
- 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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ВІЙНА З
КУРОРТАМИ

ХТО ТА ЧОМУ
РОЗПОВСЮДЖУЄ У ЗМІ 

БРЕХНЮ, ЯКА
ПОПЛЮЖИТЬ ІМІДЖ 

АЗОВСЬКИХ КУРОРТІВ?
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Бізнесу роз’яснили 
правила роботи під час 

курортного сезону

ємцям не подобається, що 
біля них встановили сміттє-
ві баки, і вони пересувають 
їх в інші місця. На минулому 
засіданні виконавчого комі-
тету була затверджена схе-

ДЕПУТАТИ ЗВЕРНУЛИСЯ ДО РАЙРАДИ 
ІЗ МЕДИЧНИМ КЛОПОТАННЯМ

Медичні заклади громади повинні належати
та утримуватись Кирилівською ОТГ

Сергій Шубін

Рішення Якимівської 
районної ради про переда-
чу на баланс Якимівської 
ОТГ Центру первинної 
медико-санітарної допо-
моги (ЦПМСД) занепо-
коїло депутатів Кирилів-
ської селищної ради. До 
Якимівського ЦПМСД 
відносяться і ті медичні 
заклади, які знаходяться 
на території Кирилівської 
ОТГ. Це фельдшерсько-
акушерські пункти Ки-

рилівки, Лиманського, 
Солоного, Нового, а також 
Азовська, Охрімівська та 
Атманайська амбулаторії.

У цих медичних закла-
дах обслуговуються жите-
лі громади, тому, на думку 
влади та депутатського кор-
пусу, вони повинні утриму-
ватися за рахунок місцевого 
бюджету Кирилівської ОТГ.

На сесії Кирилівської се-
лищної ради, яка відбулась 
12 червня, депутати одно-
голосно підтримали текст 
клопотання до Якимівської 

У приміщенні Кирилівської селищної 
ради 15 червня для обговорення 
проблем зібралися підприємці, які 
працюють на території Кирилівки, 
місцеві жителі, представники 
поліції та керівництво Кирилівської 
об’єднаної громади.

угоди із сімейними лікаря-
ми з інших територій, лю-
дина фактично наповнює 
бюджет і сприяє розвитку 
медицини цих громад, а не 
своєї. Адже держава спла-
чує кошти за кожний під-
писаний із лікарем договір 
саме на ту територію, де 
працює цей лікар.

Укладання угоди із сі-
мейними лікарями Кири-
лівської ОТГ продовжуєть-
ся. Нагадуємо, для запису 
на обслуговування до сі-
мейного лікаря при собі по-
трібно мати ксерокопію 
паспорта і ідентифікацій-
ного коду. Довідки за теле-
фонами: 6-92-85 та 6-91-32.

районної ради із прохан-
ням внести до рішення рай-
ради зміни, що стосуються 
медичних закладів нашої 
громади.

Зарплатня медпраців-
ників Кирилівської ОТГ, 
утримання медичних за-
кладів та надання медичної 
допомоги не повинні за-
лежити від фінансування 
сусідньої ОТГ — впевнені 
у Кирилівській селищній 
раді.

А ще жителі громади по-
винні розуміти, що утри-
мання та розвиток первин-
ної медицини у громаді 
багато від чого залежить від 
них самих. Підписуючи 

ма розташування контейне-
рів.  З порушниками, які бу-
дуть змінювати місце роз-
ташування сміттєвих баків, 
буде працювати комісія з 
благоустрою.

Ігор Коробка закли-
кав бізнесменів прийма-
ти участь у житті громади. 
Найперше - це оформити 
офіційно всіх найманих пра-
цівників, тоді частина по-
датку на прибуток буде йти 
до бюджету ОТГ. Він попе-
редив, що податкова ін-
спекція вже проводить пе-
ревірки в Кирилівці.

Євгенія Мініна

Одна з великих проблем, 
які виникають у Кирилівці під 
час літнього сезону, – це гуч-
на музика після 23.00. Полі-
ція кожне літо бореться з по-
рушниками, проте власники 
деяких закладів не реагують 
навіть на попередження. Іван 
Малєєв наголосив всім при-
сутнім, що в цьому році бо-
ротьба з порушниками буде 
серйозною. Начальник Ки-
рилівського ВП Мелітополь-
ського ГУМВС України Юрій 
Балабін закликав всіх при-
сутніх до порядку з музикою. 
Адже дуже часто працівни-
ки поліції  виїжджають на ви-
клик, щоб попередити про 
порушення з приводу гучної 
музики, замість того щоб за-
йматися серйозними спра-
вами.

Наступне питання, яке бу-
ло запропоновано для роз-
гляду – це прибирання сміт-
тя.  60% бізнеса в літній сезон 
не зареєстровано в Кирилів-
ці, і від нього наш бюджет не 
отримує нічого. А сміття при-
бирає наше комунальне під-
приємство. Деяким підпри-

Мирослава Рябко

Наприкінці червня 
депутати Кирилівської 
селищної ради затверди-
ли нові ставки місцевих 
податків. Депутати про-
голосували за положен-
ня, ставки та пільги про 
оподаткування платою за 
землю та про оподатку-
вання податком на неру-
хоме майно, відмінне від 
земельної ділянки. Також 
на сесії були затверджені 
положення про єдиний 
податок, про туристич-
ний збір, про транспорт-

ний податок, а також 
ставки орендної плати за 
землю на 2019 рік.

За словами заступника 
селищного голови Інни 
Бойко, в цілому ставки 
місцевих податків та збо-
рів залишились на рівні 
2018 року.

Більш детально із по-
ложеннями, ставками та 
пільгами місцевих по-
датків та зборів можна 
ознайомитись на офіцій-
ному сайті Кирилівської 
селищної ради http://krlk.
gov.ua/dokumenti/miscevi-
podatky-ta-zbory

Затверджено 
та опубліковано 

місцеві податки та 
збори на 2019 рік

Ставки податків та зборів на 
наступний рік Кирилівська селищна 
рада запланувала на рівні діючих у 
поточному році.
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Андрій Волков

У Кирилівській 
об’єднаній територіаль-
ній громаді продовжується 
реалізація плану соціаль-
но-економічного розвитку. 
Після укладання подвір’я 
Атманайської ЗОШ троту-
арною плиткою працівники 
КП «Розвиток курортної зо-
ни»  перенесли фронт робіт 
на подвір’я дитячого садку 
«Казка», що в Охрімівці.

На сьогодні роботи з 
укладання плитки майдан-
чику для проведення за-
ходів перед центральним 
входом у садок та доріжок 
вже завершені. Керівни-
цтво КП «Розвиток курорт-
ної зони» каже, що загалом 
було реконструйовано 135 
квадратних метрів площі.

Проте роботи з благо-
устрою тротуарною плит-

кою у Охрімівці ще не за-
вершені. Незабаром буде 
вирішена ще одна важлива 
проблема з пересування 
школярів молодших класів 
Охрімівської ЗОШ у їдаль-
ню дитячого садку.

Нагадаємо, у цьому році 
керівництво Кирилівської 
громади вирішило гостре 
питання харчування шкіль-
ної малечі. Приміщення 
для прийому та приготу-
вання їжі в школі немає. То-
му у дитячому садку, який 
знаходиться неподалік від 
школи, затіяли великий ре-
монт та переобладнання 
харчоблоку. За бюджетний 
рахунок закупили облад-
нання для кухні та вже май-
же повністю облаштували 
їдальню. Залишилось ли-
ше придбати та встановити 
меблі. З 1 вересня  учні мо-
лодших класів Охрімівської 

Дитсадок «Казка» отримав новий 
майданчик для свят. Завершується 
реалізація проекту харчування
молодших школярів Охрімівки.
На черзі реконструкція центральної
алеї у Азовському.

Найбільш заповнені відпочиваючими 
місця облаштовані урнами для сміття 
та контейнерами для пластика.

Євгенія Мініна

Задля забезпечення 
порядку на вулицях та 
косах КП «Розвиток ку-
рортної зони» разом із 
підприємцями та воло-
дарями баз відпочинку 
закупили та встанови-
ли на косах Федотова 
та Пересип, а також на 
центральних вулицях 
Кирилівки 102 бетонні 
урни. Слідкуванням за 
станом нового облад-

нання та вивозом з них 
сміття займається КП 
«Розвиток курортної 
зони». У місцях велико-
го скупчення відпочи-
ваючих, як, наприклад, 
на косах та в осередках 
вуличної торгівлі, вста-
новлено по дві бетонні 
урни та одному контей-
неру-сітки для пласти-
кових відходів.

Урни придбані у мелі-
топольського ПП Скоро-
багатько.

На вулицях 
Кирилівки з’явилися 

сучасні урни

У громаді триває 
тротуарний благоустрій

ЗОШ та учні пільгових кате-
горій будуть мати повноцін-
не харчування за всю істо-
рію існування школи.

— Нам залишилось ви-
рішити проблему нормаль-
ного проходження учнів до 
їдальні дитячого садку. У не-
году ґрунтову дорогу роз-
миває і дітям незручно буде 
нею ходити, — каже заступ-
ник селищного голови Ма-
рина Логінова. — Проте і це 
питання до 1 вересня ми за-
криємо.

Для учнів буде зроблена 
доріжка з тротуарної плит-
ки від школи до дитячого 
садку. Після проведення 
цих робіт співробітники КП 
«Розвиток курортної зони» 
перебазуються до Азов-
ського, де розпочнуть ре-
алізовувати план з благо-
устрою центральної алеї 
із фонтаном. Нагадаємо, 
ця алея буде облаштована 
не тільки місцями для від-
починку, а й спортивними 
майданчиками.

Після вкладання троту-
арної плитки на алеї розпо-
чнеться реконструкція тро-
туару між вулицями Лиман-
ська та Вишнева.

Мирослава Рябко

Ситуація із водопостачанням у Кирилівці 
знаходиться під пильним контролем влади та 
комунальників. Водовод Шелюги-Кирилівка 
працює в штатному режимі на максимально-
му тиску у 7 атмосфер.

Із водопостачанням комунальники впора-
лися і у дні великого напливу відпочиваючих 
під час вихідних, пов’язаних із Днем Кон-
ституції. Дефіциту води не спостерігається, 
однак у разі його виникнення комунальни-
ками розроблений графік подачі води, який 
задовольніть усю курортну зону.

Із отриманням субвенції на ремонт водово-
дів у розмірі 1,5 мільйони гривень комуналь-
ники одразу розпочнуть роботи на вулицях 
селища за затвердженим планом. Проте голо-
вну врізку у основний водогін буде зроблено 
по закінченні курортного сезону.

ГРАФІК ПОДАЧІ ВОДИ ВЛІТКУ
2018 РОКУ
У літній оздоровчий сезон з 27. 06. по 

31.08.2018 року вода буде подаватися за на-
ступним графіком:

- Подача води населенню смт. Кирилівка 
по водопроводу  буде проводитися: з 5.00 год. 
до 17.00 год.

- Наповнення резервуарів чистої води 3-го 
підйому для подальшого підвезення насе-
ленню, баз відпочинку, дитячим оздоровчим 
закладам спеціальним транспортом: з 17.00 до 
5.00 год.

- Робота водораздачі щодо забезпечення 
водою для населення, баз відпочинку, дитя-
чих оздоровчих закладів спеціальним тран-
спортом: з 5.00 до 24.00 год.

- Самовивезення води базами відпочинку 
і дитячими оздоровчими закладами: з 5.00 до 
9.00 год. ранку і 19.00 до 22.00 год.

- Подача води санаторію «Кирилівка», ОК 
«Курортний», вул. Затишна, вул. Чарівна, вул. 

Лазурна, вул. Кравченка, вул. Волкова, вул. 
Чуйка, вул. Чуба: 5.00 - 10.00 год.

У першу чергу водою забезпечуються дитя-
чі оздоровчі установи і населення.

Цей графік буде діяти лише в разі крайньої 
необхідності. Для жителів Кирилівка-2 та с. 
Лиманське вода буде подаватися у звичайному 
режимі.

Курортний сезон триває без 
перебоїв із водою, проте 
комунальники знаходяться 
у повній готовності до 
несподіванок. 

Вода є в усіх у повному обсязі
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У приміщенні Кирилівської селищної ради
8 червня зібралися представники баз 
відпочинку, керівництво громадської 
організації «Кирилівка курорт» та представник 
Національного парку для обговорення 
проблеми зменшення пляжної території.

Складнощі впровадження медичної реформи 
на місцях обговорили в Кирилівці

Представник Запорізького центру 
розвитку місцевого самоврядування 

Тетяна Бордюг зустрілася із 
медиками нашої громади. Вона 

докладно пояснила, як організувати 
систему надання первинної медичної 

допомоги на місцевому рівні. 

моги згідно з Табелем ма-
теріально-технічного осна-
щення ПМД;

– кадрове забезпечення 
закладів первинної медич-
ної допомоги (лікар ПМД та 
середній медичний персо-
нал);

– забезпечення закладів 
первинної медичної допо-
моги ліками невідкладної 
допомоги (розробляється 
МОЗ);

– забезпечення графіка 
надання невідкладної ме-
дичної допомоги 24/7 спіль-
но з іншими закладами охо-
рони здоров’я (ЗОЗ).

Якщо Кирилівська гро-
мада вирішить створювати 
комунальне неприбуткове 
підприємство — це є пер-
шочерговими завданнями 
на сьогодні.

Учасники активно вклю-

чились у дискусію та ста-
вили запитання експер-
ту – основні кроки, які вар-
то зробити найближчим ча-
сом, залучення людей до 
підписання декларацій з лі-
карями, робота з оптиміза-
ції штату співробітників ме-
дзакладів та інші актуаль-
ні питання. На сьогодні го-
ловна проблема, яка пере-
шкоджає створенню повно-
цінного комерційного не-
прибуткового підприємства 
в Кирилівській ОТГ – це від-
сутність кадрів.

Медична тема дуже сер-
йозна для нашої громади, 
адже перед нами стоїть ба-
гато викликів щодо ефектив-
ного впровадження медич-
ної реформи. Отже тільки ра-
зом, ми зможемо втілити ме-
дичну реформу на території 
нашої ОТГ в життя.

Андрій Волков

Тетяна Бордюг, радник з 
муніципальних послуг За-
порізького Центру розвитку 
місцевого самоврядування, 
провела навчальний семінар 
з впровадження реформи 
охорони здоров’я для пред-
ставників медичної галузі та 
представників органів міс-
цевого самоврядування.

Якщо медичні заклади Ки-
рилівської громади будуть 
знаходитися на балансі Ки-
рилівської ОТГ, то потрібно 
буде терміново вирішува-
ти їх подальшу долю. Спеці-
аліст центру зазначила, що 
при побудові мережі кому-
нальних суб’єктів надання 
первинної медичної допомо-
ги за організаційно-право-
вою формою доцільно ство-
рювати комунальні некомер-
ційні підприємства. Це до-

Сергій Шубін

Для допомоги у вирішенні про-
блеми до Кирилівки завітали і 
спеціалісти в цій області. Це ди-
ректор «Савкомплект» Олександр 
Бережицький і представник дер-
жавного регіонального проектно-
вишукувального інституту «Ук-
рпівдендіпроводгосп», основним 
напрямком діяльності якого є бе-
регоукріплення, Олег Чижик.

З того моменту як розпочалися 
негаразди із розчищенням про-
моїни, багато баз відпочинку та 
дитячих таборів втратили свій бе-
рег. Більшість оздоровчих закладів 
намагаються виправити ситуацію 
своїми силами, але це приносить 
лише короткочасний результат.

— 4 роки тому силами активістів 
була встановлена геотуба, — розпо-
вів селищний голова Іван Малєєв. 
— Тоді проблема закриття та зане-
сення промоїни була вирішена на 
півтора-два роки. Риба спокійно 
заходила до лиману та нерестилася 
там, а потім виходила. До того ж і 
сам лиман набув своїх природних 
розмірів. Проте цю споруду було 
знищено, і через це ми зараз маємо 
велику проблему. Одноразова про-
чистка гирла її не вирішить.

Олег Чижик запевнив, що у його 
закладі, який є головним проек-
тним інститутом держводагенства 
України,  є великий досвід у вирі-
шенні подібних питань.  Він зазна-
чив, що все, щоб не робили оздо-
ровчі заклади біля своєї території, 

буде безрезультатним, поки не ви-
рішиться проблема з промоїною. ЇЇ 
обов’язково потрібно розчистити 
та підтримувати у задовільному 
стані. Тоді, поступово, проблема з 
пляжем зникне.

Всі ті дії, які зараз відбувають-
ся на промоїні, є короткочасними.  
Для вирішення проблеми потрібен 
достатньо опрацьований якісний 
проект. В нашій ситуації опти-
мальним варіантом є встановлен-
ня геотуби. Це також є найшвид-
шим вирішенням цього питання. 
Олег Чижик зазначив, що у гео-
туби є свій термін використання. 
Вона буде працювати до тих пір, 
поки її кишеня не буде заповнена. 
Щоб продовжити термін її вико-
ристання, потрібно встановити дві 

геотуби, для того, щоб канал пра-
цював і не замулювався.  І тільки 
після цього вже можна буде гово-
рити про берегоукріплення тери-
торії кожного оздоровчого закладу.

Ще одним варіантом вирішен-
ням проблеми з промоїною є при-
дбання земснаряду,  який буде 
постійно там знаходиться. Якщо 
згадати роки роботи «Рибколгос-
па», коли ця техніка була присут-
ня на промоїні, проблем з берегом 
майже не було.

Проблему потрібно вирішува-
ти спільними зусиллями. Кожен  
оздоровчий заклад, який заці-
кавлений у збереженні берегової 
території , повинен приймати 
безпосередню участь у розчистці 
промоїни.

ної служби здоров’я Украї-
ни (НСЗУ) та кошти місце-
вих бюджетів.

Необхідними умовами 
для укладання договору 
між надавачем першої ме-
дичної допомоги та НСЗУ 
будуть:

– отримання статусу ко-
мунального некомерційно-
го підприємства;

– впровадження медич-
ної інформаційної системи 
та перехід на електронний 
документообіг; підключен-
ня до національної електро-
нної системи здоров’я;

– оснащення закладів 
первинної медичної допо-

Проблему берегоукріплення 
обговорили в Кирилівці

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

КП «Развитие курортной 
зоны» требуются

РАБОТНИКИ 

для уборки пляжа

обращаться:
 69-247

098-930-63-17

зволить їм самостійно ви-
рішувати всі питання орга-
нізації власної діяльності, 
починаючи від визначення 
організаційної структури, 
штатів, потужності ліжково-
го фонду тощо.

Заклади охорони здо-
ров’я, що надаватимуть 
первинну медичну допомо-
гу (ПМД), після реформу-
вання матимуть різні дже-
рела фінансування, але 
основними будуть оплата 
за договорами з Національ-
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Курортам Азовського узбережжя оголошено 
фейкову війну. Кому це потрібно?

Безпідставно та грубо хтось 
намагається дискредитувати 

оздоровчі морські курорти 
Запорізького краю та посіяти між 

ними зерно розбрату.

у мирі та мали кожен своїх 
прихильників.

— Ми завжди плідно 
співпрацювали із своїми су-
сідами по узбережжю, об-
мінювались досвідом та 
дружніми візитами один до 
одного і надалі плануємо 
розвиватися разом за цим 
шляхом, — каже селищний 
голова Кирилівки Іван Ма-
лєєв. — Чутки про те, що ці 
замовні фейкові статті є ре-
зультатом курортних війн — 
це ще одна спроба дискре-
дитувати нашу плідну співп-
рацю та наші відомі усій 
Україні та за її межами чудо-
ві оздоровчі морські місця 
відпочинку.

Отже виникають законо-
мірні питання: » Навіщо па-
плюжити відомі українські 
курортні зони та робити їм 

антирекламу саме під час 
проведення сезону?» «Чо-
му навіть відомі видання так 
легко, без перевірки, під-
хоплюють цілеспрямовані 
фейки?» Але головне питан-
ня: «Кому це потрібно? Хто 
замовник?»

Зрозуміло одне — хтось 
намагається нажитися та 
заробити собі статки нечес-
ним шляхом, створюючи не-
гативне поле навколо своїх 
конкурентів. А в цьому вже 
повинні розбиратися відпо-
відні органи.

У свою чергу зазначимо 
— Кирилівка та інші курор-
ти Азовського узбережжя 
Запорізької області гостин-
но чекають на відпочиваю-
чих і готові надати найкра-
щий сервіс на березі тепло-
го моря та цілющих лиманів.

Андрій Волков

«Новини» про небезпеку 
на курортах Азовського мо-
ря Запорізької області, які 
наполегливо з’являються 
останнім часом у Інтернеті та 
друкованих ЗМІ, викликають 
велику підозру про їхній за-
мовний характер.

На превеликий жаль, ве-
лика кількість обласних та 
всеукраїнських Інтернет-ви-
дань та друкованих ЗМІ  не 
перевіряють інформацію, 
яку черпають від тих, хто на 
замовлення генерує фейкові 
повідомлення, заради зни-
ження популярності та рей-
тингу морських курортів на-
шої області.

Під «фейковий обстріл» 
брехунів потрапляє не тільки 
курортне селище Кирилів-
ка, а й рекреаційні зони При-
азовського та Приморсько-
го районів і курорти Бердян-
ську. Комусь дуже не до впо-
доби, що курортний сезон у 
Запорізькій області розпо-
чався добре, а море та пляжі 
тішать численних відпочива-
ючих з усієї України та сусід-

Через брак обласних коштів підприємці 
та представники громадськості 
змушені збирати кошти на ремонт доріг 
обласного значення.

Мирослава Рябко

Роботи з ямкового ре-
монту доріг, які підпоряд-
ковані Кирилівський се-
лищній раді, було зробле-
но у селищі ще до початку 
курортного сезону. А ось 
із ремонтом доріг на косах 
Федотовій та Пересип знов 
виникли проблеми. Вули-
ці коса Федотова, та коса 
Пересип обслуговуються 
Службою автомобільних 
доріг у Запорізькій області. 
Проведення ремонту до-
рожнього покриття на цих 
вулицях фінансується з об-
ласного бюджету.

І якщо ямковий ремонт 
на косі Федотовій повіль-
но, але триває, то, нажаль, 
у цьому році коштів на ре-
монт коси Пересип об-
ласть не виділила. Проте 
стан дороги вимагав не-
гайних дій. ГО «Кирилівка-
курорт» провело нараду із 
підприємцями коси Пере-
сип. Були зібрані кошти на 
проведення ямкового ре-
монту дороги.

Капітальні ремонти ас-
фальтного покриття на ву-
лиці Молодіжній та При-
морському бульварі влада 
селища планує провести 
незабаром.

ЧОМУ РЕМОНТ ДОРІГ НА КОСАХ 
ЙДЕ ПОВІЛЬНО

діа-технологіями.
Отже слідом за «ката-

строфою» у мас-медіа нео-
чікувано з’явилися повідо-
млення про нашестя кома-
рів, якого насправді не бу-
ло. Потім стали писати, що 
над азовськими пляжами 
Запорізького краю майже 
не щодня планують військо-
ві літаки. Хоча військові про-
водили політ лише один раз 
та й те на початку сезону у 
майже безлюдні дні. А за-
раз виявляється, що Азов-
ське узбережжя «атакують 
отруйні медузи»! Медузи 
— взагалі, звичайне явище 
для Азову. Вони завжди бу-
ли тут у невеликій кількості, 
однак шкоди нікому не за-
вдавали. А зараз хтось до-
мислює, що вони небезпеч-
ні та отруйні.

Чим далі триває курорт-
ний сезон, тим дурнуваті-
шими та безпідставнішими 
стають замовні «новини», 
що мають за мету дискре-
дитувати запорізькі морські 
курорти, які завжди жили 

Прем’єр-міністр 
взяв під контроль 
незаконне 
будівництво 
заправки у 
Кирилівці

вально на трубі водогону, 
який забезпечує селище 
питною водою. У разі ви-
никнення аварії на водогоні 
у цьому місці комунальни-
кам доведеться розривати 
територію заправки.

Місцеві жителі напи-
сали колективний лист із 
вимогами зупинити бу-
дівництво, а керівництво 
селища направило протести 
у прокуратуру та Державну 
архітектурно-будівельну 
інспекцію.

На позачерговій сесії 
селищної ради 26 червня 
депутати висловили свій 
протест незаконним будів-
ництвом газової заправки. 
Через протиправні дії во-
лодарів заправки відкрито 
кримінальне провадження, 
незабаром законність її 
розташування перевірятиме 
екологічна інспекція, проте 
вона вже працює і заправ-
ляє газом авто.

На протести та звернення 
жителів та влади Кирилівки 
вже звернули увагу в уря-
ді України. Голова уряду 
Володимир Гройсман взяв 
розслідування справи сто-
совно розміщення заправки 
під особистий контроль.

Жителі Кирилівки протестують 
проти будівництва автозаправки

житловій зоні та робота без 
дозвільних документів - всі 
ці порушення, які навмис-
но зробили володарі газової 
заправки на розі проспекту 
Азовського і вулиці Пер-
шотравневій. Це обурює 
жителів Кирилівки, депу-
татів Кирилівської се-
лищної ради, керівництво 
Кирилівської ОТГ.

Об’єкт підвищеної не-
безпеки будується у без-
посередній близькості від 
телекомунікацій та бук-

Сергій Шубін

Самозахоплення земель-
ної ділянки, будівництво 
небезпечного об’єкту у 

ніх країн. Факти перекручу-
ються, коментарі перепису-
ються у негативному руслі.

Так, кожен рік косу Федо-
тову підтоплює через пере-
лив моря, викликаний ко-
роткочасними штормови-
ми вітрами. Всі про це зна-
ють, всі до цього готові: і 
володарі баз відпочинку, 
і відповідні комунальні та 
рятувальні служби. Проте, 
цього року з майже буден-
ної події деякі ЗМІ та інфор-
маційні сайти зробили лед-
ве не глобальну катастро-
фу світового масштабу. 
Далі стало зрозуміло, що 
проти кирилівських, приа-
зовських, приморських та 
бердянських курортних зон 
хтось розгорнув велику ан-
тирекламну кампанію, ко-
ристуючись брудними ме-
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УЧНІ ОХРІМІВСЬКОЇ ЗОШ ЗРОБИЛИ КРОК
У ДОРОСЛЕ ЖИТТЯ

Випускний бал у Азовській 
ЗОШ промайнув, як мить

В Охрімівській ЗОШ 21 червня учні  
в останній раз вийшли на шкільну 
сцену для прощання зі школою.

У Кирилівці 23 
червня відбулось 
особливе свято, 
яке не позначене в 
жодному календарі, 
– загальноосвітній 
навчальний заклад 
проводжав у 
самостійну життєву 
дорогу випускників 
11 класів.

На свято завітав депутат 
обласної ради Геннадій 
Шевченко, який побажав 
цьогорічним випускни-
кам реалізувати свої мрії 
та отримати спеціаль-
ності, фахівців в галузях 
яких сьогодні не вистачає 
в Україні. Від депутата ко-

жен випускник отримав 
подарунки та матеріальну 
підтримку.

Вітали випускників і їх 
рідні та близькі люди, а та-
кож улюблені вчителі. Клас-
ний керівник Ірина Чурса 
побажала випускникам 
правильних рішень, а також 

йти по життю сміливо та 
гідно, не боятися перешкод 
і поразок. Вона закликала 
дітей вчитися  долати їх,  не 
відступати від власних мрій 
та не втрачати оптимізму.

Не обійшовся святко-
вий вечір і без останнього 
шкільного вальсу.

Мирослава Рябко

Вже традиційно всі 
випускники та їх 

батьки зібралися на цен-
тральній площі, щоб сфо-
тографуватися та покласти 
квіти до пам’ятника заги-
блим односельцям. Після 
колективного фото хлоп-
ці в елегантних костю-
мах, а дівчата у шикарних 
сукнях, з оберемками за-
пашних квітів пройшлися 

святковою ходою до Кири-
лівського БК №1.

У цей прекрасний день 
пролунало багато напут-
ніх привітань від дирек-
тора навчального закладу 
Інни Шевченко, яка  ви-
словила сподівання, що 
юнаки та дівчата гідно до-
латимуть труднощі в житті, 
що кожен здобуде успіхів у 
самореалізації, побажала 
випускникам віри в себе, 
здійснення мрій, щасли-

В Атманайській ЗОШ 
школярам вручили 

атестати
Свято закінчення школи і 
початку нової дорослої життєвої 
пори пройшло 25 червня для 
випускників Атманайської школи.

Р Е К Л А М А

Євгенія Мініна

Усі випускники з не-
терпінням чекали цього 
дня і готувалися до ньо-
го. В цьому році 9 клас 
закінчили 6 учнів, а 11 
клас — 8 випускників. 
Медалістів цього року в 
школі не було.

Привітала зі святом 
всіх присутніх директор 
школи Лідія Бражко, яка  
у своєму зверненні до 
випускників зазначила 
гідний результат, з яким 
вони закінчили 11 клас, і 
побажала все намічене 
втілити в життя.

Звучали слова при-
вітання в адресу ви-
пускників від класного 

керівника та батьків. У 
свою чергу учні подяку-
вали директору, вчите-
лям та батькам за вкла-
дені в них знання, за 
терпіння і розуміння в 
шкільні роки.

Привітати випускників 
прийшли і представники 
влади: перший заступ-
ник голови Кирилівської 
селищної ради Ігор Ко-
робка, в.о. старости Ат-
манайської  сільської ра-
ди Ігор Сажнєв.

Свято пройшло в ат-
мосфері тепла і ніжнос-
ті. Для одинадцятиклас-
ників, які в цьому році 
залишають рідну школу, 
підготували кілька ціка-
вих номерів.

вої життєвої дороги. При-
вітав випускників і кири-
лівський селищний голова 
Іван Малєєв. Після всіх по-
бажань директор школи та 
селищний голова на фоні 
мультимедійної  фотопре-
зентації  шкільного жит-
тя випускників 2018 року, 
розпочали урочисту цере-
монію вручення атестатів.

Радісний і хвилюючий 
захід продовжили випус-
кники, які дякували всім 
вчителям, читаючи по-
етичні рядки та співаючи 
пісень та даруючи квіти. 
Не залишилися осторонь і 
вихованці зразкових  хоре-
ографічних колективів , які 
привітали своїх випускни-
ків чудовими  хореогра-
фічними композиціями. 
Несподіванкою для випус-
кників та всіх присутніх 
став своєрідний флешмоб 
від батьків. Матусі вийшли 
на сцену та подарували всім 
цікавий танок. Після всіх 
урочистостей учні 11 класу 
станцювали прощальний 
вальс випускників.

Євгенія Мініна

Випускний бал прой-
шов у теплій до-

машній атмосфері. Ви-

пускники читали вірші та 
виконували пісні, а після 
отримали один із головних 
документів в своєму житті  
– атестат.
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Р Е К Л А М А

Медиків Кирилівської ОТГ 
привітали зі святом

Кожну третю неділю червня в Україні відзначається День 
медичного працівника. Напередодні свята керівництво 

нашої громади завітало у медичні заклади, щоб подякувати 
всім, хто має відношення до порятунку людських життів.

Євгенія Мініна

Медична галузь завжди була, є й 
буде пріоритетом діяльності влади 
Кирилівської громади. Медпраців-
никам подякували за вірність клятві 
Гіппократа, за високий професіо-
налізм, чуйність, теплоту сердець, 
особливо за життя, які вони ряту-
ють, здоров’я, яке повертають. Ме-
дикам побажали кожного дня бачи-
ти лише посмішки одужуючих паці-
єнтів.

Окрім теплих слів вдячності за 
нелегку працю колективи всіх ме-
дичних закладів громади отримали 
квіти та солодкі подарунки.

ДІТИ З БІЛОРУСІ 
ВІДПОЧИВАТИМУТЬ 

У КИРИЛІВЦІ
До Кирилівки 16 червня завітали 
представники районної ради депутатів 
Борисовського району Мінської області 
на чолі з головою Петром Навицьким з 
цікавою пропозицією.

Мирослава Рябко

Петро Навицький пред-
ставляє Борисовський ра-
йон у взаєминах з іншими 
державними органами, 
органами територіального 
громадського самовряду-
вання, підприємствами, 
установами, організація-
ми, об’єднаннями та гро-
мадянами.

Зустріч пройшла у друж-
ній обстановці. Білоруси  
розповіли про свій район, 
голова Кирилівської ОТГ 
Іван Малєєв познайомив 

їх з Кирилівською грома-
дою. Влада Борисовського 
району виявила бажання 
оздоровити своїх дітей в 
дитячих оздоровчих за-
кладах Кирилівки. В свою 
чергу вони запрошують 
наших дітей у Білорусь.

Голова громади при-
йняв пропозицію гостей 
та запевнив, що Кирилів-
ка чекає на дітей Білорусі 
і готова надати їм відпо-
чинок на високому рівні. 
Після зустрічі делегація 
провела огляд дитячих 
оздоровчих таборів.

Євгенія Мініна

Гостей та жителів гро-
мади розважали Тетяна 
Лисенко, вокальний ан-
самбль «Сузір’я», вокаль-
ний ансамбль «Соната», 
денс-студія «Енерджі», 
переможниця суперфіна-
лу вокального талант-шоу 
«Кращий голос Азова. Діти» 
Марія Гуменна, Катерина 
Риженко. Порадувала гос-
тей запальними індійськи-
ми танками гостя свята – 
актриса індійського кіно, 
продюсер міжнародного 
шоу талантів «Лотос надії», 
лауреат міжнародних та 
всеукраїнських конкурсів, 
полуфіналістка проекту 
«Україна має талант» непе-
ревершена Султана.

На сцені виступили і  
володарі кубка мера Ки-
рилівки ІІ Всеукраїнсько-
го фестивалю – конкурсу 

У Кирилівській ОТГ яскраво
та емоційно відзначили

День Конституції

У четвер, 28 
червня, вся Україна 
святкувала День 
Конституції. 
У Кирилівці з 
нагоди свята був 
організований 
концерт.

«Kirillovka-fest» естрадний 
ансамбль «S.W.I.I.M». Хлоп-
ці зіграли безліч запальних 
та цікавих композицій. 

Танцювали та підспівували 
абсолютно всі, навіть діти. 
Ведуча свята - неперевер-
шена Катерина Литвак.
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ЧЕМПІОНАТ ПО КІННОМУ СПОРТУ ПРИНІС 
КИРИЛІВСЬКИМ СПОРТСМЕНАМ ПЕРЕМОГУ

У Кирилівці з 3 по 10 червня відбувся 
X Традиційний міжнародний дитячий 
турнір з шашок, присвячений пам’яті 
Миколи Єрмака -”Кирилівка-2018”.

Мирослава Рябко

У змаганнях брали 
участь близько 80 спортс-
менів з різних областей 
України та гості з Молдо-
ви.  Виявляли найсильні-
ших в 3-х групах. У розділі 
«А» брали участь спортс-
мени від 1 розряду та 
вище. У турнірі  «Б» — 2 
розряди. У турнірі «В» – 
спортсмени 3 розряду і 
нижче. Цікаво, що в цьому 
році була вперше введена 
категорія “до 6 років і мо-
лодше”. Усі спортсмени 
змагалися як в особис-
тому, так і в командному 
заліку.

Майже кожна партія 
турніру виявилась за-
пеклою та цікавою. Всі 
спортсмени боролися до 
останнього і намагали-
ся усіма силами здобути 
перемогу. Суддівська ко-
легія попрацювала дуже 
добре. Головним суддею 
змагань був президент 
Запорізької обласної фе-
дерації шашок Геннадій 
Звонарьов.

— Цього року тур-
нір зібрав найсильніших 
спортсменів, — розповів 

тренер з шашок ДЮСШ 
«Азовець» Захар Лаврен-
ченко, —  тому конкурен-
ція була високою. Здобу-
ти перемогу для більшос-
ті гравців  виявилося над-
то складним завданням. 
Одночасно з нашим тур-
ніром проходив Чемпіо-
нат світу з шашок у Туреч-
чині, і багато українських 
спортсменів не змогли 
приїхати до нас.

Кирилівку представ-
ляло 10 спортсменів.  Всі 
вони дуже добре себе 
показали.  Яна Матвієн-
ко в командному заліку, в 
складі Запорізької коман-
ди, показала гарний ре-
зультат. В результаті ко-
манда Запорізької облас-
ті виборола 3 місце.

В категорії до 6 років і 
молодше зареєструвало-
ся 6 спортсменів. Учень 
ДЮСШ «Азовець» Мак-
сим Вишегородцев посів 
3 місце і виконав перший 
юнацький розряд.

Завдяки  ДЮСШ «Азо-
вець» (директор Артем 
Тельчаров) та  Кирилів-
ській селищній раді пере-
можці турніру отримали 
грошові винагороди.

На 4 місці опинились наші «Чайки» після 
завершення першого кола змагань

9 червня було зіграно заключний 
матч перенесеного матчу 5-го туру 

1 кола Чемпіонату Якимівської 
Федерації футболу. В цьому році 

поборотися на першості району 
зібралося 9 команд. 

На базі кінноспортивного клубу «Патріот 
Запоріжжя» на острові Хортиця пройшов 
відкритий Чемпіонат Запорізької області 
з кінного спорту. Спортсмени з усієї 
України показали свою майстерність у 
подоланні смуги перешкод.

СПОРТ

є постійні гравці, які дуже 
добре показують себе на 
полі. В першому колі було 
дуже багато блискучих ігор, 
і жодної розгромної пораз-
ки. Капітан команди Олек-
сандр Біличенко зазначив, 
що в подальшому в збірній 
громади  хотілося б бачити 
представників Атманаю.

Після закінчення 1 кола 
змагань керівництво Ки-
рилівської селищної ради 
влаштувало смачний свят-
ковий обід  для того, щоб 
віддячити спортсменам та 

заохотити до подальшої 
гри.  Футболісти зібралися 
всі разом, хтось прийшов і 
з дружинами. Був присут-
ній капітан хлопців Олек-
сандр Біличенко, спортив-
ний інструктор Роман Сер-
дяєв, водій Юрій Аненко. 
За приготування обіду фут-
болісти дякують Роману 
Дерев’янку.  Як відмітили 
всі присутні подібних збо-
рів команди не для гри вже 
давно не було в нашій гро-
маді.

Андрій Волков

Цілі, які поставили пе-
ред собою організато-
ри змагань — популяриза-
ція та піднесення престижу 
футболу в районі, подаль-
ше підвищення спортив-
ної майстерності футболіс-
тів-аматорів, впровадження 
здорового образу життя се-
ред сільського населення, 
організація культурного до-
звілля населення та загаль-
ного оздоровлення молоді.

Чемпіонат Якимівської 
федерації футболу серед 
аматорських команд 2018 
року проводився за коло-
вою системою у 2 кола за 
принципом «кожний з кож-
ним» на виїзді/вдома. Збір-
на команда Кирилівської 
об’єднаної територіальної 
громади «Чайка» провела 
8 ігор. 5 матчів наші футбо-
лісти закінчили перемогою і 
3 гри - поразкою. В резуль-
таті «Чайка» виборола собі 4 
місце.

Варто відзначити, що це 
не остаточний результат. 
На цей час закінчилося тіль-
ки перше коло змагань. По-
переду у нашої команди ще 
осіння стадія гри.  Наша ко-
манда ще формується. Вже 

Євгенія Мініна

У змаганнях взяли участь 
7 команд з міст та районів 
Запорізької області, по-
над 40 вершників з кінних 
клубів та дитячо-юнаць-
ких спортивних шкіл. Всі 
спортсмени були серйоз-
ного рівня – це і першо-
розрядники та кандидати 
у майстри спорту, а також 
чемпіони України.  ДЮСШ  
«Азовець» представля-
ли Анастасія Матвєєва та 
Людмила Табакова.  Наші 
дівчата виступали у від-
критому класі змагань, де 
знаходилися юніори та до-
рослі.

Змагання проходили 
два дні. Рівень змагань за 
складністю маршрутів був 

МІЖНАРОДНИЙ ТУРНІР 
З ШАШОК ЗІБРАВ У 

КИРИЛІВЦІ НАЙСИЛЬНІШИХ 
СПОРТСМЕНІВ

ще важчими і починалися з 
висоти 70 см. На маршруті з 
висотою 70 см і 90 см Анас-
тасія Матвєєва виборола 
дві бронзові медалі. Варто 
зазначити, що у маршруті з 
висотою 90 см брали участь 
25 спортсменів. Анастасія 
показала все, на що здатна і 
в результаті - 3 місце. Люд-
мила Табакова у загальних 
заліках потрапила до пер-
шої п’ятірки спортсменів.

Переможці та призери 
чемпіонату отримали ди-
пломи, медалі та кубки 
Управління молоді, фі-
зичної культури та спорту 
облдержадміністрації, а 
найвправніші вершники — 
призи від спонсорів. Підго-
тував спортсменок тренер 
Олександр Силін. Велику 
подяку за змогу прийняти 
участь у змаганнях спортс-
менки та тренер висловлю-
ють Кирилівській селищ-
ній раді.

наближений до рівня Чем-
піонату України. Для суд-
дівства змагань були запро-
шені судді національної та 
вищої категорії з  м. Дніпра 
та Запоріжжя. В перший 
день  було заявлено чоти-
ри маршрути з висотою 60 
см, 80 см, 100 см, 110 см. На 
першому маршруті з висо-
тою 60 см Анастасія узяла 
золото змагань.  Другого 
дня маршрути виявилися 
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Десять золотих медалей на десять спортсменів 
приніс Кубок Азовського моря з хортингу

Хортинг все більше набирає обертів, 
і це не дивно - адже це виключно 
український вид єдиноборств, який 
включає в себе комплексну систему 
самовдосконалення особистості, 
засновану на фізичному, морально-
етичному та духовному вихованні,
що актуально зараз, як ніколи.

Сергій Шубін

Цього року в Ки-
рилівці пройшов 

перший всеукраїнський 
турнір з хортингу Кубок 
Азовського моря. Органі-
затором турніру виступив 
Руслан Галигін – тренер 
вищої категорії, віце-пре-
зидент Української фе-
дерації хортингу по пів-
денному регіону України, 
член Президії Української 
федерації хортингу. Тур-
нір тривав декілька днів. 
Самі ж поєдинки про-
ходили 3 червня. Участь 
приймали команди зі всієї 

України, а саме Волин-
ської, Черкаської, Дніпро-
петровської, Хмельниць-
кої, Запорізької областей 
(м.Енергодар, м.Бердянськ, 
м.Мелітополь, смт. Кири-
лівка), а також м. Київ.

Турнір пройшов на висо-
кому рівні, а майстерність 
спортсменів, які приїхали 
виступити на змаганнях, 
просто вразила. Приїхав 
до Кирилівки і засновник 
національного виду спор-
ту хортингу Едуард Єрьо-
менко, який наголосив, що 
хортинг – це бренд Укра-
їни у світі. Почесний гість 
турніру радник міністра 

СПОРТ

Кирилівський боксер, вихованець ДЮСШ «Азовець»
та тренера Андрія Щетініна, виборов срібну медаль
на чемпіонаті Європи з боксу серед юнаків та дівчат, 
який проходив з 21 по 30 травня в Болгарії м. Албена.

Євгенія Мініна

Наш спортсмен виступав у 
складі Збірної України, яку пред-
ставляли тільки чемпіони, які про-
йшли тяжку підготовку та жор-
сткий відбір. У змаганнях прийма-
ли участь близько 300 спортсме-
нів з 27 країн Європи. У повному 
складі на чемпіонаті були пред-
ставлені збірна Росії, Ірландії, 
Болгарії, Італії та України. Ці ко-
манди були представлені в 20 ва-
гових категоріях.

Нашу громаду на змаганнях 
представляв двократний чемпі-
он України, переможець Турні-
ру сильніших і тепер вже срібний 
призер чемпіонату Європи Олек-
сандр Балабін (категорія до 56 кг). 
Перший поєдинок, як завжди, ви-
дався тяжким. Олександр зійшов-
ся з чемпіоном Вірменії. В першо-

му раунді кирилівський боксер не 
зміг розкритися. Проте вже в тре-
тьому він повністю адаптувався, 
розслабився, відчув ринг та рівень 
змагань.  Деякі судді віддали то-
тальну перевагу Олександру – ра-
хунок 10:8.

Другий поєдинок був з пред-
ставником  Угорщини. Бій видався 
нелегкий, але видовищний. З ра-
хунком 5:0 Олександр здобув пе-
ремогу. В третій раз наш боксер 
зустрівся з представником Болга-
рії, який був трошки більший. Але 
Олександр не залишив для суд-
дів жодного шансу для роздумів. З 
рахунком 5:0 спортсмен отримав 
жадану перемогу та вийшов до фі-
налу.

У фіналі кирилівський боксер 
зустрівся з представником збірної 
Росії.

— Бій видався спірним, — роз-

повідає тренер спортсмена Ан-
дрій Щетінін. – Проте, як здавало-
ся нашому тренерському складу 
– Олександр був лідером у цьому 
поєдинку. І рішення суддів викли-
кало у всіх нас здивування – пере-
могу віддали представнику збір-
ної Росії. Наша думка, що це рі-
шення є несправедливим. Взагалі 
нам все сподобалося: і те, як нас 
приймали, і те, як проходив Чемпі-
онат, проте робота суддів викли-
кає дуже багато питань у всього 

тренерського складу української 
збірної.

У медальному заліку наша збір-
на виборола 21 нагороду і посіла 5 
місце.

Спортсмен і тренер висловлю-
ють подяку Кирилівській селищ-
ній раді на чолі з Іваном Малєє-
вим, директору ДЮСШ «Азовець» 
Артему Тельчарову за допомогу в 
організації поїздки до Болгарії та 
в здійсненні якісного підготовчого 
тренувального процесу. 

молоді та спорту України 
Павло Патарецкий, який 
привіз з собою привітання 
з початком турніру від мі-
ністра. Почесними гостями 
турніру також виступили 
Іван Малєєв – кирилів-
ський селищний голова та 
Ігор Коробка – заступник 
селищного голови.

Вся суддівська бригада 
змагань з великим досві-
дом. Це висококваліфіко-
вані судді, категорія яких 
не нижче 1-й. На турнірі 
були присутні і судді між-
народної категорії. Рефері 
в хорті суддя міжнародної 
категорії Станіслав Федо-
ров, головний арбітр хорта 
— суддя міжнародної кате-
горії Сергій Карасевич.

Спортсмени змагали-
ся в розділі «двобої», який 
дозволяє ударну техніку 
з будь-якого положення 
і всю бійцівську техніку. 
Кирилівку на змаганнях 
представляла команда 
ДЮСШ «Азовець» у складі 

10 спортсменів. Всі спортс-
мени вибороли золоті ме-
далі.  Станіслав Путеньов 
брав участь в іншій ваговій 
категорії, його категорія 
60-65 кг, провів поєдинки 
з спортсменами 66 кг (це 
категорія 65-70) і 71 кг (це 
70+). Він здобув перемо-
гу, завершивши поєдинки 
двома технічними нока-
утами. Артем Галабурда 
його фактична вага  42 кг, 
це категорія 40-45 кг, але 
суперника в його категорії 
не знайшлося. Він також 
боровся не в своїй катего-
рії. Один супротивник був 
46 кг, а інший 50 кг. Проте 
це не завадило Артему ви-
бороти 1 місце. Вадим Лу-
зан провів один бій в своїй 
категорії до 25 кг,  і одну 
дружню зустріч зі спортс-
меном з Києва з категорії 
25-30 кг. Дмитро Жерно-
вий провів один бій в но-
вій ваговій категорії 30-35 
кг і здобув перемогу. Олег 
Александров чемпіон у сво-

їй категорії 8-9 років, 25-30 
кг. Провів дружню зустріч 
проти спортсмена категорії 
10-11 років 25-30 кг. Новач-
ки Олександр Богданов — 
один бій в абсолютній вазі 
категорія 8-9 років і Дари-
на Шкопа провела два бої, 
обидва закінчила достро-
ково. Олександр Віркун, 
Христина Апалькова, Оля 
Любова вибороли золоті 
медалі.

Допомогу в організації 
турніру надали Олександр 
Жадан (надав місце для 
проживання гостей турні-
ру), Олександр Дехканам та 
Наджия Дехканова  (надали 
місце для проведення тур-
ніру). Велика подяка Ки-
рилівській селищній раді 
та директору ДЮСШ «Азо-
вець» Артему Тельчарову, 
Геннадію Шияну, Игорю 
Шерстюку,  Володимиру 
Бові.  Обов’язковою умо-
вою проведення турніру за 
правилами була наявність 
бригади швидкої допомоги. 
Велика подяка за надання 
швидкої медичної допо-
моги завідуючому Азов-
ської амбулаторії Сергію 
Кузьменко. Всі люди, яким  
небайдужа доля спортсме-
нів нашого селища і вони 
вважають спорт ключем до 
здоров’я нації, всі, хто на-
дав підтримку в проведенні 
цього кубка отримав в знак 
подяки грамоти.

Олександр Балабін завоював 
срібло чемпіонату Європи
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У нашому селищі, в приміщенні 
Кирилівського будинку культури 

№1, пройшов дитячий міжнародний 
фестиваль дитячої та юнацької 

творчості Сузір’я країн «Радість 
даруємо дітям».

В Охрімівському сільському будинку 
культури 24 червня мешканці 
Кирилівської ОТГ співали пісні, 
танцювали та розважалися. 

– Вікторія Кольчієнко). 
Наші таланти показали 
свої вміння у художньому 
читанні. Судді були дуже 
вимогливі, проте це не 
завадило талановитим ді-
точкам.

Іван Над’ярний  по-
сів перше місце, а Софія 
Сьомченко - друге. Пере-
можці отримали дипломи, 
а їх керівник - подяку від 
членів журі.  Світлана 
Касацька, яка виступає 
організатором фестивалю, 
запросила Івана у наступ-
ний тур.

Сергій Шубін

Разом зі всією кра-
їною наша ОТГ долу-
чилася до святкування 
Дня молоді. Це свя-
то символізує юність, 
енергію, активність мо-
лодих людей на шляху 
їхнього становлення як 
особистості. Адже мо-
лодь – це і є той невтом-
ний двигун прогресу, 
майбутнє країни і дже-

рело реалізації найсмі-
ливіших сподівань.

Чудовий святковий 
концерт підготували 
солісти та колективи 
Будинків культури з 
Атманаю, Охрімівки та 
Кирилівки. Усі, хто зі-
брався літнього вечора 
в Будинку культури, 
мали змогу насолоди-
тися найкращими твор-
чими номерами.

КИРИЛІВСЬКІ ТАЛАНТИ - ПЕРЕМОЖЦІ 
МІЖНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЮ

В Охрімівці 
відсвяткували 

День молоді

Традиційний волейбольний 
турнір зібрав любителів 

гри в Кирилівці
Кирилівка, найпопулярніший курорт на 
узбережжі Азовського моря в Україні, завжди 
радо чекає гостей. В планах нашої громади 
- кожного року урізноманітнювати своє літнє 
оздоровчо-спортивне життя.

Найкращим гравцем 
турніру був визнаний наш 
односелець Анатолій Жив-
ков.

Учасники змагань ви-
словлюють велику подяку 
власнику курортно-оздо-
ровчого комплексу «При-
морська Галатея» Олексан-
дру Філіппову та директору 
Анатолію Фурману за гос-
тинність. Дирекція бази 
відпочинку надала на час 
проведення турніру і сво-
го медика, який слідкував 

за станом здоров’я гравців. 
Велика подяка Кирилів-
ській селищній раді, голов-
ному судді змагань Роману 
Сердяєву, Олегу Рєпіну, 
судді в полі Володимиру 
Клушину, голові правлін-
ня ВК «Форсаж» Олексан-
дру Чугреєву, головному 
спеціалісту відділу культу-
ри Кирилівської селищної 
ради Світлані Шиян за під-
тримку та допомогу в про-
веденні турніру.

Євгенія Мініна

Другий Відкритий між-
народний волейбольний 
турнір «Кубок Кирилів-
ки» приймав гостей зі всієї 
України 16-17 червня.Вже 
стало доброю традицією 
проводити турнір на тери-
торії курортно-оздоровчо-
го комплексу «Приморська 
Галатея» під патронатом 
кирилівського селищного 
голови Івана Малєєва та во-
лейбольного клубу «Фор-
саж».

Варто відзначити, що рі-
вень змагань в цьому році 
був значно вищим. Так, на 
учасників турніру чекала 
нова професійна волей-
больна сітка, професійні 
м’ячі ті інше спортивне 
обладнання, яке придбала 
Кирилівська селищна рада. 
Для команд Кирилівської 
ОТГ була придбана нова 
форма. Для того щоб гра 
була максимально чесною, 
запросили професійного 
суддю Володимира Клу-
шина, який виконав свою 
роботу на всі 100%. Також 
порадувала учасників зма-
гань і церемонія відкриття 
турніру. Перед присутніми 
зі своїми запальними но-
мерами виступили учасни-
ки творчої самодіяльності 
Кирилівки.

Змагання відбувалися 
в два етапи. Перший етап 
– турнір серед класичних 
волейбольних  команд. 
Участь у них брали коман-

да «Форсаж» (Київська об-
ласть), волейбольний клуб 
«Ніка» (с. Синяк Київська 
область), команда з м. Дні-
прорудне, команда з смт. 
Веселе, команда з с. Охрі-
мівка та дві команди з Ки-
рилівки.

Другий етап змагань — 
турнір серед жіночих ко-
манд. В ньому приймало 
участь три команди: ко-
манда з м. Тернівка (Дні-
пропетровська область), 
команда «Ніка» (Київська 
область) та спортсменки з 
Гуляйполя.

Міксових команд парко-
вого типу (команда скла-
дається з чоловіків та не 
менше двох жінок) на зма-
ганнях було 4. В основно-
му це були збірні команди: 
команда з Київської об-
ласті «Ніка-Форсаж», ко-
манда охрімівських дівчат 
та кирилівських чоловіків 
«Азовські чайки», збірна 
команда з Дніпрорудного 
та Тернівки «Темп» та ко-
манда «Ніка» (Київська об-
ласть).

На превеликий жаль, за 
регламентом змагань при-
ймати участь у турнірі має 
змогу обмежена кількість 
команд, адже за два дні на 
одному полі можна провес-
ти невелику кількість ігор.

Церемонію відкриття 
ІІ міжнародного волей-
больного  турніру «Ку-
бок Кирилівки» розпочав 
Іван Малєєв, з вітальни-
ми словами до присутніх 

звернувся директор бази 
відпочинку «Приморська  
Галатея» Анатолій Фур-
ман. А далі почалися ігри, 
під теплими променями 
сонця та легким подихом 
морського бризу, під шум 
хвиль та підбадьорюючі 
вигуки вболівальників. Це 
було видовищне дійство, 
захоплююче, яке іноді три-
мало глядачів в напрузі 
та заставляло затамувати 
подих, чи навпаки — під-
кидало з місць і давало ви-
плеснути свої емоції. Ніхто 
не залишився байдужим!

Наприкінці свята всі 
отримали пам’ятні  нагоро-
ди та головний приз з рук 
селищного голови. Пере-
можцями турніру в зма-
ганнях серед чоловіків ста-
ли команда з смт. Веселе, 
срібло дісталося команді 
«Форсаж», бронзу змагань 
отримала команда «Кири-
лівка-2».

Серед жіночих команд 
призові місця розподілили-
ся наступним чином. Тре-
тє місце у команди «Ніка» 
(Київська обл.), друге міс-
це у команди з Гуляйполя, 
а золото змагань отримали 
спортсменки з м. Тернівка.

Видовищними були і ігри 
команд міксового типу. 
В результаті відчайдуш-
ної боротьби перше місце 
у команди «Темп», друге 
почесне місце у команди 
«Азовські чайки» і третє - у 
команди з Київської облас-
ті «Ніка-Форсаж».

Мирослава Рябко

Учасники фестивалю 
показували свою майстер-
ність у вокальному, танцю-
вальному та театральному 
мистецтві. Всього на фес-

тиваль з’їхалися 22 кращих 
колективу.

Кирилівську громаду на 
фестивалі представляли 
Іван Над’ярний та Софія 
Сьомченко з театрального 
колективу «Мозаїка» (кер. 
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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 10 соток, недостроенный, пгт. 
Кирилловка, ул. Первомайская. Плодо-
родный сад, все комуникации. С воз-
можностью проживания в 2х комнатах 
капитального строения и гаражом. Име-
ются госакты. Возможно для бизнеса. 
068-812-09-04, 099-622-54-56 
дом,  40 соток в с.Косых ул. Гвардей-
ская, 067-345- 99-88 Людмила Ивановна 
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
дом, Акимовка, благ., возм. обмен на 
квартиру в Крыму, 068-318-95-12
дом, Акимовка, Больничная, 2, благ, 
отопл. газ, л/к отаплив. автоном., сану-
зел 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-ли-
ния, 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
новый жилой дом, земля приватизи-
рована, Кирилловка 2,  ул. Школьная, 
095-47-48-088

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., перевоз-
имые, 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
стир. машинка «Сибирь» в рабочем со-
стоянии, 067-581-25-93

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, вечная 
полиуретановая подошва, подходит под 
джинсы и платье, синего цвета, импорт-
ные, 500 грн, 097-378-36-27
шапка норковая (Кубанка), жен., шоко-
ладного 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
б/у шифер старого образца, б/у ракуш-
няк, б/у белый кирпич, 067-58-12-593 
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 

инвалидная коляска, 095-47-48-088 
коляска детская темно-синяя для двой-
нят, цена договорная, 095-472-03-89 
(Азовское)
коляска детская темно-синяя для одного 
ребенка, цена договорная, 095-472-03-
89 (Азовское)
корову, быка, семечку мелкую и круп-
ную, дыню, ячмень, поросят, 097-320-
99-03
плиты б/у 6х2, 6х1.5, 6х1. Заборные, До-
рожные 6х2, 3х2, 3х1.5, 3х1.2. Пустотка 
6х1.2, 6х1.5. ПКЖ 6х3, 6х1.5. Блоки. 
Фбс.4,5,6. Шлакоблок кирпич. Силикат. 
Лес. Б/у. Перемычки. Ригеля ж/б. Ме-
талл деловой б/у. Красный кирпич б/у, 
066-633-15-32 Руслан
прицеп, б/у с документами, 067-581-25-93 
препараты для обработки виноградника 
от заболеваний, повышается урожай-
ность, 096-985-46-16, 099-440-80-65 
Александр
пуховую перину 3 шт., 096-576-86-80
ракушняк, б/у старого образца, 067-581-
25-93
саженцы плодовых деревьев и вино-
града (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) «Чай-
ка», цена договорная, 095-472-03-89 
(Азовское)
швейная машинка Чайка (ножная), б/у- 
500 грн, 067-252-13-17
щенок Кане корсо (девочка) серо-песоч-
ного окраса, дата рождения 29.03.2018г. 
хвост купирован, вакцинация+паспорт, 
фото на вайбер, 4000 грн, 096-20-24-448

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 
далеко от Сафари парка, 3х4, 097-560-
81-46
помещение (металлоконструкция) 8м х 
3м, смт. Кирилловка, ул. Центральная, 
93, 067-34-59-955 
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. Из-
мени свою жизнь уже сегодня! Доступны 
вакансии по любым специальностям, 
также занимаемся трудоустройством 
людей без образования. Знание языка 
приветствуется, но необязательно. 
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, 099-45-
84-662, 097-07-59-783 Алла
экскаватор, автокран для работы в Ки-
рилловке, 050-574-11-11, 050-911-60-40, 
068-982-30-10

ЦІКАВО

Кирилівська зірочка засяяла 
в Бердянську

Євгенія Мініна

Позмагатися у вокально-
му мистецтві приїхала та-
лановита молодь з усіх ку-
точків нашого району. Се-
ред інших учасників Кири-
лівську громаду представ-
ляла і Марія Гуменна. Юна 
співачка у запеклій бороть-
бі, крок за кроком долаючи 
всі відбіркові тури конкурсу, 
стала фіналісткою шоу.

Разом з нею право пред-
ставляти Якимівський ра-
йон на фіналі конкурсу ви-
борола Юлія Карачова з 
Якимівки. Нарешті 2 червня 
у місті Бердянську відбув-

ся суперфінал талант-шоу 
«Кращий голос Азова. Ді-
ти». 32 кращих співака, фі-
налісти регіональних кон-
курсів з 16 районів і міст За-
порізької та Донецької об-
ластей виступили на голо-
вній сцені Бердянська.

Підтримати нашу супер-
фіналістку приїхали батьки, 
друзі, викладачі. Конкурсна 
програма була яскравою та 
насиченою, адже змагали-
ся кращі з кращих! Запаль-
ний виступ Марії не зали-
шив байдужими всіх при-
сутніх на Приморській пло-
щі і особливо членів журі. А 
в журі були дуже шановані 

З 31 березня по 26 травня за підтримки 
народного депутата України С.В. Валентирова 
в Якимівці проходило вокальне талант-шоу 
«Кращий голос Якимівки. Діти». 

люди: заслужений праців-
ник культури України, член 
Національного союзу те-
атральних діячів України, 
віце-президент Громад-
ської організації «Всеукра-
їнська федерація «Спас» 
директор КЗ «Запорізька 
обласна філармонія» Іри-
на Конарева, директор За-
порізького державного 
музичного училища іме-
ні П.Майбороди Сергій Пе-

люк, бек-вокалістка групи 
«ТІК» Вікторія Воронюк.

Завдяки своєму талан-
ту та наполегливості на-
ша юна зірочка стала пере-
можницею конкурсу в стар-
шій віковій категорії. Після 
закінчення конкурсної про-
грами на всіх гостей свята 
чекав приємний сюрприз 
– виступ зірок української 
естради - гурту «ТіК».

Поїздка до Бердянську 

та участь у конкурсі ста-
ла можливою завдяки під-
тримці Кирилівської селищ-
ної ради та селищного го-
лови Малєєва І. В. Дякує-
мо водію Каширці Сергію 
за розуміння та підтримку 
талановитих дітей! Вітаємо 
Марію Гуменну та її викла-
дача Ганну Чмир-Протасову 
з впевненою перемогою та 
бажаємо досягати нових 
творчих висот!
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ВІТАЄМО!
З 91-річчям вітаємо Станову 

Марію Іванівну. Бажаємо перш за 
все здоров’я,бачитижиттязісвіт
лоїсторони та достатку, який в 
нашому житті є дужеважливим.

З 90-річчям вітаємо Рулевську 
Ольгу Григоріївну. Бажаємо Вам, 
щоб найзаповітніші  мрії завжди 
збувалися, щоб на сто відсотків 
виконувалися найпотаємніші ба-
жання. Бажаємо, щоб по життю з 
Вами поруч йшли люди, які вміють 
не тільки підтримати в скрутну 
хвилину, але і від душі порадіти 
Вашому щастю і успіху.

З 87-річчям вітаємо Сиваченко 
Олександру Тихонівну. Нехай збу-
деться все найзаповітніше, нехай 
прийде найбажаніше, нехай згине 
саме злобливе.

З 82-річчям вітаємо Уткіна 
Анатолія Івановича.  Хай у Вашому 
домі завжди панують мир і злаго-
да, у серці — доброта, а у справах 
— мудрість та виваженість. Жи-
віть щасливо, бережіть здоров’я!

З 80-річчям вітаємо Рогова Дми-
тра Івановича. Міцногоздоров’я 
Вам на многії літа, благополуч-
чя, щедрої долі, щастя у житті, 
творчої наснаги. Довгих років 
життя у міцному родинному колі 
та серед вірних друзів!

З 80-річчям вітаємо Мальбіну 
Любов Петрівну. Нехай життя при-
носить побільше світлих моментів 
і радості, а кожен день буде сповне-
ний сонячними посмішками! 

З 80-річчям вітаємо Юрченко 
Раїсу Йосипівну. Бажаємо, щоб ко-
жен день Вашого життя був напо-
внений приємними враженнями, 
потрібними і важливими справа-
ми, а в душі ніколи не оживало гні-
тюче почуття самотності.

З 80-річчям вітаємо Третяк 
Аллу Олексіївну. Бажаємо завжди 
плисти на позитивній хвилі, по-
вної оптимізму і легкою іронією. Всі 
неприємності сприймати з усміш-
кою, вірити в кращі сторони жит-
тя і сміливо йти до мрії.

З 80-річчям вітаємо Коломієць 
Людмилу Яковлівну. Бажаємо міц-
ного здоров’я, удачі, благополуч-
чя, добра, радості, любові, щас-
тя, гарного настрою, посмішок, 
яскравих вражень!

З 80-річчям вітаємо Мачехіна 
В’ячеслава Михайловича. Бажаємо 
позитивного настрою, побільше ра-
дісних днів. Бажаємо Вам зустрічати 
щоранку з посмішкою, вірою в кра-
ще. Нехай у Вашій мрії будуть крила! 
Звершення Вам задуманих планів.

З 75-річчям вітаємо Карнаух 
Валентину Полікарпівну. Нехай 
усі дороги ведуть до вершини, а 
здоров’я, оптимізм, впевненість 
у власних силах і підтримка близь-
ких людей стануть незмінними су-
путниками у житті. Благополуч-
чя і тепла Вашого дому!

З 70-річчям вітаємо Каширку 
Жанну Василівну. Нехай кожен но-
вий день буде щедрим на успіхи 
та перемоги, багатим на радісні 
звістки, приємні події, особисті до-
сягнення і благородні справи! Хай і 
надалі буде плідною ваша нелегка 
праця на благо рідного краю та 
держави, твердою віра, непобор-
ною сила духу.

З 65-річчям вітаємо Керн Лідію 
Михайлівну. Бажаємо Вам здоров’я, 
щастя, успіху та натхнення у 
справах. Нехай Ваша доля буде 
довгою та щасливою, і Вас завжди 
оточує сімейний затишок та гар-
монія з навколишнім світом!

З 65-річчям вітаємо Папій Ана-
толія Яковича.  Бажаємо Вам щас-
тя, довгих цікавих років, нехай не 
буде в Вас негоди - тільки радість, 
тільки сонячне світло!

З 65-річчям вітаємо Кардашо-
ву Наталію Миколаївну. Бажаємо 
вдало долати часові простори, 
обставини, перешкоди і негатив, 
відчайдушно боротися за місце під 
сонцем. 

З 65-річчям вітаємо Андрющак 
Ольгу Вікторівну. Бажаємо домаш-
нього тепла, затишку, достатку і 
здоров’я, бадьорості і свіжості, ві-
чної молодості і грандіозного, фан-
тастичного щастя.

З 65-річчям вітаємо Сизякова 
Володимира Івановича. Бажаємо, 
щоб Ваші очі сяяли від щастя, 
на обличчі завжди була посміш-
ка, оточували Вас тільки хоро-
ші люди. А також бажаємо удачі, 
творчих успіхів, сімейного благопо-
луччя, вірних друзів.

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

З 65-річчям вітаємо Бондарчук 
Олександра Івановича.  Нехай доля 
і надалі буде прихильною до Вас, 
даруючи радість життя, незрад-
ливу удачу, вірних і надійних друзів.

З 60-річчям вітаємо Велігодську 
Ольгу Миколаївну. Нехай збува-
ються найбажаніші мрії та вті-
люються всі задуми, нехай у Вас 
завжди буде достатньо сил та на-
тхнення на нові цікаві звершення.

З 60-річчям вітаємо Кисіль Юрія 
Орестовича. Бажаємо Вам міцного 
здоров’я. Бажаємо, щоб Ваш буди-
нок був повною чашею, і доля за-
вжди оберігала!

З 55-річчям вітаємо Лісо-
вик Тетяну Володимирівну. Крім 
стандартних побажань - щас-
тя, здоров’я і всього найкращого 
- бажаємо, щоб збувалися всі мрії, 
щоб кожен день приносив багато 
приємних несподіванок, щоб Вас 
оточували тільки добрі і потрібні 
люди.

З 55-річчям вітаємо Плентюк 
Світлану Григоріївну. 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 60-річчям вітаємо Шпигунова 
Сергія Григорійовича. Нехай ра-
дують діти, друзі обожнюють і 
бояться вороги! Радості, щастя і 
теплого, ніжного сонечка в небесах.

З 60-річчям вітаємо  Барабаши-
ну Тетяну Володимирівну. 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 Міщенко 
Любов Василівну.  Бажаємо Вам 
здоров’я і добра, любові та ві-
рності, успіхів і везіння. Нехай буде 
життя подарунками щедре, друзів 
хороших і бажань виконання. Нехай 
цей день стане особливим, напо-
вненим щасливих очікувань!

З 60-річчям вітаємо Рєзнік Сергія 
Михайловича. Бажаємо  здоров’я, 
щастя і добробуту Вам і Вашій ро-
дині. Нехай рідні завжди оточують 
Вас любов’ю та розумінням.

З 55-річчям вітаємо Кравчен-
ко Світлану Анатоліївну. Бажа-
ємо Вам великого везіння, любові 
справжньої і успіху в справах! Та-
кож бажаємо Вам в житті родин-
ного затишку і тепла, величезну 
повагу, від людей тільки добра, 
а найголовніше - мати міцне 
здоров’я.

З 65-річчям вітаємо Сизякова 

Ç Þâ³ëåºì!

С 80-летием дети, внуки, правнуки поздравляют 

Мачехина Вячеслава Михайловича!

Пролетело-пробежало
Ровно восемьдесят лет,
Вы откроете сегодня
Долголетия секрет?
Уважения достоин
Каждый белый волосок,
Он молчит и вспоминает
Жизни прожитый часок!
Было множество улыбок,
Дел хороших, добрых встреч,
Как же хочется все это
Навсегда в душе сберечь!
Мы желаем Вам здоровья,
И прожить немало лет,
Чтоб не раз еще отметить
Потрясающий банкет!


