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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА И БОРДЮРЫ
КП «Развитие курортной зоны» реализует 

тротуарную плитку

пгт Кирилловка, ул. Приморский бульвар, 1 (1 этаж) 
Тел. (06131) 6-92-47
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Офіційний вісник Кирилівської громади
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ДОРОГИ, ВОДА НА КОСАХ, ГУЛЯНКА, ФУТБОЛЬНІ ПЕРЕМОГИ,
НА ШАШКОВОМУ ПОЛІ, РЯТУЙМО ПРОМОЇНУ
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У КИРИЛІВЦІ РОЗПОЧАВСЯ ЗАПИС
ДО СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

АКТУАЛЬНО

ДІЯЧІ ГРОМАДИ ОБГОВОРИЛИ ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
На базі КЗ «Центр культури, спорту 
та мистецької освіти» Кирилівської 
селищної ради 19 квітня відбувся семінар-
практикум.

Сергій Шубін

Захід пройшов під 
назвою «Розвиток 

об’єктів соціокультурної 
діяльності в Кирилівській 
об’єднаній територіаль-
ній громаді». На семінар 
були запрошені всі дирек-
тори та художні керівники 
будинків культури нашої 
громади, директор музич-
ної школи, бібліотекарі та 
спортивні інструктори.

Про перспективи роз-
витку культури та спорту 
коротко розповів кири-
лівський селищний голо-
ва Іван Малєєв. Він наго-
лосив, що в майбутньому 
особлива увага буде приді-
лятися розвитку дорослого 

спорту. Вже зараз триває 
проєктування футбольних 
полів в Охрімівці та на вул. 
Ювілейній у Кирилівці. 
Щодо розвитку культури, 
то Іван Володимирович 
висловив сподівання, що 
внаслідок об’єднання у нас  
зросте кількість концерт-
них виступів та культурно-
масових заходів.

Головний спеціаліст від-
ділу культури селищної 
ради Світлана Шиян роз-
повіла всім присутнім про 
нормативно-правове забез-
печення закладів культури 
та спорту. Світлана Мико-
лаївна пояснила, якими за-
конами та наказами пови-
нні керуватися керівники 
закладів культури у своїй 

Бібліотекарі обговорили 
організацію мережі публіч-
них бібліотек в об’єднаній 
громаді та як зробити їх 
привабливими для читачів.

Бурхливе обговорення 
було і серед спортивних ін-
структорів. Вони впевнені, 
що потрібно ще більше лю-
дей привертати до здорового 
способу життя, щоб створи-
ти сильну спортивну базу в 
нашій громаді. На сьогодні 
Кирилівською селищною 
радою була придбана волей-
больна та футбольна форма, 
а також нові м’ячі. Проблеми 
та перспективи на майбутнє 
в організації спортивно-
оздоровчої роботи серед жи-
телів громади викликають 
дуже багато запитань. Голо-
вне з них - це проведення 
спартакіади між трудовими 
колективами Кирилівської 
селищної ради та проведен-
ня спартакіади ніж населе-
ними пунктами громади. 
Також найближчим часом 
буде проведена особиста 
першість в кожному старо-
стинському окрузі за певни-
ми видами спорту. У червні в 
Кирилівці будуть проходити 
змагання з волейболу, де по-
винні прийняти участь всі 
команди нашої громади.

Ще одне питання, яке 
розглянули спортивні ін-
структори, це проведення 
роботи зі студентами, які 
навчаються на факультетах 
фізичного виховання. Їх по-
трібно переконати поверта-
тися до нашої громади після 
закінчення навчання, адже 
у нас катастрофічно не ви-
стачає тренерів.

Основною проблемою для 
дорослого спорту залиша-
ється с. Атманай. Там немає 
навіть спортивного інструк-
тора. У с. Охрімівка немає 
місця, куди могли б прийти 
люди після роботи та по-
грати в теніс чи шашки, або 
просто відпочити. Також 
потрібно збільшити фінан-
сування дорослого футболу. 
Сподіваємося, що найближ-
чим часом дорослий спорт 
вийде на новий рівень у на-
шій громаді.

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 адре-
сою: смт. Кирилівка, вул. 
Степова, буд. 1, ІІ поверх 
(приймальня) або за

тел.: (06131) 6-94-34

Українці почали підписувати з терапевтами, сімейними 
лікарями та педіатрами декларації. Це і є запуск принципу 
“гроші ходять за пацієнтом”, про який два роки кажуть у МОЗ.

УВАГА! 
Жителі громади повинні обрати собі сімейного лікаря

Усім бажаючим записатися на обслуговування 
до сімейного лікаря звертатися до Кирилівського 

фельдшерсько-акушерського пункту або до Азовської 
лікарняної амбулаторії. При собі мати ксерокопію 

паспорта та коду.

Телефон для інформації: 6-92-85, 6-91-32

Євгенія Мініна

У нашій громаді на сьогоднішній день 
можна записатися до сімейного лікаря 
вищої категорії, завідуючого Азовською 

лікарською амбулаторією загальної прак-
тики сімейної медицини Сергія Павлови-
ча Кузьменко. Так, за законом договір з 
сімейним лікарем може підписати лише 
1800 осіб.

На даний момент з документами до на-
шої лікарні звернулося вже 268 осіб. Про-
те запис пацієнтів йде тільки до журналу, 
в який вносять паспортні дані та контак-
тні номери телефону.

Не варто відкладати підпис деклара-
цій. Адже, якщо на першому етапі ре-
форми людині потрібна буде допомога 
сімейного лікаря, то він її отримає. Але 
якщо людина свідомо відмовляється від 
підпису декларації, їй прийдеться плати-
ти за лікування у сімейного лікаря зі сво-
єї кишені.

діяльності. Першочергове 
завдання для всіх будинків 
культури, за словами Світ-
лани Шиян, — до початку 
травня привести в порядок 
всю свою існуючу докумен-
тацію і зробити все, чого не 
вистачає. Світлана Мико-
лаївна розповіла, наскільки 
важливою є атестація твор-
чих працівників, адже від 
неї залежить тарифний роз-
ряд. Також вона наголосила 
на тому, що в цьому році 

зміниться порядок при-
своєння та підтвердження 
звання «народний». Для 
цього потрібно підготувати 
певний перелік документів 
для атестаційної комісії. 
Також тепер диск з висту-
пом відсилати вже не по-
трібно, як це було в минуло-
му. З цього року на концерт 
буде виїжджати комісія, за 
рішенням якої і буде відбу-
ватися присвоєння або під-
твердження звання.

Головний спеціаліст роз-
повіла про клубні форму-
вання, їх види та напрямки 
їх діяльності та наголосила 
на основних вимогах  до 
формувань.

Наприкінці  виступу 
Світлана Миколаївна роз-
повіла про фестивалі та 
конкурси, які будуть про-
ходити на Україні в най-
ближчий час. Вона за-
кликала всіх директорів 
та керівників брати в них 
участь зі своїми учнями та 
колективами. Адже наша 
громада багата талантами 
і про них повинна почути 
вся Україна.

Художній керівник Кири-
лівського будинку культури 
№2 Катерина Литвак роз-
крила питання організації 
масових і театралізованих 
свят. Вона докладно розпові-
ла про підготовку концертів 
та їх проведення. Катерина 
Миколаївна порекоменду-
вала присутнім прискіпливо 
обирати ведучих свят, адже 
від цього багато залежить, 
а особливо як триватиме 
культурний захід.
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СУЧАСНІ ТРОТУАРИ 
З’ЯВЛЯЮТЬСЯ В КИРИЛІВЦІ

До початку нового сезону 
курортний бізнес чекають 

екологічні перевірки

Продовжується реконструкція
тротуарного покриття центрального 
проспекту Кирилівки.

ДО СЕЗОНУ

Чистота та порядок на вулицях – запорука вдалого 
курортного сезону

Євгенія Мініна

З настанням весни зна-
чно активізувалася робота 
щодо інспекції благоустрою 
прилеглих територій біля 
баз відпочинку та пансіона-
тів на вулицях Коса Федото-
ва та Коса Пересип. Інспек-
тор з благоустрію Кирилів-
ської селищної ради Олег 
Цебер щотижня проводить 
2 рейди вздовж об’єктів від-
починку на цих вулицях.

За словами інспектора, 
не усі володарі комерційних 
об’єктів відпочинку сумлін-
но ставляться до утриман-
ня у належному стані приле-
глих територій, збереження 
та охорони навколишньо-
го середовища. Так, під час 
рейду 16 квітня Олег Цебер 
склав та вручив 11 приписів 
щодо приведення прилеглої 
території біля баз відпочин-
ку у належний стан.

Іноді керівники баз відпо-
чинку навіть не усвідомлю-
ють, через що у інспектора 
виникають претензії до їх-
ньої господарчої діяльнос-
ті. Гори сміття, особливо бу-
дівельного, аж ніяк не при-
крашають курортні зони і 
негативно впливають на на-
вколишнє середовище. При 

цьому деякі керівники баз 
відпочинку намагаються 
представити вивіз будівель-
ного сміття як проведення 
благоустрою. Так було із ба-
зою відпочинку «Купава». Її 
керівник засипав будівель-
ним сміттям яму і повідо-
мив інспектору, що зробить 
з неї рівний майданчик, але 
на цьому все і закінчилося.

А керівництво бази відпо-
чинку «Променад» просто 
на прилеглій території біля 
свого паркану утворило го-
ру будівельного сміття за-
ввишки зросту людини і ні-
куди її не вивозить. Обидві 
ці бази отримали припис від 
інспектора з благоустрою.

Проте, за словами Олега 
Цебера, знаходяться і та-
кі безвідповідальні керів-
ники баз, які наказують ро-
бітникам вивозити сміття на 
прилеглу територію лиману 
і ховати його у очереті.  Іно-
ді такі поховання робляться 
навпроти прилеглих терито-
рій сусідських баз, щоб зо-
всім відвести від себе ува-
гу інспектора. Олег Цебер 
каже, що у разі виявлення 
таких порушень на керівни-
цтво цих баз буде складено 
адміністративний протокол 
без вручення припису.

За сміття та безлад біля баз відпочинку їхні керівники та 
володарі будуть оштрафовані. Інспектор з благоустрою 
вже видає приписи порушникам правил благоустрою.

Жодна база відпочинку у 2018 році не буде обслуговуватися 
комунальниками Кирилівки без попередньої перевірки її 
каналізаційної системи.

Мирослава Рябко

На сьогодні вже розпо-
чалися ремонтні роботи на 
відрізку, який не встигли 
закінчити в минулому році, 
від повороту на санаторій 
до магазину «Транзит». Ве-
деться підготовка до укла-
дання плитки. Робочі зри-

вають старе покриття та 
вирівнюють поверхню.

Також одночасно буде 
відбуватися капітальний 
ремонт тротуарного по-
криття від «Транзиту» до 
Аквапарку. Буде укладено 
новий дорожній бордюр, 
для того щоб в подальшому 
плитка не розсипалася.

Сергій Шубін

У цьому році картина із злочинними 
зливами каналізаційних відходів у море 
та лиман недбайливими суб’єктами ку-
рортного бізнесу кардинально змінить-
ся. Перед початком курортного сезону 
будуть обов’язково перевірені каналіза-
ційні системи та кесони усіх баз відпо-
чинку, пансіонатів та таборів.

На обох комунальних підприємствах 
Кирилівки відтепер працюють по одно-
му інспектору з екології та благоустрою. 
Саме за їхніми висновками буде при-
йматись рішення про укладання догово-
рів щодо водопостачання та вивезення 
твердих та рідких побутових відходів. Як-

що інспектори виявлять порушення у ка-
налізаційних системах об’єктів курорт-
ного бізнесу, то ці послуги надаватися не 
будуть. Тобто база відпочинку або пансі-
онат будуть потопати у власних відходах 
і сидіти без води.

— Треба розуміти, що не можна гадити 
під себе, приїжджати до нас на 3 місяці, 
заробляти гроші та залишати після себе 
екологічне лихо, — каже селищний голо-
ва Іван Малєєв. — У цьому сезоні інспек-
тори будуть чергувати і вдень, і вночі. У 
цьому сезоні будуть гучні судові процеси 
і великі штрафи для тих, хто наважиться 
забруднювати наше навколишнє серед-
овище.

да піде на крайні міри. Біль-
шість суб’єктів курортно-
го бізнесу Кирилівки мають 
землю на, якій розташовані 
об’єкти їхньої інфраструкту-
ри, у оренді. Договір орен-
ди підписаний із Кирилів-
ською селищною радою. У 
них вказується, що орендар 
зобов’язаний утримувати 
прилеглу територію до його 
об’єкту бізнесу у належно-
му стані та піклуватися про 
її благоустрій.

Якщо цього не відбува-
ється, а орендар порушує 
правила благоустрою, то 
Кирилівська селищна ра-

да залишає за собою право 
розірвати орендну угоду в 
односторонньому порядку. 
Саме така доля очікуватиме 
злісних порушників, які не 
реагують ані на приписи ін-
спектора з благоустрою, ані 
на адмінпротоколи.

Тож прибирати після се-
бе сміття — набагато де-
шевше, ніж залишитися на-
передодні курортного сезо-
ну без бізнесу та мати спра-
ву з державними фіскаль-
ними та правоохоронними 
органами, та величезними 
штрафами.

Усі ті, хто отримав при-
писи від інспектора з бла-
гоустрою, повинні при-
вести прилеглі терито-
рії навколо своїх курорт-
них об’єктів до ладу. Якщо 
цього не відбудеться, то 
по відношенню до них буде 
складено адміністратив-
ні протоколи. Відповідно 
до них на порушників буде 
накладено штрафи, які для 
фізичних осіб становлять 
від 340 до 1360 гривень, а 
для юридичних осіб – від 
850 до 1700 гривень. Про-
те інспектор з благоустрою 
вважає ці штрафи замали-
ми і каже, що їх на держав-
ному рівні треба збільшу-
вати мінімум у 4 рази.

Але, якщо і ці штрафи не 
налякають недбалих керів-
ників баз відпочинку і во-
ни продовжать порушува-
ти правила благоустрою, то 
Кирилівська селищна ра-
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Жителі громади можуть 
отримати безоплатну

правову допомогу
Iнформацію та 
консультацію можна 
отримати у відділі 
«Якимівське бюро 
правової допомоги» 
Мелітопольського 
місцевого центру з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги. 

Сергій Шубін

Стаття 57 Конституції України забез-
печує право громадян України на доступ 
до правової інформації, а стаття 59 пе-
редбачає, що кожен має право на право-
ву допомогу. У випадках, передбачених 
законом, ця допомога надається безо-
платно. Саме з метою реалізації вказа-
них положень, 2 червня 2011 року Верхо-
вною Радою України був прийнятий За-
кон України «Про безоплатну правову до-
помогу».

Безоплатна  первинна  правова  допо-
мога  —  вид  державної гарантії,  що по-
лягає в інформуванні особи про її права і 
свободи, порядок  їх  реалізації,  віднов-
лення  у  випадку  їх порушення та поря-
док оскарження рішень,  дій чи бездіяль-
ності органів державної влади,  органів  
місцевого  самоврядування,  посадових і 
службових осіб.

Безоплатна первинна правова допо-
мога включає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;
2) надання консультацій і роз’яснень з 

правових питань;
3) складення заяв, скарг та інших до-

кументів правового характеру (крім до-
кументів процесуального характеру);

•надання допомоги в забезпеченні до-
ступу особи до безоплатної вторинної 
правової допомоги та медіації.

Програма розвитку та функціонування 

системи безоплатної первинної правової 
допомоги у Кирилівській об’єднаній те-
риторіальній громаді (далі — Програма) 
розроблена на підставі Законів України 
«Про безоплатну правову допомогу» (да-
лі — Закон), «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні».

Відповідно статті 9 Закону суб’єктами 
надання безоплатної первинної правової 
допомоги в Україні є:

 органи виконавчої влади;
•органи місцевого самоврядування;
•фізичні та юридичні особи приватно-

го права;
•спеціалізовані установи.
Якимівський район відноситься до 

юрисдикції Мелітопольського місцево-
го центру з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги, який розташова-
ний в м. Мелітополі. Через територіаль-
ну віддаленість вразливі верстви насе-
лення району не завжди мають можли-
вість звернутись до місцевого центру. Та-
ким чином, для того щоб не порушувати 
принцип доступності такої допомоги, на 
території громади є необхідність створи-
ти дистанційний пункт доступу до безо-
платної правової допомоги.

Безоплатна   правова   допомога  —  
правова  допомога,  що гарантується  
державою  та  повністю  або  частково  на-
дається  за рахунок  коштів  Державного 
бюджету України,  місцевих бюджетів та 
інших джерел.

Андрій Волков

Новий курортний 
сезон стане більш 

упорядкований, принай-
мні у питанні торгівлі. Про 
це заявив селищний голо-
ва, виступаючи на нараді 
директорів. Відтепер усі 
об’єкти торгівлі, де б вони 
не знаходились на терито-
рії смт Кирилівка, повинні 
бути узгоджені із місцевою 
владою.

Керівництво громади 
рішуче заявляє, що оголо-
шує війну усіляким само-
робним кіоскам, володарі 
яких не відповідають ані 
за утримання прилеглої 
території, ані за організа-
цію збору сміття біля своїх 
торгових точок. Особливо 
це стосується підприємців, 
які влітку “окупують” косу 
Федотову. Жоден з суб’єктів 
торгівельного бізнесу з цьо-
го року не зможе працюва-

Жоден підприємець не зможе відкрити 
свою торгівельну точку чи МАФ без 
пайового внеску участі.

 ТОРГІВЛЮ ТА НАЙМАНУ ПРАЦЮ У НОВОМУ 
СЕЗОНІ ВЗЯЛИ ПІД КОНТРОЛЬ

лежного санітарного стану.
Усі незаконні МАФи, кі-

оски, палатки, які неоформ-
лені, володарі яких не мають 
відповідних документів та 
не бажають вносити пайову 
участь, будуть знесені.

Більш того, з цього року у 
Кирилівці працюватимуть 
інспектори з праці. Вони 
ретельно вивчатимуть, хто і 
скільки має на своїй базі або 
торгівельній точці найманих 
працівників. З усіх суб’єктів 
підприємництва вимагати-
муть офіційного працевла-
штування найманих робіт-
ників. Це дозволить значно 
збільшити надходження у 
місцевий бюджет.

від пайових внесків, витра-
чатимуть на розвиток сели-
ща та підтримання його на-

ти у Кирилівці без внесен-
ня пайового внеску участі. 
Гроші, які будуть отримані 

Заступник начальника Якимівського 
відділу обслуговування громадян
Наталя Гущина 19 квітня провела
виїзний прийом громадян нашої громади.

Євгенія Мініна

Агентський пункт ви-
явився дуже потрібним для 
нашої громади. Ця зустріч 
була набагато пліднішою, 
ніж перша. Людей на при-
йом зібралося чимало. Цьо-
го разу всі вже прийшли з 
потрібними документами, 
про які вони дізналися за-
здалегідь від відповідаль-
ної особи Ірини Шубіної.

За словами представника 
Пенсійного фонду, деяким 
жителям нашої громади 
доречно було б перевести-
ся з пенсії за віком на пен-
сію за інвалідністю, тобто 
з виду на вид. Людей із по-
дібними випадками про це 
повідомили та запросили 
завітати на прийом для по-
дачі заяв. Наталія Гущина 

також провела первинну 
консультацію для грома-
дян, яким  вперше призна-
чається пенсія.

Відвідувачі прийому 
громадян цікавилися пере-
рахунком пенсії та збіль-
шенням стажу. Деяким гро-
мадянам, які проживають 
у Кирилівці-2, стало не-
зручно отримувати пенсію 
через закриття відділення 
Ощадбанку. І вони виріши-
ли звернутися з проханням 
перевести пенсійні виплати 
у відділення “Укрпошти”.  
Один з жителів Кирилівки 
отримав своє пенсійне по-
свідчення.

Наступний прийом від-
будеться в третій четвер 
травня о 10.00 в приміщен-
ні Кирилівської селищної 
ради.

Заступник начальника Якимівського 
відділу обслуговування громадян

У Кирилівці пройшов 
черговий прийом

громадян фахівцями 
Пенсійного фонду



№4 (119), квітень 2018р. 5www.krlk.gov.ua
КОМУНАЛ

За останні роки селищна рада закладає у бюджет 
чималі кошти на озеленення Кирилівки.

Кирилівська громада не стала очікувати 
проведення водопостачання на вулиці 
Коса Федотова та Коса Пересип і 
зайнялася цим самотужки. 

Нагадаємо, ідею при-
красити Кирилівку зеле-
ними насадженнями ки-
рилівська влада почала 

реалізовувати вже досить 
давно, і з кожним роком 
наше селище стає все зе-
ленішим.

Сергій Шубін

Комунальники вже майже 
закінчили роботи з посадки 
дерев на проспекті Азов-
ському. Активно триває ви-
садження квітів біля примі-
щення Кирилівської селищ-
ної ради. Після завершення 
робіт почнеться висаджен-
ня клумб біля храму.

Також після ремонту 
пам’ятника загиблим вої-
нам, клумби біля нього при-
красять новими різноко-
льоровими квітами. Онов-
лення чекає і на клумбу біля 
стели Ундіни. Алея на При-
морському бульварі також 
буде засаджена газоном 
та квітами. Очікують кому-
нальники і на різні наса-
дження, які призначені для 
алеї на вул. Ювілейна.

Мирослава Рябко

На загальній нараді засно-
вників ГО «Кирилівка-курорт» 
було вирішено розпочати ро-
боти зі спорудження водо-
воду на косах, по якому буде 
поставлятися технічна вода зі 
зрошувального каналу Р-8.

За словами селищного 
голови, домовленість із на-
данням можливості викачу-
вання води з каналу існує 
вже давно. На насосній стан-
ції є місце для встановлення 
для цього обладнання. До 
того ж вартість цієї води та її 
постачання буде меншою за 
тариф на водопостачання, 
який діє у селищі.

Сьогодні багато баз від-

починку та інших приватних 
об’єктів курортного бізне-
су мають на озброєнні про-
гресивні сучасні системи 
очищення води, які дозво-
лять зробити з технічної во-
ди питну.

Керівник ГО «Кирилівка-
курорт» Григорій Сокіл за-
значив, що вартість побудо-
ви цього водогону становить 
приблизно 22 мільйони гри-
вень, а період його окупнос-
ті 2-3 роки. Тож, отримавши 
згоду у засновників громад-
ської організації, її керівни-
цтво вже замовило проект 
будівництва водопровідної 
мережі на косах. Селищна 
рада готова усіляко підтри-
мувати цю ініціативу.

За останні роки селищна рада закладає у бюджет 
чималі кошти на озеленення Кирилівки.

Кирилівка зеленішає
із кожним роком

ГО «КИРИЛІВКА-КУРОРТ» 
ПРОЕКТУЄ ВОДОПРОВІД НА КОСИ

Ремонт доріг. Гроші є, 
нема підрядників

Влада громади шукає організацію 
з ремонту доріг та звертається по 
допомогу до керівництва району.

Влада громади 
шукає організацію 
з ремонту доріг 
та звертається 
по допомогу до 
керівництва району

ністрації Олександра Пра-
восуда, з 420 мільйонів гри-
вень, які депутати обласної 
ради спрямували на ремонт 
доріг у Запорізькій області, 
18 мільйонів гривень виді-
лено Якимівському району. 
Однак їх поки що район не 
отримав.

Селищний голова Кири-
лівки каже, що на дороги кіс 
з цих коштів потрібно виді-
лити хоча б 2 мільйони гри-
вень. Також Іван Володи-
мирович звернувся до го-
лови району із проханням 
звернути увагу на дорогу, 
яка з’єднує трасу “Харків-
Симферополь” із Кирилів-
кою. Її теж треба ремонту-
вати у цьому році, щоб у на-
ступному вона остаточно не 
розвалилася. Від стану цієї 

дороги обласного значення 
залежать показники курорт-
ного сезону, а отже і напо-
вненість бюджету Кирилів-
ської громади.

Непроста ситуація і з ре-
монтом доріг у населених 
пунктах громади. Кошти на 
капітальні ремонти вули-
ці Молодіжної та проспек-
ту Азовського виділені, а 
ось підрядника знайти дуже 
важко. Приватна фірма, яка 
працювала у Якимівці прохо-
дить процес реорганізації, а 
ПП «АБЗ» дуже зайнятий на 
роботах у Мелітополі.

Проте голова селищної 
ради каже, що керівництво 
громади робить все мож-
ливе, щоб виділені кошти на 
ремонти доріг були освоєні, 
а дороги відремонтовані.

У Кирилівці пройшов масовий 
суботник

Євгенія Мініна

Працівники Кири-
лівської селищ-

ної ради, КП «Розвиток 
курортної зони», праців-
ники пожежної частини 
та учні Азовської ЗОШ 
влаштували велике при-
бирання. Порядок на-
водили на центральних 
вулицях селища. Спочат-
ку присутні прибирали 
узбіччя дороги, все сміття 
збирали у трактор, а по-

тім працівники пожежної 
частини змили залишки 
бруду на дорозі водою. 
Жителі Кирилівки також 
взялися до знарядь праці 
і допомогли керівництву 
громади та комунальни-
кам, прибираючи біля 
своїх будинків.

Попрацювали на славу. 
Сміття назбиралося 
чимало. Залишилося 
небагато - підтримувати 
чистоту.

Андрій Волков

Кирилівський селищний 
голова Іван Малєєв, висту-
паючи на нараді директо-
рів баз відпочинку та обєк-
тів курортного бізнесу від-
значив, що на цей рік у бю-
джеті заплановано 2 міль-
йони гривень на капіталь-
ний ремонт та 1,3 мільйони 
гривень на ямковий ремонт 
доріг. Ще селищна рада ви-
ділила з бюджету 1 мільйон 
на співфінансування ре-
монту доріг на вулицях Коса 
Федотова та Коса Пересип. 
Іван Володимирович зазна-
чив, що у минулому році хоч 
рада і виділяла 600 тисяч 
гривень, але підрядники з 
облавтодору розпочали ро-
боту пізно, робили її мляво 
та неякісно.

У цьому році обслугову-
вання цих двох доріг пере-
дали на баланс Департа-
менту капітального будів-
ництва облдержадміністра-
ції. За словами керівника 
Якимівської райдержадмі-

ВУЛИЦІ
СЕЛИЩА СТАЛИ 

ЧИСТІШИМИ
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графічний колектив «Юно-
на», ВІА «Восход», Олег 
Протасов, гість з Якимів-
ки Володимир Лемченко зі 
своєю авторською піснею, 
народний фольклорний 
циганський колектив «Хі-
тана» з солістом Валерієм 
Глазковим. Ведучі свята 
— Юлія Шиян, Катерина 
Литвак, Сергій Гнєздов-
ський, Сергій Богданов та 
Сергій Дерев’янко.

Традиційно на святко-
вому концерті пройшов і 
конкурс на кращу паску 
та крашанки. Призові міс-
ця розподілили за такими 
критеріями: краса, смако-
ві якості та яйця. За кра-
су своєї паски третє місце 
отримала Ірина Петрусен-
ко, друге місце — Карина 
Шпикерт і перше місце 
посів Микита Шевчук. За 
смакові якості випічки тре-
тє місце у Людмили Бобир, 
друге місце посіла Наталя 
Дзямка, перше місце - Те-
тяна Шевчук. Третє місце 
за кращі писанки отримала 

На центральній площі Азовського жителі 
громади з розмахом відсвяткували 
Великоднє свято. 

Марія Гуменна, друге міс-
це — Артем Лисенко, і пер-
ше місце посіла Людмила 
Соболь. За рішенням журі 
заохочуючі подаруночки 
отримали всі учасники 
конкурсу.

Святкування вдалося на 
славу. Покуштували смач-
них пасок та вдосталь натан-

цювалися під запальні пісні. 
Присутні на святі змогли по-
дивитися на виставку різно-
манітних поробок творчого 
об’єднання і придбати собі 
все, що сподобається. Також 
на святі організували тема-
тичну фотозону, біля якої 
стояла черга бажаючих зро-
бити фото.

Мирослава Рябко

Зі святом усіх поздоро-
вити прийшли кири-

лівський селищний голова 
Іван Малєєв та протоієрей 
Дмитро (Журавель). Після 
привітань на сцені почали 
з’являтися творчі колекти-
ви Кирилівських БК №1 і 
БК №2, які підготували за-
пальні номери. Свято гля-
дачам дарували народний 
хоровий колектив «Азов-

ські зорі», народний хор 
«Берегиня», Віктор Сапри-
кін та інструментальний 
ансамбль з селища Охрі-
мівка «Хорошее настрое-
ние», вокальний ансамбль 
«Мрія», Анастасія Пилип-
чук, танцювальний ко-
лектив «Веселі молодиці», 
Анатолій Янєв, вокальний 
ансамбль «Сузір’я», Анато-
лій Гартман, дует «Явори-
на», вокальний ансамбль 
«Ретро», зразковий хорео-

Р Е К Л А М А
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ПЕРЕМОГА

Р Е К Л А М А

У масштабних змаганнях, які об’єднали 
понад 250 спортсменів з 15 країн, було 
розіграно 80 комплектів медалей. Наші 
юні майстри хортингу зібрали цілий 
кошик нагород.

визнали Олю сильнішою. 
В результаті наша спортс-
менка залишилась без су-
противника і автоматично 
отримала золото змагань в 
розділі «двобій».

Христина Опалькова та-
кож виборола золото зма-
гань. Дівчина показала дуже 
хорошу підготовку. Олег 
Олександров та Олександр 
Віркун і в другій категорії 
показали блискучий ре-
зультат. Всі поєдинки хлоп-
ці закінчили достроково та 
отримали золото змагань. 
Олег Олександров за цей рік 
став самим результативним 
спортсменом.

Були на чемпіонаті і не-
приємні моменти для на-
шої команди. Вадим Лузан 
прийняв участь у одному  
поєдинку та, на жаль, про-
грав. Стас Путеньов провів 
два поєдинку у дорослій 
категорії до 65 кг. Хлопець 
дуже добре себе показав, 
посів третє місце та трав-
мувався. Дмитро Жерно-
вий на другий день змагань 
виступав з високою темпе-
ратурою. Він виграв пер-

ший бій, але через хворобу 
більше не зміг брати участь 
у змаганнях. У результаті у 
спортсмена друге місце.

Українське телебачення 
приділило особливу увагу 
нашим спортсменам. За ко-
мандою спостерігали і в до-
розі, і на розминці, і під час 
самих поєдинків. Кирилів-
ські спортсмені були по-
пулярними на чемпіонаті. 
Після закінчення боїв жур-
налісти фотографувалися з 
нашими бійцями.

Велику подяку за допо-
могу в організації поїздки 
команда висловлює Ігорю 
Шерстюку та депутату об-
ласної ради  Юрію Ружину.

Приємно, що чемпіо-
нат світу, що проводився 
за межами України, зібрав 
багато спортсменів і учас-
ників із інших країн. Але 
кирилівська команда все 
ж довела, що вона – най-
краща. Результат —  сім зо-
лотих медалей, три бронзи 
та два срібла. Підготували 
спортсменів Руслан Гали-
гін та Віталій Головко.

Мирослава Рябко

З 20 по 23 квітня в міс-
ті Даугавпілс (Латвія) 

проходив Чемпіонат світу 
з хортингу.  Команда ки-
рилівських спортсменів, 
у складі збірної України, 
прийняла участь у змаган-
нях і продемонструвала ви-
сокий рівень підготовки та 
непереможний характер.

Прибувши на змагання, 
наші тренери вирішили 
брати участь у всіх роз-
ділах змагань, для того 
щоб збільшити шанси на 
отримання медалей, адже 
це був чемпіонат високого 
рівня. У перший день про-
ходили змагання у розді-
лі «сутичка». Олександр  
Віркун одразу ж виграв у 
цьому розділі і отримав 
золото. Олег Олександров 
провів три поєдинки, за-
кінчив їх всі достроково 
та теж отримав золото. 
Оля Любова виграла бій у 
латвійки. Проте судді ви-
рішили присудити їй по-
разку, аргументуючи це 
порушенням правил. І 
хоча у тренерів нашої ко-
манди був відеозапис, на 
якому зафіксований бій, 
де чітко видно, що пору-
шення Оля не здійснюва-
ла, довести суддям це не 
вдалося. У результаті Оля 
отримала срібну медаль.

Артем Галабурда тільки-
но зайшов в нову  вікову та 
вагову категорію, де були 
вже досвідченні спортсме-
ни. Також у перший день 

КИРИЛІВСЬКІ СПОРТСМЕНИ 
ТРІУМФУВАЛИ НА ЧЕМПІОНАТІ 

СВІТУ З ХОРТИНГУ В ЛАТВІЇ

Юні зірочки «Фантазії» 
запалили Польщу
Танцювальний колектив «Фантазія» 
посів призове місце у міжнародному 
фестивалі в Перемишлі.

пляс» та «Ранок» в розділі 
“сучасна хореографія”. Ді-
вчатка показали високий 
професійний рівень підго-
товки та посіли друге місце.

У вільний час танцюваль-
ний колектив разом з керів-
ником та батьками їздили у 
Краків на екскурсію.

Євгенія Мініна

Наші танцюристи підко-
рюють своїми талантами 
все більше прихильників 
не тільки в рідній громаді 
та Україні, а й за кордоном. 
Цього разу старшу групу 
хореографічного колекти-
ву «Фантазія» разом з її ке-
рівником Юлією Тисячною 
запросили на міжнарод-
ний фестиваль артистизму, 
який проходив у Польщі 26-
29 квітня.

Цей фестиваль-конкурс 
проводиться з метою вза-
ємозбагачення культурних 
традицій, обміну досвідом 
творчої діяльності, надання 
можливості обдарованим 
дітям та молоді розкрити 
свої здібності і таланти.

Програма фестивалю бу-
ла дуже насиченою. Бороть-
ба була серйозною, конку-
ренція шалена. Журі поста-

команди Руслан Галигін в 
першу чергу підійшов до 
представників команди 
Латвії і попросив вистави-
ти на бій дівчинку, з якою 
зійшлася Оля Любова у 
розділі «сутичка». Адже 
Оля виступила дуже до-
бре, і поразку отримала не 
заслужено.  Проте латвійці  
відмовились це робити та 

змагань він отримав трав-
му. Проте хлопець висту-
пив достойно і посів третє 
місце змагань. На другий 
день змагань Артем через 
травму не виступав.

— Варто відзначити, що 
для наших спортсменів бо-
ротьба без ударної техні-
ки  трохи не звична, проте 
результати показали, що 

наша команда з легкістю 
може виступати у всіх пра-
вилах хортингу, - повідо-
мив тренер нашої команди 
Руслан Галигін.

Наступного дня наші 
спортсмени виступали у 
розділі «двобій». Тренер 

вили для учасників високі 
вимоги. «Фантазія» проде-
монструвала два танцю-
вальні номери - «Дівочий 
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Чергова перемога наших 
футболістів

Участь у черговому турі змагань 
принесла нашим футболістам 
перемогу.

Дівчатка-
волейболістки
з Охрімівки -

кращі в районі
КИРИЛІВКА ПРИЙМАЛА ОБЛАСНІ ЗМАГАННЯ З ШАШОК

Серед чотирьох кращих команд 
району охрімівські дівчата 
виявились найсильнішими.

Спортсмени 
області з’їхалися 
до Кирилівки для 
того, щоб показати 
свої вміння у грі в 
шашки.

Мирослава Рябко

Змагання проходили 6 квітня в Якимівці. Це був фі-
нал ігор дівочих команд серед шкіл району. Всього за 
результатами всіх турів змагань, у яких брало участь 
15 команд , у фінал вийшло 4 команди: з Розівки, Яки-
мівки, Переможця та наша, з Охрімівки. Команди гра-
ли за круговою системою.

Наша команда виграла у трьох команд з рахунком 
2:0 та у команди з Розівки з рахунком 2:1. Результат — 
заслужене перше місце.

Варто відзначити, що дівчатка-спортсменки з 
Охрімівки займаються волейболом вже не перший 
рік та мають значні досягнення. На всіх змаганнях 
команда завжди посідає лише призові місця. Вели-
ка заслуга у цьому належить тренеру дівчаток – вчи-
телю фізкультури Олександру Васильовичу Поно-
маренко. Він є фанатом своєї справи, і перемога ко-
манди, яку він готує, для Олександра Васильовича 
— найвища нагорода.

Кирилівка — Якимівка 6:0
Футболісти нашої громади показали вищий клас на 
першості району у матчі з Якимівкою.

Андрій Волков

Збірна команда нашої 
громади з футболу 7 квіт-
ня брала  участь у матчах, 
які проходили в Охрімів-
ці. Змагання проходили у 
рамках першості облас-
ті Якимівського району з 
футболу серед дорослих. 
В них брали участь дев’ять 
команд району.

В цьому році трошки змі-
нився формат змагань.  В 
одному селищі збирають-
ся 4 футбольні команди та 
один суддя. В один день 
проводиться дві зустрі-
чі. І в іншому селищі також 
збираються 4 команди, та 
проводиться дві зустрічі. 
Найголовніший плюс в то-
му, що 4 команди можуть 
безпосередньо оцінити 
роботу суддівської колегії. 

І не допустити суддівства 
в «одні ворота».

Спочатку наші футболіс-
ти повинні були зустріти-
ся у Володимирівці  з мо-
лодою командою з Якимів-
ки. Проте за спільною до-
мовленістю було вирішено 
провести гру в Охрімівці. 
Це зіграло на руку нашим 
спортсменам, адже по-
вболіти за них зібралося 
чимало бажаючих.

Дома, як кажуть, і стіни 
допомагають. Результа-
том матчу стала блискуча 
перемога з рахунком 6:0.  
Два тайми були видовищ-
ними та вражаючими. Усі 
гравці команди мали змогу 
зіграти, адже гра на вели-
кому полі є нелегкою. Під-
готував спортсменів тре-
нер Олександр Біличенко.

СПОРТ

на високому рівні. Такого 
рівня стадіон не знайдеш 
в жодному селищі району. 
Спортсмени грали на ньо-
му з задоволенням.

Також команда та тре-
нер висловлюють вдяч-
ність Кирилівській селищ-
ній раді за придбання но-
вої форми та м’ячів.

Багато хлопців нашої 
громади навчаються у ви-
шах на факультетах фізич-
ного виховання. І було б ду-
же добре, якби кожен з них 
після закінчення універси-
тетів прийшов працювати 
до спортивних організацій 
нашої громади.

Велику подяку грав-
ці та глядачі висловлюють 
Олександру Біличенко. Він 
займався підготовкою ста-
діону до гри і зробив все 

середню участь у грі. Олек-
сандр Біличенко став на 
ворота, а Роман Сердяєв був 
боковим суддею. Гра вида-
лася захоплюючою. Спочат-
ку наша команда вигравала. 
У другому таймі рахунок 

зрівнявся. Але в результаті 
пенальті наша команда ви-
грала із рахунком 2:1.

У загальному заліку на-
ших футболістів вже дві 
перемоги та дві поразки і, 
відповідно, 6 очок.

Євгенія Мініна

У понеділок, 30 квітня, в 
приміщенні Азовської ЗОШ 
пройшли обласні змагання з 
шашок. Змагання серед ра-
йонів області провела орга-
нізація ГО «ВФСТ «Колос».

Кирилівський тренер з ша-

шок Захар Лавренченко ви-
ступив головним суддею 
змагань. Змагання проходи-
ли в чотирьох групах. Дівчата 
та хлопці до 2003 року наро-
дження та дорослі – чоловіки 
та жінки.

Серед дівчаток перше по-
чесне місце посіла наша 
спортсменка Яна Матвієнко, 
а Ельвіра Саржан - третє міс-
це. Дівчата показали висо-
кий рівень підготовки та вра-
жаючу гру. Руслан Жерновий 
в результаті важкої гри посів 
друге місце. Руслан Петру-
сенко посів третє місце. Ду-
же добре показали себе жи-
телі громади і в дорослій ка-
тегорії. Юрій Карабут посів 
друге місце, а Вадим Бога-
тирьов виборов третє місце. 
Серед жінок заслужене пер-
ше місце посіла Ангеліна Лі-
совик.

Євгенія Мініна

У суботу, 28 квітня, в Охрі-
мівці пройшов четвертий 
тур змагань з футболу серед 
дев’яти команд Якимівсько-
го району серед дорослих. 
Команда спортсменів нашої 
громади приймала у себе в 
гостях команду з Володими-
рівки, у якої не було жодної 
поразки.

Наша команда виступала 
у не повному складі. Нашим 
спортивним інструкторам 
прийшлося брати безпо-
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МОЛОЧНИЙ ЛИМАН ВИМАГАЄ НАШОЇ 
НЕГАЙНОЇ ДОПОМОГИ
Екологи, рибалки та представники громадськості 
закликають жителів громади та власників курортного 
бізнесу врятувати унікальну екосистему нашого краю 
та вирішити проблему із кирилівськими пляжами. 

Андрій Волков

Проблема розчистки та 
сталого ефективного функ-
ціонування промоїни знов 
набула актуальності навес-
ні цього року. І це незважа-
ючи на те, що депутати За-
порізької обласної ради, 
формуючи та приймаючи 
бюджет 2018 року взимку 
минулого року, заклали на 
догляд за промоїною май-
же 4 мільйони гривень. Роз-
порядником коштів висту-
пає Департамент екології та 
природних ресурсів Запо-
різької обласної державної 
адміністрації. Проект цих 
робіт вже затверджений Мі-
ністерством екології та при-
родних ресурсів України.

ПРОБЛЕМА

го гирла лиману та провес-
ти інші заходи щодо підтри-
мання оптимального гідро-
логічного режиму Молоч-
ного лиману. Проведення 
нового тендеру  триватиме 
близько 45 діб.

ДОПОМАГАТИМЕ 
ГРОМАДСЬКІСТЬ
Подібна ситуація із роз-

чисткою промоїни виника-
ла вже навесні минулого 
року. Тоді владі із розчист-
кою промоїни допомогли 
громадські організації, не-
байдужі рибалки та Кири-
лівська селищна рада. Ри-
ба благополучно зайшла до 
лиману на нерест.

На нараді з питань ста-
ну справ щодо функціону-
вання установ природно-
заповідного фонду Запо-
різької області, яка відбула-
ся 2 квітня в облдержадмі-
ністрації, Дмитро Воловик 
повідомив, що у зв’язку з 
обмеженим фінансуванням 
парк самостійно не в змо-
зі провести розчистку про-
моїни.

До рятування лиману та 
риби знов підключились 
громадські організації. Ке-
рівник Асоціації «Міжоблас-
на Північно-Азовська спіл-
ка рибалок» Рената Черни-
шова повідомила, що на ра-
хунках Асоціації, риболо-
вецьких колгоспів та інших 
господарств Донецької та 
Запорізької областей є ко-
шти, які можна залучити на 
розчистку промоїни. До то-
го ж для вирішення пробле-
ми із розчисткою каналу по-
обіцяли підключитися ки-
рилівська влада та місцеві 
громадські організації.

ВРЯТУЙМО ЛИМАН 
РАЗОМ!
На нараді у Кирилівській 

селищній раді, яка відбула-
ся 5 квітня за участю керів-

ників ПНПП, громадських 
організацій та селищного 
голови Івана Малєєва, було 
вирішено не тільки розпо-
чати роботи з прочистки, а 
й почати збір коштів на за-
будову у морі геотуби. Ця 
споруда вирішить пробле-
му замулювання промоїни 
піском під час сезонних ві-
трів.

— Коли роки 4 тому си-
лами активістів була вста-
новлена геотуба, то про-
блема закриття та занесен-
ня промоїни була вирішена 
на півтора-два роки. Риба 
спокійно заходила до ли-
ману та нерестилася там, а 
потім виходила. До того ж і 
сам лиман набув своїх при-
родних розмірів, — каже 
Дмитро Воловик. — Про-
те цю споруду було знище-
но, і через це ми зараз ма-
ємо велику проблему. Од-
норазова прочистка гирла 
її не вирішить. Зараз рівень 
солоності у Молочному ли-
мані становіть 56 проміле. 
У 2016 році він був 35 про-
міле. Критичний рівень со-
лоності — 60 проміле. При 
ньому риба почне масово 
вимирати. Отже, якщо про-
моїну розчистити, запус-
тити туди рибу, а потім до-
чекатися, доки гирло знов 
занесе піском, то вода, ви-
паровуючись влітку з лима-
ну, набуде критичної соло-
ності, і ми будемо мати ка-
тастрофу, жахливішу за ту, 
що сталася восени 2017 ро-
ку. Тому я вважаю, що рибу 
взагалі не треба запускати у 
Молочний лиман, якщо піс-
ля цього постійно не догля-
дати за станом промоїни.

Геотуба представляє з 
себе великий довгий мі-
шок, який земпристрій на-
повнює піском. Цей мішок 
розташовують зліва від 
промоїни з берега у море. 
Його завдання — затрим-
ка піску, який несе течією, 
коли на узбережжі вирують 
сезонні східні вітри. Однак 
із метою захисту геотуби 
на ній зверху треба зроби-
ти шар-броню з пескобето-
ну. Коштів на ці споруди не-
має.

Тому на нараді у Кирилівці 
било вирішено звернутись 
про фінансову допомогу до 
усіх небайдужих людей та 
організацій, які мають ба-
жання врятувати Молоч-

ний лиман та його унікальну 
екосистему. Кошти на при-
дбання геотуби та захисно-
го шару для неї можна пере-
раховувати на рахунки Асо-
ціації «Міжобласна Північно-
Азовська спілка рибалок» 
або ГО «Кирилівка-курорт». 
Ця споруда є спасінням для 
Молочного лиману та ри-
би, яка заходить туди на не-
рест.

ПІСОК ДЛЯ ПЛЯЖІВ
Ще одна велика про-

блема промоїни — пагор-
би піску, який накопичив-
ся вздовж її берегів за роки 
прочистки. За природоохо-
ронними законами України 
цей пісок не можна реалізо-
вувати чи вивозити за межі 
ПНПП. Проте Парк має пра-
во переміщувати його по 
своїй території. Тому Дми-
тро Воловик пропонує Ки-
рилівській селищній раді та 
керівникам баз відпочинку, 
дитячих таборів, пансіона-
тів вирішити проблему під-
мивання пляжів нашого ку-
рортного селища.

— За законом пляжі Ки-
рилівки відносяться до при-
родоохоронної території на-
шого нацпарку. Нам треба 
разом із керівництвом Ки-
рилівки створити комісію та 
визначитись із місцями, де 
існує проблема із пляжами 
та об’ємами піску, який по-
трібно туди завезти, — ка-
же Дмитро Воловик. — Ми 
готові під контролем пред-
ставників Кирилівської се-
лищної ради, правоохорон-
них органів переміщувати 
пісок туди, де він потрібен. 
Проте ми не в змозі здій-
снювати його транспорту-
вання.

На найближчій нараді ди-
ректорів баз відпочинку Ки-
рилівки владою та керівни-
цтвом ПНПП буде запропо-
новано власникам курорт-
ного бізнесу вирішити їхні 
проблеми із пляжами. Від 
них вимагатиметься лише 
здійснити транспортуван-
ня піску.

Тож спільними зусилля-
ми місцевої влади, еколо-
гів ПНПП, рибалок та пред-
ставників громадських ор-
ганізацій можна вирішити 
нагальні проблеми курор-
ту та збереження природ-
них ресурсів Кирилівського 
краю.

підтримувати наповненість 
Молочного лиману і, відпо-
відно, рівень його солонос-
ті, необхідні для нормаль-
ного існування у ньому про-
мислової риби.

Третій етап — ще одна 
розчистка дна промоїни та 
моря у вересні, перед се-
зонною міграцією риби з 
лиману до моря.

ЗНОВ ЗАТРИМКА
Однак, на жаль, прове-

дення відкритих торгів на 
визначення підрядної ор-
ганізації, яка повинна здій-
снювати ці роботи, забло-
ковано.

«На цей час процеду-
ра торгів заблокована че-
рез подання скарги одним з 

ТРИ ЕТАПИ
Відповідно до документу, 

фірма-підрядник, викорис-
товуючи земпристрій, по-
винна проводити розчистку 
дна промоїни на глибину 2 
метри три рази на рік.

Перший етап робіт пови-
нен був розпочатися 20 бе-
резня. Він включає в себе 
відкриття промоїни з боку 
Азовського моря. Для цього 
потрібно було розчистити 
близько 610 метрів каналу 
від піску. Далі потрібно було 
здійснити прохід земпри-
строєм по каналу від лима-
ну до моря та створити на 
дні моря на вході у промо-
їну котлован. Він потрібен 
для того, щоб до наступно-
го етапу розчистки пісок на-
копичувався саме у ньому і 
не зачиняв самого каналу. 
Після здійснення цих ро-
біт за проектом настає ре-
жим тиші для того, щоб ри-
ба спокійно зайшла у лиман 
для нересту.

Другий етап включає в 
собі новий прохід земпри-
строєм по дну промоїни та 
моря у липні після традицій-
них сезонних червневих ві-
трів, які зазвичай наносять 
багато піску. Це дозволить 

учасників торгів. Згідно За-
кону розгляд скарги зупи-
няє перебіг строків, уста-
новлених для укладання 
договору. Зважаючи на об-
ставини, розпочати робо-
ти у березні 2018 року, що 
передбачено ПКД, не має 
можливості», — зазначаєть-
ся в листі директора Депар-
таменту екології та природ-
них ресурсів облдержадмі-
ністрації Віталія Гордієнка 
до директора Приазовсько-
го національного природ-
ного парку (ПНПП) Дмитра 
Воловика.

У листі Віталій Гордієнко 
також просить ПНПП забез-
печити підтримку діючо-
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СПОРТ

Мирослава Рябко

Відкритий обласний ку-
бок з шашок «Весна-2018» 
пройшов у місті Запоріжжі 
з 27 по 29 квітня. Участь у 
змаганнях брали 16 спортс-
менів зі всієї області. Честь 
нашої громади відстоюва-
ли 8 спортсменів ДЮСШ 
«Азовець». Двоє з них  - Яна 
Матвієнко та Роман Више-

городцев - посіли призові 
місця.

Яна Матвієнко показала 
неперевершену гру та по-
сіла заслужене перше міс-
це серед юнаків та дівчат. 
Роман Вишегородцев у го-
строму суперництві посів 
почесне друге місце. Хло-
пець тільки-но розпочав 
вчитися грі, а вже показує 
непогані результати. З 7 

по 14 березня Роман брав 
участь у Чемпіонаті Украї-
ни з шашок, який проходив 
у Полтаві, і показав там гід-
ний результат. Підготував 
спортсменів тренер Захар 
Лавренченко.

Велику подяку за допо-
могу в організації поїзд-
ки спортсмени та тренер 
висловлюють директору 
ДЮСШ «Азовець» Артему 

Євгенія Мініна

У неділю, 29 квітня, в 
приміщенні Азовської ЗОШ 
пройшов другий етап спар-
такіади серед трудових ко-
лективів громади. П’ять ко-
манд зібралися помірятися 
справністю у грі в нарди.

Гра видалася видовищ-
ною. Адже в нардах бага-
то залежить від удачі, і всі 
учасники щосили намага-
лися привернути її до себе.

В результаті змагань 
команда «Кордон» посі-
ла п’яте місце, «Рятівник» 
— 4 місце. Команда «Хви-
ля», «Громада» та «Юність» 
набрали однакову кількість 
очок. Призові місця роз-
поділили за результатами 
гри перших дощок. Олег 
Цебер з команди «Грома-

да» переміг і представника 
команди «Юність», і пред-
ставника команди «Хвиля». 
Сергій Гопанюк, який пред-
ставляв команду «Юність», 
переміг Сергія Станового з 
команди «Хвиля». В резуль-
таті третє місце у команди 
«Хвиля» (Сергій Становий, 
Роман Качан, Володимир 
Чуб). Команда «Юність» 
(Сергій Гопанюк та Сергій 
Гнєздовський) — на друго-
му місці. Перше почесне 
місце у команди «Громада» 
(Олег Цебер, Тарас Матві-
єнко, Артем Клімов).

Гравці та організато-
ри висловлюють велику 
подяку директору Азов-
ської ЗОШ за надання при-
міщення для проведення 
змагань.

Андрій Волков

Від ДЮСШ «Азовець» в зборах приймали 
участь два спортсмени: Олександр Балабін  - 
лідер збірної країни у ваговій категорії 56 кг., 
та Тимофій Буханцов  у ваговій категорії 48 кг. 
Збір проходив з метою набуття фізичної підго-
товки спортсменів країни.

- Ми виконали план тренувань, і, підводячи 
підсумки зборів, з впевненістю можу сказати, 
що результатами задоволений, - розповідає тре-
нер кирилівських спортсменів Андрій Щетінін. 
– Хлопці дуже добре попрацювали, кожен день 
на повну викладалися на тренуваннях. 

Тепер на кирилівських боксерів чекають ще 
одні заключні збори, які будуть проходити з 7 
по 20 травня. В цих зборах братиме участь пер-
ший номер збірної країни у своїй ваговій кате-
горії Олександр Балабін.

Шашкісти нашого селища завоювали 
нагороди у Запоріжжі

Трудові колективи 
Кирилівки
змагалися

в нарди
Боксери Кирилівки побували 
на спортивних зборах

Змагання пройшли у цікавій та напруженій боротьбі.

У нашій громаді футбол - один з 
улюблених видів спорту. Команди 
завжди намагаються приймати участь 
у змаганнях різних рівнів. 

Спартакіада в нашому селищі поступово 
набирає обертів. Команди селища 
активно беруть у ній участь. 

З 11 по 26 квітня в місті Надвірна  Івано-Франківської області 
проходив навчально-тренувальний збір збірної України з 
боксу в рамках підготовки до чемпіонату Європи, який буде 
проходити в Болгарії.

Тельчарову.
Зараз спортсмени готу-

ються до масштабного між-

народного турніру, який 
пройде 3-10 червня у нас, у 
Кирилівці.

ДИТЯЧА КОМАНДА З ФУТБОЛУ ЗІГРАЛА
НА ОБЛАСНИХ ЗМАГАННЯХ

Євгенія Мініна

Спортсмени-
футболісти ДЮСШ «Азо-
вець» 29 квітня прийняли 
участь в обласних зма-
ганнях з футболу серед 
юнаків 2005-2006 року 
народження, які проходи-
ли у Приморську. Це був 
четвертий тур змагань.

Варто зазначити, що всі 

команди, які приймають 
участь у цих змаганнях, 
міські. Нашій сільській 
команді важко грати з 
ними на одному рівні. Ве-

лику роль вiдiграє і те, що 
наша команда об’єднана, і 
тренувальний процес має 
багато складнощів. Адже 
провести спільне трену-
вання важко.

Розпочалися змагання 
грою з командою Примор-
ська. Це достатньо сильна 
команда, але наші спортс-
мени зібралися з духом та 
виграли з рахунком 2:0. У 
двох наступних іграх, на 
жаль, наші хлопці програ-
ли. Підготували спортсме-
нів Олександр Гуртовий та 
Роман Сердяєв.

Попереду у нашої ко-
манди ще два тури зма-
гань.
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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.,  1-я 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
№3

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
двери, х/с, б/у (Китай), 500грн/шт., 050-826-
28-48 Константин, б.о Гранд-Виктория 
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 рога лося , оленя и сайгака, 068-
450-86-38, 066-947-69-46, 093-398-02-44 
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 
реализаторы в Кирилловку, 097-555-40-53 
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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З 89-річчям вітаємо Нечитайло 
Ганну Іванівну. Міцного здоров’я Вам 
на многії літа, благополуччя, щедрої 
долі, щастя у житті, творчої на-
снаги. Довгих років життя у міцно-
му родинному колі та серед вірних 
друзів.

З 88-річчям вітаємо Патрихалко 
Анастасію Григорівну. Нехай життя 
приносить побільше світлих момен-
тів і радості, а кожен день буде спо-
внений сонячними посмішками. 

З 85-річчям вітаємо Рєзнік Ма-
рію Костянтинівну. Бажаємо Вам 
здоров’я, щастя, успіху та натхнен-
ня у справах. Нехай Ваша доля буде 
довгою та щасливою, і Вас завжди 
оточує сімейний затишок та гар-
монія з навколишнім світом.

З 82-річчям вітаємо Шевченко 
Лідію Костянтинівну. Нехай збува-
ються найбажаніші мрії та втілю-
ються всі задуми, нехай у Вас завжди 
буде достатньо сил та натхнення 
на нові цікаві звершення.

З 81-річчям вітаємо Зінченко Зіна-
їду Онисимівну. Бажаємо перш за все 
здоров’я, бачити життя зі світлої 
сторони та достатку, який в на-
шому житті є дуже важливим.

З 80-річчям вітаємо Андрущенко 
Івана Андрійовича. Бажаємо Вам со-
нячних посмішок, яскравих кольорів, 
гарного настрою, тепла, радості, а 
все задумане, щоб здійснилося.

З 80-річчям вітаємо Бєлікову Оль-
гу Миронівну. Нехай щирі вітання 
зігріють Вашу душу і принесуть до-
статок позитивних почуттів. А в 
житті хай ні на мить не залиша-
ють оптимізм, віра в чудеса та без-
хмарне щастя.

З 80-річчям вітаємо Деркач Ва-
лентину Єлисіївну. Нехай збудеться 
все найзаповітніше, нехай прийде 
найбажаніше, нехай згине саме зло-
бливе.

З 80-річчям вітаємо Єфременко 
Любов Іванівну.  Хай у Вашому домі 
завжди панують мир і злагода, у 
серці — доброта, а у справах — 
мудрість та виваженість. Живіть 
щасливо, бережіть здоров’я!

З 80-річчям вітаємо Основу Ма-
рію Дмитрівну. Бажаємо, щоб кожен 
день Вашого життя був наповнений 
приємними враженнями, потрібни-
ми і важливими справами, а в душі 
ніколи не оживало гнітюче почуття 
самотності.

З 75-річчям вітаємо Глазун Світ-
лану Миколаївну. Бажаємо завжди 
плисти 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 75-річчям вітаємо Гриценко 
Олександра Олексійовича. Нехай 
кожен новий день буде щедрим на 
успіхи та перемоги, багатим на ра-
дісні звістки, приємні події, особисті 
досягнення і благородні справи! Хай 
і надалі буде плідною Ваша нелег-
ка праця на благо рідного краю та 
держави, твердою віра, непоборною 
сила духу.

Ç Þâ³ëåºì!Ç Þâ³ëåºì!

З 60-річчям вітаємо Саруханяна 
Арміка Олексійовича. Щиро віта-
ємо Вас, дорога наша ювілярко, з 
Днем народження, бажаємо міцного 
здоров’я, щастя, довголіття, божо-
го благословення.

Ç Þâ³ëåºì!Ç Þâ³ëåºì!

З 70-річчям вітаємо Єгорова Іго-
ра Володимировича.  Бажаємо Вам 
щастя, довгих цікавих років, нехай 
не буде в Вас негоди, тільки радість, 
тільки сонячне світло.

З 70-річчям вітаємо Єрмолаєву 
Валентину Георгіївну. Бажаємо вдало 
долати часові простори, обстави-
ни, перешкоди і негатив, відчайдуш-
но боротися за місце під сонцем. 

З 70-річчям вітаємо Батюту 
Валерія Григорійовича. Бажаємо до-
машнього тепла, затишку, достат-
ку і здоров’я, бадьорості і свіжості, 
вічної молодості і грандіозного, фан-
тастичного щастя.

З 70-річчям вітаємо Рудченко Оле-
га Григорійовича. Нехай радують 
діти, друзі обожнюють і бояться 
вороги! Радості, щастя і теплого, 
ніжного сонечка в небесах.

З 70-річчям вітаємо  Смирнову 
Стефанію Йосипівну. Бажаємо сон-
ця, тепла, миру, веселощів, грошей, 
успіхів у всіх починаннях, любові, до-
бробуту, здійснення найзаповітні-
ших бажань, здоров’я та наснаги! 

З 65-річчям вітаємо Ярощук Мико-
лу Івановича. Бажаємо Вам везіння в 
справах і особистому житті, нехай 
Вашого здоров’я вистачає на роботу 
і на відпочинок.

«Кирилівка» (російською мовою - «Кирилловка»). Видається українською та російською мовами. Видавець - КП «Развитие курортной зоны». Свідоцтво про державну реєстрацію серія ЗЗ №860-135-р«Кирилівка» (російською мовою - «Кирилловка»). Видається українською та російською мовами. Видавець - КП «Развитие курортной зоны». Свідоцтво про державну реєстрацію серія ЗЗ №860-135-р

З 65-річчям вітаємо Маслієнко 
Михайла Васильовича. Крім стан-
дартних побажань - щастя, здоров’я 
і всього найкращого - бажаємо, щоб 
збувалися всі мрії, щоб кожен день 
приносив багато приємних несподі-
ванок, щоб Вас оточували тільки до-
брі і потрібні люди.

З 65-річчям вітаємо Шевченко Ві-
ктора Івановича. Бажаємо міцного 
здоров’я, удачі, благополуччя, добра, 
радості, любові, щастя, гарного на-
строю, посмішок, яскравих вражень.

З 65-річчям вітаємо Нанівську Ка-
терину Ярославівну. 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.

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

З 65-річчям вітаємо Шкуратова 
Івана Олексійовича. Бажаємо пози-
тивного настрою, побільше радіс-
них днів. Бажаємо Вам зустрічати 
щоранку з посмішкою, вірою в краще. 
Нехай у Вашій мрії будуть крила! 
Звершення Вам задуманих планів.

Ç Þâ³ëåºì!Ç Þâ³ëåºì!Ç Þâ³ëåºì!

З 60-річчям вітаємо Саруханяна 
Арміка Олексійовича. Щиро віта-
ємо Вас, дорога наша ювілярко, з 
Днем народження, бажаємо міцного 
здоров’я, щастя, довголіття, божо-
го благословення.

Ç Þâ³ëåºì!

З 60-річчям вітаємо Піддубняк Га-
лину Миронівну.  Нехай доля і надалі 
буде прихильною до Вас, даруючи ра-
дість життя, незрадливу удачу, ві-
рних і надійних друзів.

«Кирилівка» (російською мовою - «Кирилловка»). Видається українською та російською мовами. Видавець - КП «Развитие курортной зоны». Свідоцтво про державну реєстрацію серія ЗЗ №860-135-р«Кирилівка» (російською мовою - «Кирилловка»). Видається українською та російською мовами. Видавець - КП «Развитие курортной зоны». Свідоцтво про державну реєстрацію серія ЗЗ №860-135-р

З 60-річчям вітаємо Касьянову 
Толкину Каликанівну. 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 Вашого 
дому.

З 60-річчям вітаємо Качан Любов 
Олександрівну. 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 60-річчям вітаємо Мимрика Ві-
ктора Опанасовича. Бажаємо, щоб 
у Вашому житті на одній чаші ваг 
були міцне здоров’я, успіх, благопо-
луччя, щастя, радість і любов, а на 
іншій негаразди, біди, печалі і труд-
нощі, і нехай перша чаша завжди 
сильно переважає другу.

З 60-річчям вітаємо Шевченко 
Любов Олександрівну.  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 60-річчям вітаємо Деденко 
Володимира Павловича. Бажаємо  
здоров’я, щастя і добробуту Вам 
і Вашій родині. Нехай рідні завжди 
оточують Вас любов’ю та розумін-
ням.

З 60-річчям вітаємо Красних На-
талію Володимирівну. Бажаємо Вам 
міцного здоров’я. Бажаємо, щоб Ваш 
будинок був повною чашею, і доля за-
вжди оберігала!

З 60-річчям вітаємо Охріменко Ва-
лентину Дмитрівну. Бажаємо міцно-
го здоров’я, нових досягнень та успі-
хів. Нехай завжди, аж до сторіччя, 
Вас супроводжує щаслива зоря удачі, 
Боже благословення, а у Вашому домі 
панують любов, злагода та добро-
бут на многая і благая літ!

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

С 65-летием поздравляем
Нанивскую Екатерину Ярославовну 
Ты — мама и бабушка одновременно,
Тебя мы поздравить спешим непременно
С твоим юбилеем, с роскошной улыбкой,
С фигурой прелестной и талией гибкой!

Тебя обожаем безумно, родная,
Желаем жить долго, печалей не зная,
Тонуть в океане роскошных цветов,
Шагать по просторам хрустальных мостов!

Будь счастлива, милая мамочка наша,
И с каждым деньком становись лишь ты краше.
Всегда улыбайся, родная, для нас,
Чтоб блеск в твоих глазках вовек не угас!

Внучата тебя обожают вдвойне —
Ты яркий бриллиант в детстве их и судьбе.
Так будь же ты с нами, мамуля, всегда,
Чтоб счастлива вместе была вся семья!

Муж, дети, внуки, правнук.

З 60-річчям вітаємо Меркулова 
Сергія Михайловича. Нехай кожен 
новий день буде щедрим на успіхи 
та перемоги, багатим на радісні 
звістки, приємні події, особисті до-
сягнення і благородні справи!

З 55-річчям вітаємо Чурсу Ірину 
Іванівну.  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 чудеса, без-
хмарне щастя, удача і, безсумнів-
но, любов.

З 55-річчям вітаємо Антоненко 
Людмилу Олександрівну. Бажаємо 
Вам світлих, дивовижних, щасливих 
днів, яскравих 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 Безпалу Ва-
лентину Анатоліївну. Бажаємо Вам 
великого везіння, любові справжньої 
і успіху в справах! Також бажаємо 
Вам в житті родинного затишку 
і тепла, величезну повагу, від лю-
дей тільки добра, а найголовніше 
мати міцне здоров’я.

З 65-річчям вітаємо Маслієнко З 65-річчям вітаємо Маслієнко 
Михайла Васильовича. Крім стан-Михайла Васильовича. Крім стан-
дартних побажань - щастя, здоров’я дартних побажань - щастя, здоров’я 

З 60-річчям вітаємо Касьянову З 60-річчям вітаємо Касьянову 
Толкину Каликанівну. Нехай усі до-Толкину Каликанівну. Нехай усі до-
роги ведуть до вершини, а здоров’я, роги ведуть до вершини, а здоров’я, 

Любов Олександрівну.  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.

Володимира Павловича. Бажаємо  
здоров’я, щастя і добробуту Вам 
і Вашій родині. Нехай рідні завжди 
оточують Вас любов’ю та розумін-
ням.

талію Володимирівну. Бажаємо Вам 
міцного здоров’я. Бажаємо, щоб Ваш 
будинок був повною чашею, і доля за-
вжди оберігала!

лентину Дмитрівну. Бажаємо міцно-

С 20-летием родные и близкие поздравляют 
любимую Викторию Зубенко

Двадцать лет назад малышкой
Ты явилась в этот мир.
Повзрослев, набила шишки,
Опыт в жизни получив.
Ты красива, как принцесса,
И, как солнышко, мила.
Будь здорова и успешна,
Обойдет пусть дом беда.
Пусть удача ходит рядом,
Пусть любовь тебя найдет.
Теплым светом согревая,
Пусть судьба не подведет.




