вжди, аж до сторіччя, Вас супрово-
джує щаслива зоря удачі, Боже благо-
словення, а у Вашому домі панують 
любов, злагода та добробут на мно-
гая і благая літ!

З 60-річчям вітаємо Тритьяк Ва-
лентину Миколаївну. Бажаємо Вам 
сонячних посмішок, яскравих кольо-

З 65-річчям вітаємо Логвіна Ві-
ктора Петровича.  Нехай доля і на-
далі буде прихильною до Вас, даруючи 
радість життя, незрадливу удачу, 
вірних і надійних друзів.

Ç Þâ³ëåºì!Ç Þâ³ëåºì!Ç Þâ³ëåºì!Ç Þâ³ëåºì!Ç Þâ³ëåºì!Ç Þâ³ëåºì!

З 65-річчям вітаємо Логвіна Ві-
ктора Петровича.  Нехай доля і на-
далі буде прихильною до Вас, даруючи 
радість життя, незрадливу удачу, 
вірних і надійних друзів.

З 60-річчям вітаємо Щепу Василя 
Івановича. Бажаємо Вам світлих, ди-
вовижних, щасливих днів, яскравих 
подій і позитивних емоцій, які бу-
дуть робити Ваше життя ще пре-
красніше. Нехай Вас всюди і скрізь су-
проводжує удача, а поруч з нею крокує 
і успіх.
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З 65-річчям вітаємо Рожко Ва-
лентину Леонідівну.  Бажаємо Вам 
здоров’я і добра, любові та вірності, 
успіхів і везіння. Нехай буде життя 
подарунками щедре, друзів хороших 
і бажань виконання. Нехай цей день 
стане особливим, наповненим щас-
ливих очікувань.

З 65-річчям вітаємо Загурського Ми-
хайла Францовича. Бажаємо  здоров’я, 
щастя і добробуту Вам і Вашій роди-
ні. Нехай рідні завжди оточують Вас 
любов’ю та розумінням.

З 65-річчям вітаємо Плаксіна Ми-
хайла Івановича. Бажаємо Вам міцно-
го здоров’я. Бажаємо, щоб Ваш буди-
нок був повною чашею, і доля завжди 
оберігала!

З 65-річчям вітаємо Коржа Олексан-
дра Кузьмича.  Нехай щирі вітання зі-
гріють Вашу душу і принесуть доста-
ток позитивних почуттів. А в житті 
хай ні на мить не залишають опти-
мізм, віра в чудеса, безхмарне щастя, 
удача і, безсумнівно, любов.

З 60-річчям вітаємо Кириленко 
Віктора Станіславовича. Бажаємо 
Вам великого везіння, любові справж-
ньої і успіху в справах! Також бажаємо 
Вам в житті родинного затишку і 
тепла, величезну повагу, від людей 
тільки добра, а найголовніше мати 
міцне здоров’я.

З 60-річчям вітаємо Коваль Ма-
рію Троянівну. Міцного здоров’я Вам 
на многії літа, благополуччя, щедрої 
долі, щастя у житті, творчої насна-
ги. Довгих років життя у міцному ро-
динному колі та серед вірних друзів.

З 60-річчям вітаємо Лазаренко 
Євдокію Андріївну. Нехай збуваються 
найбажаніші мрії та втілюються всі 
задуми, нехай у Вас завжди буде до-
статньо сил та натхнення на нові 
цікаві звершення. 

З 60-річчям вітаємо Лобунець Те-
тяну Миколаївну. Бажаємо перш за 
все здоров’я, бачити життя зі світ-
лої сторони та достатку який в на-
шому житті є дуже важливим.

З 60-річчям вітаємо Любимова 
Сергія Миколайовича. Нехай життя 
приносить побільше світлих момен-
тів і радості, а кожен день буде спо-
внений сонячними посмішками. 

З 60-річчям вітаємо Смалько 
Олексія Миколайовича. Бажаємо Вам, 
щоб найзаповітніші  мрії завжди 
збувалися, щоб на сто відсотків ви-
конувалися найпотаємніші бажання. 
Бажаємо, щоб по життю з Вами по-
руч йшли люди, які вміють не тільки 
підтримати в скрутну хвилину, але 
і від душі порадіти Вашому щастю і 
успіху.

З 91-річним ювілеєм вітаємо Баранову 
Ганну Василівну!

Прийміть з нагоди Ювілею
Наш найсердечніший привіт
Хай Вам і з Вашою сім’єю
Лиш радості дарує світ.
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль.
Своїм теплом хай сонечко зігріє
І щиро привітання линуть звідусіль!

Ïîäÿêà!
Êîëåêòèâ øêîëè-ñàä «Çîëîòà ðèáêà» âèðàæàº 
ùèðó ïîäÿêó âîä³ºâ³ Âîëîäèìèðó Ïëåíòþêó çà 
éîãî òóðáîòó òà ëþäÿí³ñòü. Ó ïîãàí³ ïîãîäí³ 
óìîâè â³í çàâæäè ïðîÿâëÿº óâàãó äî ïàñàæèð³â òà 
íàìàãàºòüñÿ ï³äâåçòè ïîáëèæ÷å äî ì³ñöÿ ðîáîòè.




