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- 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

К И Р И Л І В К А
№2 (117), лютий 2018р.

К И Р И Л І В К АК И Р И Л І В К А
www.krlk.gov.ua

К И Р И Л І В К АК И Р И Л І В К А
№2 (117), лютий 2018р.

Офіційний вісник Кирилівської громади

У НОМЕРІ: КП БУТИ, ПОВЕРНІТЬ ДОТАЦІЮ, НОВИЙ БЮДЖЕТ, ВЕЛИКА ЧИСТКА, ЗНОВ 
КАНДИДАТИ, ВЕСЕЛА МАСЛЯНА, НАШ ЧЕМПІОН, ЖІНОЧЕ СВЯТО,  СПОРТИВНІ УСПІХИ

РОДЮЧІ ЗЕМЛІ НАШОГО 
КРАЮ ДЕРЖАВА 
ПЕРЕДАЄ У ВЛАСНІСТЬ 
ГРОМАДИ

3

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

тротуарную плиткутротуарную плитку

 КП БУТИ, ПОВЕРНІТЬ ДОТАЦІЮ, НОВИЙ БЮДЖЕТ, ВЕЛИКА ЧИСТКА, ЗНОВ 
КАНДИДАТИ, ВЕСЕЛА МАСЛЯНА, НАШ ЧЕМПІОН, ЖІНОЧЕ СВЯТО,  СПОРТИВНІ УСПІХИ

РОДЮЧІ ЗЕМЛІ НАШОГО РОДЮЧІ ЗЕМЛІ НАШОГО 

ЗЕМЛЯ 
БУДЕ

НАШОЮ



№2 (117), лютий 2018р.2 www.krlk.gov.ua
РАДА

Депутати вирішили 
об’єднатися пофракційно

У Кирилівській селищній раді 
створено 4 політичні фракції.

Мирослава Рябко

На останньому засідан-
ні сесії Кирилівської селищ-
ної ради депутати розгля-
нули питання створення чо-
тирьох політичних депутат-
ських фракцій. Відповідно 

СЕСІЯ ПІДТРИМАЛА
СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО

КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА

Після об’єднання Кирилівської, 
Охрімівської та Атманайської громад 
їхні водопостачальні комунальні 
підприємства втратили можливість 
працювати окремо.

Євгенія Мініна

На засіданні сесії Кири-
лівської селищної ради бу-
ло зазначено, що за зако-
ном на території однієї гро-
мади не може працювати 
декілька комунальних під-
приємств з однаковими ви-
дами діяльності. Отже ко-
мунальні підприємства Ки-
рилівки, Охрімівки та Атма-
наю, які надають послуги 
населенню з водопостачан-
ня та вивозу твердих та рід-
ких побутових відходів, по-
трібно реорганізовувати.

За пропозицією селищ-
ного голови депутати ра-
ди надали згоду на пере-
творення атманайсько-
го та охрімівського кому-
нальних підприємств у це-
хи, які підпорядковані КП 

«Жилкомсервіс». Жоден із 
співробітників, окрім ке-
рівництва, комунальних 
підприємств Атманаю та 
Охрімівки звільнений не 
буде, їм навіть збільшать 
зарплатню.

До речі, через 
об’єднання громад та ко-
мунальних підприємств 
тарифи на водопостачан-
ня Кирилівській громаді 
потрібно буде узгоджува-
ти із Національною комісі-
єю, що здійснює держав-
не регулювання у сферах 
енергетики та комуналь-
них послуг, а ліцензію на 
спецводокорист ування 
оформляти вже на гро-
маду, яка була створена з 
трьох. Проте ані депутат-
ський корпус, ані керівни-
цтво громади не бачать у 
цьому великих труднощів.

Кирилівські депутати вимагають 
від обласного керівництва знов 

переглянути бюджет
Депутати Кирилівської 
громади звернулися 
до обласної ради 
та губернатора із 
проханням негайно 
переглянути 
розподілення 
додаткової дотації 
об’єднаним 
територіальним 
громадам.

Сергій Шубін

При формуванні місце-
вого бюджету Кирилівська 
селищна рада керувалась 
рішенням Запорізької об-
ласної ради від 30 листо-
пада минулого року № 63 
«Про обласний бюджет на 
2018 рік». Тоді за рішенням 
обласних депутатів для 
утримання закладів освіти 
та охорони здоров’я у 2018 
році передбачалась переда-
ча з обласного бюджету до 
консолідованого бюджету 
Якимівського району дер-
жавної дотації у розмірі 19 
мільйонів 5 тисяч 200 гри-
вень.

Однак 25 січня цього 

року Запорізька обласна 
рада внесла зміни та допо-
внення у обласний бюджет 
на 2018 рік. Через це була 
значно зменшена сума дер-
жавної дотації на утриман-
ня закладів освіти та охо-
рони здоров’я з обласного 
бюджету до консолідова-
ного бюджету Якимівсько-
го району. Вона на цей час 
становить 3 мільйони 677 
тисяч гривень.

Це рішення Запорізької 
обласної ради має досить 
істотний вплив на функ-
ціонування Кирилівської 
громади. Воно потребує від 
селищної ради пошуку в 
місцевому бюджеті додат-
кових вільних коштів, яких 

немає. Це ставить під загро-
зу своєчасну та повну сплату 
заробітної плати педагогам 
та медикам.

Враховуючи це, на остан-
ній сесії селищної ради де-
путати у відкритому зверне-
ні просять голову області та 
своїх обласних колег вста-
новити справедливе розпо-
ділення додаткової дотації 
об’єднаним територіальним 
громадам області, а також 
переглянути рішення про 
внесення змін до обласного 
бюджету на 2018 рік щодо 
дотації до консолідованого 
бюджету Якимівського ра-
йону і залишити його таким, 
яким воно було прийняте у 
листопаді минулого року.

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

екскаватором з гідравлічним приводом

HYUNDAY модель R180W-9S 

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

тел.: (06131) 6-94-34

до заяв окремих депутатів 
та протоколів зборів пред-
ставників політичних пар-
тій у селищній раді було за-
тверджено створення депу-
татських фракцій Політичної 
Партії «Наш край», Всеукра-
їнського об’єднання «Бать-

ківщина», Політичної Пар-
тії «Блок Петра Порошен-
ка «Солідарність» та «Ради-
кальної партії».

Відповідно до протоколів 
засідань, новоутвореними 
фракціями були обрані їхні 
голови та секретарі.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ КИРИЛЛОВКИ!
Большая просьба, ветки роз
и винограда утилизировать,

не оставлять возле мусорного 
контейнера.

Большие ветки деревьев по 
возможности вывозить

в Азовскую школу.
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У вересні усі сільськогосподарські землі на території 
громади стануть власністю Кирилівської ОТГ

Бюджет об’єднаної громади скореговано

Кирилівський селищний голова 9 лютого підписав 
меморандум із Держгеокадастром щодо передачі земель 
державної власності за межами населених пунктів
у комунальну власність Кирилівської ОТГ.

Андрій Волков

Як відомо, наприкінці 
січня Кабінет Міні-

стрів України погодив ме-
ханізми передачі у власність 
об’єднаним територіаль-
ним громадам землі, в тому 
числі землі поза межами 
населених пунктів. Відпо-
відне рішення ухвалене за 
сприяння прем’єр-міністра 
України Володимира Грой-
смана і передбачає оформ-
лення відповідних урядо-
вих доручень Державній 
службі з питань геодезії, 
картографії та кадастру. За 
рішенням уряду з лютого 
громади можуть планува-
ти свої території. Причому, 
структури Держгеокадастру 
вже позбавлені права одно-
осібно ухвалювати рішення 
щодо розпорядження зем-
лями поза межами насе-
лених пунктів – без згоди 
об’єднаних територіальних 
громад.

Кирилівська громада вже 
починає розробляти пакет 
документів, які необхідні 
для започаткування проце-
су передачі земель сільсько-
господарчого призначення 
в управління ОТГ. Процес 

Євгенія Мініна

На засіданні виконавчого комітету Кирилів-
ської селищної ради 8 лютого була заслуха-
на доповідь заступника селищного голови з 
фінансової частини бюджету Інни Бойко що-
до внесення змін та доповнень до рішення се-
сії №2 від 21 грудня 2017 року «Про бюджет 
об’єднаної територіальної громади Кирилів-
ської селищної ради на 2018 рік».

Було схвалено збільшити видатки по за-
гальному фонду за рахунок залишку коштів, 
що склався станом на 1 січня 2018 року в сумі 
14230500 гривень. Із цих коштів 1942,8 тис. гри-
вень виділено на організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-технічне забезпе-
чення діяльності ради.

На дошкільну освіту виділено 400,0 тис. гри-
вень. Із них 150,0 тис. гривень - на придбання 
господарчих товарів, меблів, бойлеру та посу-
ду і 200,0 тис. гривень на поточний ремонт хар-
чоблоку дитячого саду «Казка».  50,0 тис. гри-
вень - на проекти капітального ремонту даху 

ДНЗ «Казка» та будівлі ДНЗ «Чебурашка».
На загальноосвітні навчальні заклади ви-

ділено 2181,2 тис. гривень. Із них на заробіт-
ну плату – 1446,1 тис. гривень, нарахування 
на оплату праці – 318,1 тис. гривень, придбан-
ня господарчих товарів та бензину – 120,0 тис. 
гривень.  На ремонт техніки і будівель по кожній 
школі – 90,0 тис. гривень. На проекти для ка-
пітального ремонту Азовської, Атманайської та 
Охрімівської ЗОШ виділили 127,9 тис. гривень. 
Також виділені гроші на медикаменти для шкіл, 
на продукти харчування, на відрядження.

На проект капітального ремонту даху БК с. 
Охрімівка виділено 25,0 тис. гривень., на ка-
пітальний ремонт будівлі БК с. Солоне - 600,0 
тис. гривень, капітальний ремонт будівлі БК с. 
Атманай – 550,0 тис. гривень.

З загального фонду були розподілені кошти 
і на капітальний ремонт локальних мереж во-
догону по вул. Вишнева смт. Кирилівка – 361,0 
тис. гривень, капітальний ремонт локальних 
мереж водогону по с. Нове – 600,0 тис. гривень 
та с. Косих – 1500,0 тис. гривень. На проект ка-
пітального ремонту локальних мереж водогону 
по пр. Азовському - 25,0 тис. гривень.

На благоустрій селища в бюджет заклали 
4825,0 тис. гривень. Це і ремонт алей, троту-
ару, огорожі кладовища, капітальний ремонт 
пам’ятника Загиблим воїнам та на проекти ка-
пітального ремонту алеї по вулиці Ювілейна.

На поточний ремонт дороги по вулиці Цен-
тральна с. Охрімівка в бюджет заклали 460,0 

тис. гривень. На проект капітального ремонту 
дороги по пр. Азовський від повороту на вул. 
Квіткова.

Субвенції державному бюджету до місце-
вого складають 350,0 тис. гривень. Субвенція 
Якимівській ОТГ на утримання робітників тери-
торіального центру соцзахисту складає 230,5 
тис. гривень.

Також було схвалено рішення збільшити ви-
датки по спеціальному фонду за рахунок за-
лишку коштів в сумі 5100000 гривень. По цільо-
вому фонду залишок склав 1400,0 тис. гривень. 
Ці гроші підуть на капітальний ремонт водого-
ну по вулиці Приморський бульвар від №30 до 
№100. З бюджету розвитку 3000,0 тис. гривень 
направлено на реконструкцію Кирилівського 
БК-2. З екологічного фонду 700 тис. грн. буде 
розподілено на озеленення території.

Заслухавши інформацію Інни Бойко, члени 
виконкому одноголосно проголосували за да-
ний проект рішення. Вже на сесії селищної ра-
ди 15 лютого депутати знов заслухали доповідь 
Інни Михайлівни та підтримали його.

Отже доходи місцевого бюджету на 2018 рік 
після його уточнення визначені у сумі 70633400 
гривень, а видатки - у сумі 89963900 гривень. 
Дефіцит спеціального фонду  місцевого бю-
джету буде усунено за рахунок вільного залиш-
ку спеціального фонду з минулого року та над-
ходження коштів із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку. 

господарчого призначення 
на території громади  мати-
ме право лише Кирилівська 
ОТГ. Це значно збільшить 
асигнування у місцевий бю-
джет, оскільки збільшиться 
кількість податків, які над-
ходять безпосередньо у каз-
ну громади.

До речі, держава планує 
роздати 760 тисяч гектарів 
землі 665 об’єднаним те-
риторіальним громадам. 
Процес йде дуже активно. 
Вже 657 громад, тобто 99%, 
уклали із головними управ-
ліннями Держгеокадастру 
меморандуми про співро-
бітництво при здійсненні 
заходів відносно передачі 
сільгоспземель державної 
власності у комунальну.

Для висвітлення процесу 
на базі порталу Держгеока-
дастру відкрита гаряча теле-

фонна лінія 0-800-50-52-28 
та створений спеціальний 
портал otg.land.gov.ua, на 
якому є уся інформація про 
механізм передачі землі. На 
сайті вже оприлюднили та-
блицю із вказівкою термі-
нів, яка ОТГ у який місяць 
отримає землю.

Громади Запорізької об-
ласті включені до списку з 
лютого. Першими землю 
вже отримали Гірсівська, 
Приазовська та Смирнов-
ська об’єднані територіаль-
ні громади. Останніми дер-
жавну землю у комунальну 
власність у грудні 2018 року 
отримають Оріхівська та 
Воскресенська ОТГ. 

Кирилівська об’єднана 
територіальна громада 
отримає у комунальну влас-
ність землю, відповідно до 
плану, у вересні цього року.

Виконавчий комітет та депутати 
селищної ради Кирилівської 
об’єднаної громади остаточно 
затвердили головний фінансовий 
документ 2018 року.

передачі  цих земель три-
ватиме протягом 2018 року. 
Планується провести по-
вну інвентаризацію земель 
на території Кирилівської 
ОТГ, встановити права 
власності на ці землі, під-

готовити усі необхідні до-
кументи та здійснити без-
посередню передачу їх у 
комунальну власність гро-
мади.

Після цього розпоря-
джатися землею сільсько-
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ВИБОРЧА КОМІСІЯ 
ПОВІДОМЛЯЄ ПРО НОВИХ 

КАНДИДАТІВ
У ДЕПУТАТИ

На проміжних виборах на виборчій 
дільниці №21 зареєстровано 2 
кандидати у депутати Кирилівської 
селищної ради.

Сергій Шубін

Кирилівська селищ-
на виборча комісія заре-
єструвала двох кандида-
тів у депутати Кирилів-
ської селищної ради на 
проміжних виборах на ви-
борчій дільниці № 21. Від-
повідні рішення комісія 
прийняла відносно само-
висуванця, жителя Охрі-
мівки Сергія Пєтухова та 

висуванця від Всеукраїн-
ського об’єднання «Бать-
ківщина», також жителя 
Охрімівки, Олексія Тер-
тичного.

Нагадаємо, проміжні 
вибори на виборчій діль-
ниці №21 призначено че-
рез смерть депутата се-
лищної ради від цієї діль-
ниці Анатолія Кравченко. 
Вибори призначені на 11 
березня.

Андрій Волков

Комунальне підприєм-
ство «Жилкомсервіс» не 
має можливості експлуату-
вати полігон твердих і рід-
ких побутових відходів за 
багатьох причин. Основна 
причина - це ліцензуван-
ня. Для підприємства, яке є 
комунальною власністю се-
лищної ради, цю ліцензію 
отримати неможливо. Дру-
га причина — це великий 
екологічний збір, який на 
сьогоднішній день складає 
близько 40 гривень з кож-
ного кубометру рідких чи 
твердих відходів.

Також у підприємства 

не має документів на по-
лігон, де складуються від-
ходи. Земля під полігоном 
не може бути оформлена 
за призначенням у зв’язку 
з тим, що вона знаходиться 
у 2-кілометровій водоохо-
ронній зоні. КП має тіль-
ки  паспорти полігонів, які 
були виписані на фірму ПП 
«Азовсервіс».

Враховуючи також те, що 
термін експлуатації поліго-
ну, згідно паспорту, складає 
50 років, в 2022 році його 
експлуатація буде заверше-
на. Це передбачає виконан-
ня робіт по рекультивації 
полігону. У зв’язку з тим, 
що у КП «Жилкомсервіс» на 

Виконком призначив комісію для 
визначення переможця конкурсу на 
надання ще однієї комунальної послуги.

РОЗПОЧАЛАСЯ ПІДГОТОВКА ДО РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ПОЛІГОНУ 
ТВЕРДИХ ТА РІДКИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

захоронення відходів.
В результаті пошуку ви-

ходу з ситуації, яка скла-
лася, було вирішено рішен-
ням виконавчого комітету 
і рішенням сесії Кирилів-
ської селищної ради ви-
значити ще одну житлово-
комунальну послугу – з 
захоронення відходів на те-
риторії. Право на надання 
її буде надаватися на кон-
курсній основі. У відпо-
відності із законодавством 
планується провести кон-
курс на цю послугу. Комі-
сія чітко визначить умови, 
на яких переможець кон-
курсу зможе виконати ро-
боти з рекультивації. Це 
буде відкрита та прозора 
процедура.

На засіданні виконавчого 
комітету 8 лютого було ви-
рішено створити комісію 
для визначення виконавця 
з захоронення відходів та за-
твердити її склад.

це немає коштів, підприєм-
ство звернулося до влади з 
проханням про передачу 
полігонів у власність Ки-
рилівській селищній раді. 
Також КП «Жилкомсервіс» 
вважає за потрібне у 2018 
році розпочати роботи з 
підготовки до рекультива-
ції або вирішити питання 

щодо пошуку виконавця 
цих робіт.

Варто відзначити і те, 
що у законодавстві є по-
станова, яка регламентує 
порядок проведення кон-
курсу на визначення пе-
ревізника відходів, але не 
регламентується порядок 
проведення конкурсу на 

Демонтаж незаконних 
торгівельних точок розпочато
Кирилівська 
селищна рада вже 
розпочала роботи 
з демонтажу 
незаконно 
встановлених 
тимчасових 
бізнес-споруд 
без відповідних 
документів на їх 
розміщення.

Мирослава Рябко

Інспектор з благоустрою 
Кирилівської селищної 
ради, який постійно працює 
на території громади сели-
ща, провів перевірку вели-
кої кількості торгівельних 
точок, а точніше правомір-

ності їх розташування. Ре-
зультатом таких перевірок є 
складання приписів, які ін-
спектор розміщує на точках 
порушників. У них інспек-
тор повідомляє про пору-
шення та вимагає з’явитися 
до Кирилівської селищної 
ради у п’ятиденний термін. 

Також інспектор в телефон-
ному режимі намагаєть-
ся повідомляти власників 
торгівельних точок про по-
рушення.

У випадку, коли ніяких 
відповідних дій зі сторони 
порушників не має, комі-
сія з благоустрою складає 
акт про демонтаж споруди з 
землі комунальної власнос-
ті Кирилівської селищної 
ради. 20 лютого за резуль-
татами проведеної роботи  
було демонтовано три тим-
часові споруди. Власники  
цих споруд, знаючи про 
порушення, ніяк на це не 
відреагували. Ці споруди 
будуть зберігатися на спе-
ціальному майданчику до 
подальшого вирішення їх 
долі.

Відтепер роботи з демон-
тажу незаконних споруд 
будуть проводитися по-
стійно.
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РОЗЧИСТКА ПРОМОЇНИ РОЗПОЧНЕТЬСЯ 
ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ТЕНДЕРУ

Обласна влада шукає виконавців робіт 
з розчистки промоїни між Молочним 
лиманом та Азовським морем у 2018 році.

За інформацією, яка є на 
сайті Прозорро, роботи з 
розчистки промоїни пови-
нні розпочатися 20 березня 
і будуть тривати до 20 груд-
ня. Ціна робіт, за даними 
сайту, складає 3 млн. 959 
тис. 557 гривень.

Як розповів директор 
департаменту екології та 
природних ресурсів За-

порізької ОДА Віталій Гор-
дієнко, на цей час на ці ці-
лі з бюджету вже виділено 
півтора мільйона гривень. 
Він сподівається, що на 
найближчій  сесії облас-
ної ради депутати виді-
лять необхiдну суму, яка 
потрібна для розчистки 
промоїни, згідно з проек-
том, який розробили  фа-

хівці з Києва.
Нагадаємо, що до роз-

чистки промоїни може до-
лучатися й кирилівська тех-
ніка. У минулому році для 
КП «Жилкомсервіс» був за-
куплений екскаватор, який 
також може бути задіяний у 
розчистці промоїни на допо-
міжній основі.

ВЕСЕЛА МАСЛЯНА: 
запальні танці, смачні 
млинці, палаюче
опудало!

Кирилівська селищна об’єднана 
територіальна громада 18 лютого 
відгуляла Масляну та зустріла весну.

Андрій Волков

Для традиційного свят-
кування Масляної 

жителі громади зібралися 
на головній площі у Азов-
ському.  Посеред площі — 
символічне опудало Масля-
ної, біля сцени  — тематичні 
фотозони. Присутні з задо-
воленням фотографувалися 
на їх тлі, на згадку про свят-
кування. Також на площі 
були представлені роботи 
наших місцевих майстрів. 
Цікаві вироби привертали 
увагу гостей свята, а бажа-
ючі могли собі навіть щось і 
придбати. Проте найбільша 
черга утворилась біля пала-
ток, в яких готували гарячі 
млинці та чай. Усі охочі мо-
гли безкоштовно поласува-
ти смаколиками та зігріти-
ся. Голодним зі свята ніхто 
не пішов.

Не менш важливим для 
жителів  громади став і об-
ряд «прощення», адже саме 
в цей день необхідно проща-
ти всім їх помилки і просити 
вибачення за свої. Всі гості, 
які прийшли привітати при-
сутніх, починали свої висту-

Після привітальних слів 
на сцені почали з’являтися 
улюблені артисти та ко-
лективи. Хоровий ко-
лектив «Азовські зорі»,  
дитячий вокальний ко-
лектив «Мрія», денс-студія 
«Енерджі», театр естрад-
них мініатюр «Азов»,  дует 

«Яворина», танцюваль-
ний колектив «Веселі мо-
лодиці», хореографічний 
ансамбль «Юнона», ан-
самбль східного танцю 
«Шахеризада», вокальний 
колектив «Паняночка», 
Василь Мурський, Віктор 
Саприкін, Олег Протасов, 
Ганна Чмир-Протасова, 
В’ячеслав Мінін, Анато-
лій Гартман, В’ячеслав 
Блажко,  гості з Якимів-
ки – Володимир Левчен-
ко, Володимир Чадаєв та 
Сергій Младьонов. Під їх 
запальні номери присутні 
танцювали та підспівува-
ли улюблені пісні.

Жителі громади не тіль-
ки з задоволенням дивили-
ся концертну програму, а й 
приймали участь у конкур-
сах. Були і бої подушками, і 
перетягування канату, і ін-
телектуальні конкурси.

Наші місцеві господині 
приготували цікаві страви 
з млинців. Всі вони були 
представлені на святі, а на 

поважне журі чекало нелег-
ке завдання.

Переможці були визначені 
у двох номінаціях – за кра-
щий смак та кращий зовніш-
ній вигляд.  Перше місце за 
зовнішній вигляд отримала 
Ілона Довженко, друге місце 
- у господині Ольги Андрі-
євської, третє місце також у 
Ілони Довженко. За смакові 
якості перше місце отримала 
Наталка Дзямка, друге міс-
це також у Наталки Дзямка, 
третє місце у Ілони Довжен-
ко. За свої  старання дівчата 
отримали подарунки.

Святкування Масляної 
вдалося на славу. Наприкін-
ці свята всі взялися за руки і 
утворили коло. Під красиву 
українську пісню святку-
вання завершилося тради-
ційним спаленням опудала 
Масляної.

Весна прийшла. Розпо-
чався Великий піст, який 
завершиться Великим Хрис-
товим Воскресінням.

Андрій Волков

На сайті електронних 
державних закупівель Про-
зорро з’явилася інформація 
про тендер на проведення 
регламентних робіт щодо 
підтримки проектних габа-

ритів з’єднувального кана-
лу між Молочним лиманом 
та Азовським морем. За-
мовником виступає Депар-
тамент екології та природ-
них ресурсів Запорізької 
обласної державної адміні-
страції.

пи саме зі слів прощення. 
Першим на сцені з’явився 
селищний голова. Іван Ма-
лєєв привітав всіх зі святом 
та попросив вибачення у 
тих, кого образив. Настоя-
тель храму в ім’я Святителя 
Миколи Чудотворця отець 
Дмитро Журавель також 
привітав присутніх зі свя-
том та розповів про історію 
святкування та традиції 
посту.
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ОЛЕКСАНДР БАЛАБІН СТАВ 
ЧЕМПІОНОМ УКРАЇНИ!

Євгенія Мініна

У Бердянську з 12 по 18 
лютого пройшов Чемпіонат 
України з боксу серед юна-
ків 2004-2005 років наро-
дження. Участь в національ-
ній першості брали коман-
ди з усіх областей України, 
всього 260 спортсменів. Це 
були кращі боксери — фі-
налісти регіональних зма-
гань. Боксери змагалися за 
шанс виступати на Чемпіо-
наті Європи.

Одним із учасників зма-
гань був і спортсмен ДЮСШ 
«Азовець» (відділення бок-
су) Олександр Балабін. 
Спортсмен має титул чем-
піона України, а також є пе-
реможцем турніру сильні-
ших, чемпіоном регіональ-
ної першості. На Чемпіона-

ті України на Олександра 
очікували три поєдинки. 
Всі вони були конкурент-
ні, адже йому попадалися 
сильні суперники.

В першому поєдин-
ку наш спортсмен боксу-
вав з представником Хер-
сонської області. З другого 
поєдинку його суперник з 
Полтавської області знявся, 
аргументуючи це рішення 
поганим станом здоров’я.  
У фіналі Олександр боксу-
вав з представником За-
карпатської області, який 
до фінального поєдинку всі 
свої бої вигравав достроко-
во. Однак це не злякало на-
шого досвідченого боксе-
ра. Він довів спортсменові 
з Закарпаття, що на даний 
момент в своїй ваговій ка-
тегорії є кращим.

Завдяки своїй перекон-
ливій перемозі Олександр 
Балабін виконав спортив-
ний норматив «Кандидат 
в майстри спорту».  Також 
Олександр став повноправ-
ним членом збірної і буде 
представляти нашу грома-
ду на Чемпіонаті Європи, 
який відбудеться в Болгарії 
в травні.

— Олександр на чемпі-
онаті в черговий раз довів 
свою майстерність, - роз-
повідає його тренер Андрій 
Щетінін. – Я також хочу від-
значити своїх інших вихо-
ванців. Я треную чудових 
спортсменів. Тимофій Бу-
ханцов – це майбутнє Ки-
рилівського боксу. Впевне-
ний, що пізніше він покаже 
все, на що здатний. Дми-
тро Жарик - дуже цілеспря-

Кирилівський боксер довів, що на сьогодні він 
найкращий, і поїде захищати честь України та 
Кирилівської громади на Чемпіонат Європи до Болгарії.

мований спортсмен. Проте 
йому потрібно трохи підтяг-
нути свою майстерність для 
того, щоб вийти на інший рі-
вень. Хлопці ще принесуть 
перемоги до нашої Кирилів-
ської скарбнички.

Велику подяку тренер 
та спортсмен висловлю-
ють директору ДЮСШ «Азо-

вець» Артему Тельчарову, 
кирилівському селищному 
голові Івану Малєєву за їх 
допомогу та підтримку. Та-
кож тренерський та боксер-
ський склад нашої коман-
ди завдячують всім тим, хто 
вірив у перемогу нашого 
спортсмена та всіляко під-
тримував земляків.

ше місце. Артем Галабурда 
провів чотири поєдинки і 
всі виграв. Олег Олексан-
дров провів три поєдинки 
і всі закінчив достроково. 
В результаті у нього також 
перше місце.  Вадим Лузан 
з легкістю відвоював перше 
місце. Христина Опалькова 
виступала не в своїй ваговій 
категорії. Їй попалася до-
стойна суперниця з Києва, 
проте Христина закінчила 
бій достроково — нокаутом. 
Оля Любова в своїй катего-
рії 6-7 років не знайшла собі 
суперницю, і тренери вирі-
шили поставити її у катего-
рію 8-9 років. Суперниця їй 
попалась трохи більша. По-
чаток поєдинку був не на 
нашу користь, Оля програ-
ла два бала. Але все-таки їй 
вдалося зібратися зі своїми 
силами та закінчити бій 
достроково, задушливим 
прийомом. Таким чином 
Оля стала першою у двох 

категоріях.
Головний судя змагань,  

засновник хортингу, пре-
зидент Всесвітньої федера-
ції хортингу Едуард Єрьо-
менко цього разу особисто 
відзначив команду кири-
лівських спортсменів. Він 
доручив оголосити, що ко-
манда наших спортсменів 
стала кращою на турнірі. 
Він сам особисто привітав 
кожного нашого спортс-
мена, сфотографувався з 
ними.

– Для нас це вперше, — 
розповідає тренер Руслан 
Галигін. – Ми - сільська 
команда з невеликою кіль-
кістю спортсменів. Міські 
ж команди привозять по 
20-30 чоловік. І коли йде 
фінальний підрахунок го-
лосів, ми завжди поступа-
ємося їх кількістю.  Цього 
разу Едуард Єрьоменко від-
значив нас як команду, а не 
як окремих спортсменів.

Велика подяка Кирилів-
ській селищній раді за ор-
ганізацію поїздки, Денису 
Прохорову, який є переві-
зником нашої команди.  У 
нашої команди є багато дру-
зів, які ніколи не афішують 
свою допомогу: Олександр 
Бєліченко, Ігор Шерстюк, 
Геннадій Галабурда,  Ген-
надій Шиян, Олександр 
Усов,  Сергій Піддубняк, 
інші батьки наших спортс-
менів. Це ті люди, які за-
вжди допомагають коман-
ді у будь-якому питанні.  
Також тренер дякує своїм 
друзям з Чернігова, які без 
проблем надали нашій ко-
манді зал для тренування.

Команда та тренери ві-
тають свого спортсмена 
Артема Галабурду з Днем 
народження, який був 25 
лютого. Наполегливості 
та перемог юному спортс-
мену!

В Японії є одна легенда про коропа, який піднявся по 
водоспаду, та подолав багато перепон, отримав велику 
нагороду – став Драконом. Саме з цією рибою, яка 
символізує собою наполегливість та завзятість, тренер 
Руслан Галигін порівнює своїх учнів.

Євгенія Мініна

Команда кирилівських 
спортсменів в черговий раз 
довела свою майстерність 
та мужність на всеукра-
їнських змаганнях в місті 
Чернігові, які проходили 
24-25 лютого. Близько 220 
юних учасників зібралися 
у спортзалі Чернігівсько-
го колегіуму, щоб проде-
монстрували свої вміння 
у чотирьох дисциплінах — 

формі, показових вправах, 
двобої та сутичці.

За результатами змагань у 
кожного спортсмена нашої 
команди заслужене перше 
місце. Станіслав Путеньов 
мав провести три поєдин-
ки. На один з боїв не вий-
шов супротивник, два інші 
він закінчив достроково і 
виграв. Олександр Віркун 
провів три поєдинки і всі 
виграв. Результатом напру-
женої боротьби стало пер-

В Японії є одна легенда про коропа, який піднявся по 

Короп, що пливе проти течії, 
може стати драконом
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тат Олексій Городній пода-
рував учасникам хорового 
колективу квіти.

Світлана Миколаївна та-
кож привітала колектив та 
подякувала за наполегли-
ву працю та за мистецтво, 
яке кожного разу дарує нам 
«Берегиня». Світлана Ми-
колаївна нагородила хо-

9 лютого у Кирилівському Будинку 
культури №1 пройшов звітний концерт 
народного хору «Берегиня».

ровий колектив грамотою 
від Кирилівської селищної 
ради за багаторічну, на-
полегливу творчу діяль-
ність, безмежну любов до 
вокально-хорового мисте-
цтва, майстерне виконан-
ня української народної 
пісні. Грамотою Кирилів-
ської селищної ради за ба-

гаторічну сумлінну працю, 
вагомий внесок у збережен-
ня та розвиток вокально-
хорового мистецтва та ви-
ховання нового покоління 
талановитих людей в Укра-
їні нагородили відмінника 
освіти, керівника колекти-
ву Анатолія Янєва.

Євгенія Мініна

Концерт пройшов 
під назвою «До вас 

з любов’ю - народний хор 
«Берегиня». В залі зібра-
лись справжні любителі 
української пісні та тан-
цю. Першими на сцені 
з’явилися господарі свята. 
Під керівництвом відмін-
ника освіти Анатолія Янє-
ва учасники хору дарували 
глядачам запальні та улю-
блені пісні нашого народу. 
Усі присутні в залі залюбки 
підспівували улюбленим 
артистам. А після кожного 
номеру дякували виступа-
ючим щирими оплесками.

Окрім хорового колек-
тиву на сцені виступали 
артисти та колективи, які 
є улюбленцями місцевих 
жителів. Це танцюваль-
ний колектив «Фантазія» 
(кер. Юлія Тисячна),  Алла 

Гвоздьова, Віктор Сапри-
кін,  вокальний колектив 
«Джерело» (кер. Алла Вань-
кевич), Анастасія Кири-
ченко, Лідія Філоненко, ін-
струментальний ансамбль 
з Охрімівки «Хороший 
настрій», вокальний дует 
«Обрій» (кер.  Алла Ваньке-
вич), Валерій Глазков та на-
родний самодіяльний ан-
самбль «Хітана» (кер. Ганна 
Саркісова).

Після закінчення кон-
церту на сцену для приві-
тання вийшли селищний 
голова Іван Малєєв, голо-
вний спеціаліст відділу 
культури, молоді та спорту 
Світлана Шиян та депутат 
селищної ради Олексій Го-
родній. Іван Володимиро-
вич подякував всім учас-
никам вечора за концерт, а 
учасникам «Берегині» та їх 
керівникові - за творчість 
та неймовірні емоції. Депу-

культури №1 пройшов звітний концерт 
народного хору «Берегиня».

9 лютого у Кирилівському Будинку 
культури №1 пройшов звітний концерт 

З любов’ю до Кирилівки
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У КИРИЛІВЦІ ВШАНУВАЛИ ГЕРОЇВ 
НЕБЕСНОЇ СОТНІУ Кирилівському Будинку 

культури №1 у вівторок,
20 лютого, пройшов вечір 
пам’яті, присвячений
героям Небесної сотні. 

Андрій Волков

День Героїв Небесної 
сотні – це пам’ятна дата, 
що відзначається в Украї-
ні 20 лютого на знак вша-
нування подвигу учасни-
ків Революції Гідності та 
увічнення пам’яті Геро-
їв Небесної сотні. В лю-
тому 2014 року в Києві 
відбулися кроваві події, 
які змінили всю Україну і 
надали їй новий вектор 
розвитку.

Люди, які на Євромай-
дані віддали свої життя 
за свободу та українську 
націю, заслуговують на 
велику пошану, а пам’ять 
про них завжди буде жи-

ти в серці кожного воле-
любного українця.

Захід, присвячений 
вшануванню пам’яті Ге-
роїв Небесної сотні, 
пройшов у Кирилівці під 
символічною назвою «У 
їхніх серцях жила Укра-
їна». Творчі працівники 
Будинку культури про-
вели для присутніх екс-
курсію в минуле, і згада-
ли про самі важливі по-
дії найтрагічнішого етапу 
революції. Зі сцени луна-
ли жалобні пісні та зву-
чали вірші про війну, що 
проникали в саме серце.

Пам’ять про Героїв Не-
бесної сотні було вшано-
вано хвилиною мовчання.

Воїнів-інтернаціоналістів
вшанували у Кирилівці
Дата виводу військ з Афганістану - 15 лютого 1989 
року - назавжди стала Днем пам’яті та скорботи за 
загиблими воїнами-інтернаціоналістами. 

Андрій Волков

Кожен з нас несе у своє-
му серці пам’ять про тих, ко-
го втратила Україна на чужій 
землі.

На сьогодні у нашій 
об’єднаній громаді прожи-
вають 23 чоловіка, які бра-
ли участь у війні в Афганіста-
ні. У Кирилівській об’єднаній 
громаді проживають воїни-

ПАМ'ЯТАЄМО

Кирилівська рада за-
вжди підтримувала вете-
ранів, їхні родини та ро-
дини загиблих воїнів. Цей 
рік не став виключенням. 
КП «Розвиток курорт-
ної зони» підготувало для 
воїнів-інтернаціоналістів, 
вдови солдата Валенти-
ні Чмир, сестрі загиблого 
воїна Світлані Фольвароч-
ній невеличкі подарунки – 
продуктові набори. А піс-
ля слів привітання гостям 

показали невеличкий кон-
церт. Пісні, які всіх присут-
ніх брали за душу, підготу-
вав вокальний квартет «Ре-
тро» (кер. Л. Петрусенко), 
якому акомпанували Лео-
нід Петрусенко та Сергій 
Поцелуйко, вокалісти Вла-
дислав Шиян, В’ячеслав 
Блажко. А учениця Азов-
ської ЗОШ Вікторія Щусь 
розповіла чуттєвий вірш 
про війну.

інтернаціоналісти: Валерій 
Виноградов, Григорій Стри-
жак, Микола Білоус, Дми-
тро Єрмак, Віктор Першин, 
Віктор Качан, Олег Глазун, 
Олександр Червоний, Вале-
рій Батюта, Олександр Ку-
лик, Павло Кудряшов, Ми-
хайло Довбаш, Леонід Гу-
дов, В’ячеслав Зубенко, 
Едуард Куц, Василь Євсю-
ков, Володимир Семенін, 

Володимир Плентюк, Олег 
Пешев, Сергій Письменний, 
Юрій Похила, Геннадій Лу-
зан та Юрій Жук.

Зустріч у цей день з учас-
никами бойових дій в Ки-
рилівській селищній раді 
давно вже стала традиці-
єю. Присутні, які зібралися 
в залі, вшанували хвилиною 
мовчання загиблих воїнів. Зі 
словами вдячності за сум-
лінне виконання бойових 
завдань у Афганістані ви-
ступив голова Кирилівської 
селищної ради Іван Малєєв. 
Він закликав пам’ятати та 
шанувати подвиги бойових 
побратимів.

Родина Олександра Івановича Гавриша, який у січні пішов з 
життя, щиро завдячує усім односельцям, сусідам, знайомим, 
Кирилівській селищній раді та колективу КП «Розвиток курортної 
зони» за підтримку та співчуття, які були висловлені у скрутну 
годину. Ваші слова підтримки допомогли нам та дали
розуміти, що наш батько, дідусь та чоловік завжди
залишиться у серцях усієї Кирилівки.

Родина, жінка,
діти та онуки померлого.

Дякуэмо за підтримку
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Відкриття сезону кирилівські бійці почали 
з перемог та дебюту
Спортсмени відділення хортингу з ДЮСШ 
“Азовець” відкрили свій турнірний сезон 
на Чемпіонаті Київської області з хортингу, 
який пройшов 10 лютого в Ірпіні.

Андрій Волков

Це був офіційний турнір з 
присвоєнням звань канди-
датів в майстри спорту та 
майстрів спорту за віком. 
Перед початком турніру на-
ші спортсмени прийняли 
участь у спільному трену-
ванні зі спортсменами з ко-
манди «Спарта» в смт. Гос-
томель. Тренування, за за-
прошенням, проводив ки-
рилівський тренер Руслан 
Галигін. А наступного дня 
розпочалися змагання.

У категорії до 14 років на-
ших спортсменів чекала не-
вдача. Стас Путеньов про-
грав в першому поєдинку 
один бал. Це була несподі-
вана для команди поразка. 
Проте тренери не засму-
тилися. Вони врахували всі 
помилки та недоліки, і в по-

дальшому будуть над цим 
працювати.

На цьому турнірі дебюту-
вала Оля Любова. Спортс-
менка тренується з верес-
ня 2017 року, і демонструє 
гарні результати. Дівчинка 
дуже працьовита, вихована. 
Вона виступала в категорії 
6-7 років до 30 кг. Оля про-
вела один двобій, і виграла 
його достроково задушли-
вим прийомом.

Тренери бажають сім’ї 
Любових йти у тому ж на-
прямку у спортивному ви-
хованні дитини.

— Ми разом зробимо ще 
одного чемпіона, — зазна-
чив тренер Руслан Галигін, 
коментуючи виступ Олі.

У категорії 8-9 років від 
нашої команди виступали 
два професіонали, у яких 
за плечима по 15 турнірів 

СПОРТ

НАШІ ФУТБОЛІСТИ ВИСТУПИЛИ
НА ПЕРШОСТІ ОБЛАСТІ

З 8 до 15 лютого в Мелітополі проходили зональні 
змагання першості області з футзалу.

Сергій Шубін

Команди футболістів 2005-
2006 року народження з Запо-
різької області подарували лю-
бителям футболу емоційні та 
видовищні поєдинки. Змаган-
ня проходили в спортивній залі 
Мелітопольської ДЮСШ № 3, де 
зібралися численні вболівальни-
ки та учасники команд.  Всього 
у цьому турнірі брали участь 28 
команд, які поділені на 4 зони. З 
кожної зони у фінал виходили по 
дві команди.

Команда юних футболістів з 
Кирилівки та Охрімівки також 
грала у змаганнях. Група, у якій 
змагалися наші спортсмени, 
складалася з семи команд. Су-
перниками наших футболістів 
були міські команди, що значно 
відображається на рівні їх під-
готовки. Деякі учасники першо-
сті беруть участь у змаганнях не 

тільки в Україні, а й за кордо-
ном.

Ігри проходили у два тури.  
Спортсмени нашої громади ви-
ступали достойно. У першому 
турі, в результаті запеклої бо-
ротьби, вони виграли дві гри, а 
одну програли.  У другому турі, 
який проходив 15 лютого, фут-
болісти знову виграли дві гри, 
а одну програли. Проте вийти у 
фінал їм не судилося. Успішно 
зіграні матчі принесли хлопцям 
третє місце.

Підготували наших спортсме-
нів тренери Олександр Гуртовий 
та Роман Сердяєв.

Команда на чолі  з тренерами 
висловлює щиру подяку за змо-
гу приймати участь у змаганнях 
директору ДЮСШ «Азовець» 
Артему Тельчарову та Кирилів-
ській селищній раді на чолі із 
Іваном Малєєвим.

Школярі громади 
вийшли на серйозний 
волейбольний рівень

У Василівці 
17 лютого 
пройшов 
черговий
етап 
спартакіади 
серед учнів 
сільських 
шкіл. 

Андрій Волков

Змагання, які проходять під де-
візом «Хто ти, майбутній олімпі-
єць?»,  проводить  обласна орга-
нізація фізкультурно-спортивного 
товариства «Колос».

Для наших спортсменів це були 
історичні змагання, адже вони гра-
ють вперше серед новоутворених 
об’єднаних територіальних гро-
мад.  До цього часу наш район на 
подібних змаганнях представляла 
команда з Якимівки.

У складі нашої команди гра-
ли учні Азовської, Охрімівської та 
Атманайської ЗОШ. Волейболісти 
Кирилівської  громади потрапили 
до групи з 6 команд.  Спортсме-
нам дуже сподобалися змагання. 
Суперники попадалися їм склад-

ні, з високим спортивним рівнем. 
Але волейболісти не розгубили-
ся і з гідністю боролися за пере-
могу. В своїй групі наша команда 
посіла третє місце. З цим досяг-
ненням хлопців  привітав голо-
ва організації «Колос»  Анатолій 
Земляков.

Команду громади супроводжу-
вали та підтримували вчителі фіз-
культури Сергій Гнєздовський та 
Юрій Карабут. Тренери підбадьо-
рювали спортсменів та давали 
установки на гру.

Тепер школярі нашої громади 
офіційно є учасниками спартакіа-
ди. Вони отримали календар про-
ведення наступних етапів і будуть 
намагатися брати участь у біль-
шості з них.

на рік. Олег Олександров та 
Дмитро Жерновий є Чемпіо-
нами Європи та призерами 
міжнародних турнірів. У них 
була найбільша за чисель-
ністю категорія. Всіх учас-
ників поділили на дві групи - 
А і Б. Хлопці за день провели 
по 5 поєдинків. В результаті 
вони стали першими в сво-
їх групах. За рішенням орга-
нізаторів турніру їх не стали 
зводити у двобої між собою 
і дали два перших місця в 
цій категорії.

Добре виступила Христи-
на Опалькова. Вона перемо-
гла свою суперницю нокау-
том. Неабияку майстерність 
показав і Артем Галабурда. 
Він провів три поєдинки і всі 
закінчив достроково. Олек-
сандр Віркун провів один 
бій, який закінчив достроко-
во і здобув перемогу. Підго-
тували спортсменів трене-
ри Руслан Галигін та Віталій 
Головко.

На команду попереду че-
кає ще два турніру. Після 
них команда цілий місяць 
буде готуватися до Чемпіо-

нату світу. Підготовка про-
ходитиме або вдома, або в 
Енергодарі, де, як зазначив 
тренер, вони збираються 
задіяти борців.

Вся команда та тренери 
щиро вітають з 45-річчям сво-
го командного лікаря і батька 
Віктора Віркуна — спортсме-
на, який разом з командою 
вже майже 10 років.

Також щиру подяку на-
ставники команди вислов-
люють батьківському комі-
тету. Велика вдячність Ганні 
Олександровій, яка вирішує 

численну кількість організа-
ційних проблем, що є важ-
ливими для команди. Відо-
мо, що Ганна вже має суд-
дівську категорію, і продо-
вжує далі навчатися. Отже 
незабаром у нашій команді 
з’явиться свій суддя, який 
знає всі тонкощі проведен-
ня поєдинків.

Велику подяку місцеві 
бійці висловлюють Кирилів-
ській селищній раді за до-
помогу в організації поїздки 
на чемпіонат.
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Останнім часом у медіа-
просторі поширюється 
інформація про значне 
скорочення чи, навіть, лік-
відацію органів Пенсійного 
фонду України. І, зрозумі-
ло, висловлюється стурбо-
ваність широкого кола гро-
мадян щодо можливості в 
найближчому майбутньому 
отримувати якісні пенсійні 
послуги в органах Фонду.

М е л і т о п о л ь с ь к е  
об’єднане управління Пен-
сійного фонду України в 
Запорізькій області вважає 
за необхідне повідомити, 
що подібна інформація не 
відповідає дійсності.

 Жителі м. Мелітополя 
та Мелітопольського, Весе-
лівського та Якимівського 
районів можуть залиша-
тися спокійними: жодного 
права на отримання якіс-
них пенсійних послуг об-
межено не буде.

Втім, перетворення в 
органах Пенсійного фонду 
дійсно відбуваються.

Мелітопольське об’єднане 

управління Пенсійного 
фонду України в Запорізь-
кій області,   як і всі органи 
Пенсійного фонду України, 
спрямовує свою роботу на 
безумовне виконання за-
вдань, визначених Стратегі-
єю модернізації та розвитку 
Пенсійного фонду України 
на період до 2020 року, за-
твердженої Кабінетом Міні-
стрів України.

Частина заходів,  визна-
чених Стратегією, вже реа-
лізована, інші знаходяться 
в стадії виконання. Прове-
дено великий обсяг робо-
ти з покращення системи 
надання пенсійних послуг, 
зменшення адміністратив-
них видатків, удосконален-
ня технологій адміністру-
вання пенсійної системи 
тощо. Розпочато реалізацію 
принципу екстериторіаль-
ності обслуговування гро-
мадян, впроваджено нові 
стандарти обслуговування 
за принципом “єдиного ві-
кна”.

Проведено перший етап 

оптимізації структури ор-
ганів Пенсійного фонду. 
Так, з квітня минулого 
року в Запорізькій області 
на базі 25 територіальних 
управлінь створено та вже 
працюють 12 об’єднаних.  
Від тоді наше управління 
працює, як об’єднане на 
м. Мелітополь, Меліто-
польський, Веселівський 
та Якимівський райони. 
Наші пенсіонери цих змін 
навіть не помітили, так як 
на кожній території збере-
глись існуючі місця обслу-
говування громадян.

Відповідно до завдань, 
визначених Стратегією, у 
поточному році буде розпо-
чата реалізація заходів щодо 
створення єдиного центру 
управління            в пенсійній 
системі регіону на обласно-
му рівні, де будуть зосеред-
жені всі адміністративно-
управлінські функції: 
юридична, бухгалтерська, 
кадрова служба тощо.

Натомість управління 
буде продовжувати функ-

Щодо оптимізації органів Пенсійного
фонду України

ОФІЦІЙНО

ціонувати, як підрозділи з 
обслуговування громадян 
на базі сервісних центрів. 
Тобто абсолютно не йде річ 
про ліквідацію  сьогодніш-
ніх місць обслуговування.

Більше того: кількість та-
ких підрозділів зростатиме. 
Вони з’являтимуться там, 
де мешканцям буде зруч-
ніше – у сільських радах, 
об’єднаних територіальних 
громадах,  житлових маси-
вах тощо. Додатково буде 
зростати  кількість відда-
лених робочих місць та, так 
званих, агентських пунк-
тів, де можна буде отрима-
ти якісні пенсійні послуги. 
Вони будуть організовува-
тись на базі підприємств, 
ЖЕКів, бібліотек тощо.

Подібні перетворення 
дадуть можливість макси-

мально наблизити пенсійні 
послуги до громадян, роз-
вантажити черги, у більш 
стислі терміни обробляти 
заяви на призначення, пе-
рерахунок  пенсій тощо. 
Отже, кожен житель міста 
чи селища зможе скорис-
татися послугами фахівця 
Фонду у зручному для ньо-
го місці.

Тож головна мета на-
креслених перетворень 
– підвищення якості об-
слуговування громадян, 
створення комфортних для 
цього умов з використан-
ням новітніх технологій».

Мелітопольське об’єднане 
управління Пенсійного фонду 
України в Запорізькій області

Головна мета перетворень – підвищення якості 
обслуговування громадян, створення комфортних для 
цього умов з використанням новітніх технологій.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ЗВІТУВАВ ПРО ВИПЛАТУ ПЕНСІЙ
У КИРИЛІВСЬКІЙ ГРОМАДІ У 2017 РОЦІ

Середній розмір 
пенсії в громаді 
у минулому році 
склав 1952 гривні.

ського району, який роз-
ташован в смт. Якимівка, 
вул. Молодих патриотів,7 
та в м.Мелітополь, вул. 
І.Алексєєва, 2 для мешкан-
ців м.Мелітополя, Меліто-
польського, Веселівського 
та Якимівського районів. 
Відділи працюють за прин-
ципом «єдиного вікна», 
та приймають громадян з 
різних питань діяльності 
Фонду щодня. Крім того 
працюють телефони «га-
рячої лінії» (Якимівський 
відділ: 9-15-67; Мелітополь-
ський: 0619 42-08- 25), звер-
нувшись до яких, можна 
отримати відповіді на свої 
питання в зручній формі, 
не виходячи з дому.

Протягом січня-грудня 
2017 року до «єдиного ві-
кна» звернулось 9799 гро-
мадянин району, зателе-
фонували на телефони 
«гарячої лінії» 1746 осіб (у 
минулому році 3687 та 775 
осіб відповідно.

Пенсії сплачуються сво-
єчасно та в повному обсязі 
за рахунок перерозподілу 
коштів з бюджету Пенсій-
ного фонду України.

Фонд оплати праці, за-
декларований суб’єктами 
господарювання селищної 

об’єднаної територіальної 
громади протягом січня-
листопада 2017 року, ста-
новить 37,8 млн. грн., що 
порівняно з аналогічним 
періодом минулого року 
більше на 15,0 млн.грн., 
або на 161,8% (у 2016р. темп 
росту складав 1230,9%).

У цілому по Кирилів-
ській селищній об’єднаній 
територіальній громаді 
середньомісячна заробіт-
на плата у січні-листопаді 
2017 року склала 4462,50 
грн. (або на 56,1 більше 
відповідного періоду ми-
нулого року та на 15,3% 
грудня 2016р.), при цьому 
для працюючих на підпри-
ємствах – 4671,60 грн. (або 
на 52,9%більше відповідно-
го періоду минулого року 
та на 13,0% грудня 2016р.), у 
фізичних осіб – 2757,50 грн. 
(або на 95,7% більше від-
повідного періоду минуло-
го року та на 95,0% грудня 
2016р.). Сума надходжень 
від одного найманого пра-
цівника в середньому ста-
новить 867,95 грн. (серед-
ньомісячна заробітна плата 
у платників Якимівського 
району становить – 4597,50 
грн., районних управлінь 
області – 4588,28 грн.).

Станом на 01.01.2018 
року в Мелітопольському 
об’єднаному управлінні 
Пенсійного фонду Укра-
їни в Запорізькій області 
перебуває на обліку 1903 
пенсіонера, які мешкають 
у Кирилівській селищній 
об’єднаній територіальній 
громаді.

Витрати на виплату пен-
сій за січень-грудень 2017 
року склали 38,9 млн. грн.

Забезпеченість власними 
коштами на виплату пенсій 
становить 25,7%.

Середній розмір пен-
сії зріс на 384,10грн. або 
на 24,5% в порівнянні з 
початком року і станом 
на 01.01.2018 року стано-
вить 1952,82 грн. (середній 
розмір пенсії по району 
1953,28грн.). Середньомі-

сячна заробітна плата в по-
рівнянні з відповідним пе-
ріодом минулого року 
зросла на 1604,00 грн. або на 
56,1% і станом на 01.12.2017 
року становить 4462,50грн.

Середній розмір пенсій 
складає 43,8% від середньої 
заробітної плати по раді 
при нарахуванні з 01.01.2016 
року 22,0% розміру єдиного 
соціального внеску, який 
спрямовується до ПФУ на 
виплату солідарних пенсій.

Серед пенсіонерів 65,2% 
складають жінки, серед-
ній розмір пенсій яких ста-
новить 1792,16 грн., тобто 
менший за середній роз-
мір пенсій чоловіків на 
461,13грн. та нижче серед-
нього рівня на 160,66 грн.

На цей час 287 (15,1%) 
пенсіонерів продовжують 

працювати, їх середня пен-
сія складає 1675,75 грн., що 
складає 85,8% від середньо-
го показника пенсійної ви-
плати по раді.

Станом на 01.01.2018 року 
у Кирилівській селищній 
об’єднаній територіальній 
громаді на 100 осіб зайня-
того населення припадає 
179 пенсіонерів.

З метою забезпечення 
конституційного права 
громадян на звернення та 
спрощення процедур отри-
мання послуг в управлін-
ні, скорочення строків їх 
надання, комфортності 
отримання одержувача-
ми послуг, підвищення 
їх якості, створено відділ 
з обслуговування та роз-
гляду звернень громадян 
для мешканців Якимів-
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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

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

ДОМА
Дом в Кирилловке (Азовское), ул. 
Школьная, ?097-047-07-55
дом в центре Кирилловки, 30000 у.е., 
096-576-86-80
ДОМ ПГТ. КИРИЛЛОВКА-2, УЛ. 8 МАР-
ТА, 067-389-04-57
дом, Акимовка, благ., возм. обмен на 
квартиру в Крыму, 068-318-95-12

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

Звертатися за адресою смт. 
Кириллівка вул. Приморський 

бульвар №108.

тел. 096-343-53-67

ОТВЕТЫ
К

СКАНВОРДУ
№12

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-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 Алек-
сандр

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 круп-
ную, 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) «Чай-
ка», цена договорная, ?095-472-03-89 
(Азовское)
Швейная машинка Чайка (ножная), б/у- 
500 грн, 067-252-13-17

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
каменщики, бетонщики, работы в Ки-
рилловке, 050-574-11-11, 050-911-60-40, 
068-982-30-10 
охранник на б/о, 067-613-43-95
повар в Кирилловку, оклад от 7000 
грн, 097-234-91-17
повар и бармен в кафе «Транзит», 067-
975-55-95
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
трудоустройство в Польше и Бол-
гарии, визовая поддержка (любые 
виды виз), официальное оформление, 
соцпакет, полное сопровождение до 
момента трудоустройства. Приглаша-
ем к сотрудничеству! Обращаться в г. 
Токмак, 068-29-28-500, 099-300-55-47, 
068-909-53-68, 067-617-02-89
уборщица на сезон, з/п 3500 грн, 45-50 
лет. 099-45-84-662, 097-07-59-783 Алла
экскаватор, автокран для работы в 
Кирилловке, 050-574-11-11, 050-911-60-
40, 068-982-30-10

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВІТАЄМО!

С 60 – летним юбилеем сваха Таня,
сват Паша и дети поздравляют
Павлючко Степана Михайловича.

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

З 88-річчям вітаємо Зеніну Віру 
Василівну. Нехай щирі вітання зігрі-
ють Вашу душу і принесуть багато 
позитивних почуттів. А в житті 
хай ні на мить не залишають опти-
мізм, віра в чудеса та безхмарне 
щастя!

З 85-річчям вітаємо Попко Лідію 
Василівну. Нехай збудеться все най-
заповітніше, нехай прийде найбажа-
ніше, нехай згине саме злобливе!

З 83-річчям вітаємо Гребенюк 
Єлизавету Василівну.  Хай у Вашому 
домі завжди панують мир і злагода, 
у серці — доброта, а у справах — 
мудрість та виваженість. Живіть 
щасливо, бережіть здоров’я!

З 81-річчям вітаємо Мірошни-
ченко Лідію Григорівну. 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 80-річчям вітаємо Гуменюк Ніну 
Тимофіївну. Бажаємо, щоб кожен день 
Вашого життя був наповнений при-
ємними враженнями, потрібними 
і важливими справами, а в душі ні-
коли не оживало гнітюче почуття 
самотності!

З 80-річчям вітаємо Котеле-
вець Лідію Іванівну. 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 80-річчям вітаємо Ляшенко Лі-
дію Федотівну.  Бажаємо Вам щастя, 
довгих цікавих років, нехай не буде в 
Вас негоди - тільки радість, тільки 
сонячне світло!

З 80-річчям вітаємо Мамченко 
Ганну Григоріївну. Бажаємо вдало до-
лати часові простори, обставини, 
перешкоди і негатив, відчайдушно 
боротися за місце під сонцем! 

З 80-річчям вітаємо Безсонову 
Любов Пантиліївну. Бажаємо до-
машнього тепла, затишку вогни-
ща, достатку і здоров’я, бадьорості 
і свіжості, вічної молодості і гранді-
озного, фантастичного щастя!

З 55-річчям вітаємо Пегитяк 
Людмилу Миколаївну. Бажаємо перш 
за все здоров’я, бачити життя зі 
світлої сторони та достатку який 
в нашому житті є дуже важливим.

З 55-річчям вітаємо Аносову Світ-
лану Василівну. Нехай життя прино-
сить побільше світлих моментів і 
радості, а кожен день буде сповнений 
сонячними посмішками. 

З 55-річчям вітаємо Кучеренко Те-
тяну Георгіївну. Бажаємо Вам, щоб 
найзаповітніші  мрії завжди збува-
лися, щоб на сто відсотків викону-
валися найпотаємніші бажання. 
Бажаємо, щоб по життю з вами по-
руч йшли люди, які вміють не тільки 
підтримати в скрутну хвилину, але 
і від душі порадіти вашому щастю 
і успіху.

З 55-річчям вітаємо Луценко 
Світлану Олексіївну. 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 55-річчям вітаємо Спасенко Те-
тяна Володимирівна. Бажаємо вам 
сонячних посмішок, яскравих кольо-
рів, гарного настрою, тепла, радос-
ті, а все задумане, щоб здійснилося.

З 55-річчям вітаємо Бобир Ма-
рія Володирівка. Бажаємо міцного 
здоров’я, турботи та уваги близь-
ких, багато світлих і сонячних днів, 
бадьорості духу та душевного спо-
кою. 

З 50- річчям вітаємо Мазіну Люд-
милу Володимирівну. Нехай кожен 
новий день буде щедрим на успіхи 
та перемоги, багатим на радісні 
звістки, приємні події, особисті до-
сягнення і благородні справи! Хай 
і надалі буде плідною ваша нелег-
ка праця на благо рідного краю та 
держави, твердою віра, непоборною 
сила духу.

С 55-летием сердечно 
поздравляем депутата Кирил-
ловского поселкового совета 
Луценко Светлану Алексеевну

Чуть старше ты и чуть мудрее.
Друзей улыбки и цветы
Пусть искренностью сердце греют,
А пожелания просты:
Неважно, вправо или влево
Дорога хочет побежать —
Будь женщиной и королевой,
Умей надеяться и ждать.
Вперед и вверх, всегда и всюду,
За горизонтом горизонт…
Ветра попутными пусть будут,
Ты верь в себя в любой сезон.
Пусть будут яркими моменты,
Где море, солнце и песок.
И шепчет в ушко комплименты
Удачи нежный голосок!

С наилучшими пожеланиями
от любящих подруг

З 80-річчям вітаємо Уткіну Раїсу 
Миколаївну. Нехай радують діти, 
друзі обожнюють і бояться вороги! 
Радості, щастя і теплого, ніжного 
сонечка в небесах!

З 80-річчям вітаємо Строколіс Во-
лодимира Павловича. Бажаємо сон-
ця, тепла, миру, веселощів, грошей, 
успіхів у всіх починаннях, любові, до-
бробуту, здійснення найзаповітні-
ших бажань, здоров’я та наснаги! 

З 75-річчям вітаємо Гонцула Во-
лодимира Григоровича. Бажаємо Вам 
везіння в справах і особистому жит-
ті, нехай Вашого здоров’я вистачає 
на роботу і на відпочинок!

З 70-річчям вітаємо Грабовець Лі-
дію Михайлівну. Крім стандартних 
побажань - щастя, здоров’я і всього 
найкращого - бажаємо, щоб збували-
ся всі мрії, щоб кожен день приносив 
багато приємних несподіванок, щоб 
Вас оточували тільки добрі і потріб-
ні люди!

С 55-летием сердечно С 55-летием сердечно 
поздравляем депутата Кирил-поздравляем депутата Кирил-поздравляем депутата Кирил-
ловского поселкового советаловского поселкового совета

З 65-річчям вітаємо Дмитренко 
Олександру Валентинівну. Бажаємо 
міцного здоров’я, удачі, благополуч-
чя, добра, радості, любові, щастя, 
гарного настрою, посмішок, яскра-
вих вражень!

З 65-річчям вітаємо Жарика Олек-
сандра Вікторовича. 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!

З 65-річчям вітаємо Тритяк Ана-
толія Євгеновича. Нехай усі доро-
ги ведуть до вершини, а здоров’я, 
оптимізм, впевненість у власних 
силах і підтримка близьких людей 
стануть незмінними супутниками у 
житті. Благополуччя і тепла Вашо-
му дому.

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

З 65-річчям вітаємо Бєлова Воло-
димира Матвійовича. Бажаємо, щоб 
Ваші очі сяяли від щастя, на облич-
чі завжди була посмішка, оточували 
Вас тільки хороші люди. А також ба-
жаємо удачі, творчих успіхів, сімей-
ного благополуччя, вірних друзів.

З 65-річчям вітаємо Бражко Ва-
лерія Івановича. Бажаємо, щоб у Ва-
шому житті на одній чаші ваг були 
міцне здоров’я, успіх, благополуччя, 
щастя, радість і любов, а на іншій 
- негаразди, біди, печалі і труднощі, 
і нехай перша чаша завжди сильно 
переважає другу.

З 65-річчям вітаємо Дмитренко З 65-річчям вітаємо Дмитренко 
Олександру Валентинівну. Бажаємо Олександру Валентинівну. Бажаємо 
міцного здоров’я, удачі, благополуч-міцного здоров’я, удачі, благополуч-

З 65-річчям вітаємо Бєлова Воло-З 65-річчям вітаємо Бєлова Воло-
димира Матвійовича. Бажаємо, щоб димира Матвійовича. Бажаємо, щоб 
Ваші очі сяяли від щастя, на облич-Ваші очі сяяли від щастя, на облич-

Своё 80-летие отмечает
Третьяк Владимир Емельянович

Пусть голова моя седа,
Годов мне нечего пугаться,
Не только грусть мои года,
Мои года - мое богатство.
Пусть голова моя седа,
Не только грусть мои года,
Мои года - моё богатство.

От любящих
детей и внуков 

Ç Þâ³ëåºì!Ç Þâ³ëåºì!Ç Þâ³ëåºì!

З 55-річчям вітаємо Пегитяк 
Людмилу Миколаївну. Бажаємо перш 
за все здоров’я, бачити життя зі 
світлої сторони та достатку який 
в нашому житті є дуже важливим.

З 55-річчям вітаємо Аносову Світ-
лану Василівну. Нехай життя прино-
сить побільше світлих моментів і 
радості, а кожен день буде сповнений 
сонячними посмішками. 

З 55-річчям вітаємо Кучеренко Те-
тяну Георгіївну. Бажаємо Вам, щоб 
найзаповітніші  мрії завжди збува-
лися, щоб на сто відсотків викону-
валися 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.і успіху.

З 55-річчям вітаємо Луценко 
Світлану Олексіївну. 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 55-річчям вітаємо Спасенко Те-
тяна Володимирівна. Бажаємо вам 
сонячних посмішок, яскравих кольо-
рів, гарного настрою, тепла, радос-
ті, а все задумане, щоб здійснилося.

З 55-річчям вітаємо Бобир Ма-
рія Володирівка. Бажаємо міцного 
здоров’я, турботи та уваги близь-
ких, багато світлих і сонячних днів, 
бадьорості духу та душевного спо-
кою. 

З 50- річчям вітаємо Мазіну Люд-З 50- річчям вітаємо Мазіну Люд-
милу Володимирівну. Нехай кожен 
новий день буде щедрим на успіхи 
та перемоги, багатим на радісні та перемоги, багатим на радісні 
звістки, приємні події, особисті до-
сягнення і благородні справи! Хай 
і надалі буде плідною ваша нелег-Ç Þâ³ëåºì!Ç Þâ³ëåºì!Ç Þâ³ëåºì!

З 60-річчям вітаємо Мерцалову 
Валентину Степанівну. Бажаємо  
здоров’я, щастя і добробуту Вам 
і Вашій родині. Нехай рідні завжди 
оточують Вас любов’ю та розумін-
ням.

З 60-річчям вітаємо Лесюк Людми-
лу Олексіївну. Бажаємо Вам міцного 
здоров’я. Бажаємо, щоб Ваш будинок 
був повною чашею, і доля завжди обе-
рігала!

З 60-річчям вітаємо Шумейко Га-
лину Володимирівну.  Нехай щирі 
вітання зігріють Вашу душу і при-
несуть достаток позитивних по-
чуттів. А в житті хай ні на мить не 
залишають оптимізм, віра в чудеса, 
безхмарне щастя, удача і, безсумнів-
но, любов.

З 60-річчям вітаємо Гринь Павла 
Михайловича. Бажаємо Вам світлих, 
дивовижних, щасливих днів, яскра-
вих подій і позитивних емоцій, які 
будуть робити Ваше життя ще пре-
красніше. Нехай Вас всюди і скрізь су-
проводжує удача, а поруч з нею крокує 
і успіх.

З 60-річчям вітаємо Максак Тетя-
ну Григорівну. Бажаємо Вам великого 
везіння, любові справжньої і успіху в 
справах! Також бажаємо Вам в житті 
родинного затишку і тепла, величез-
ну повагу, від людей тільки добра, а 
найголовніше мати міцне здоров’я.

З 55-річчям вітаємо Татунчак 
Віру Василівну. Міцного здоров’я Вам 
на многії літа, благополуччя, щедрої 
долі, щастя у житті, творчої насна-
ги. Довгих років життя у міцному ро-
динному колі та серед вірних друзів.
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З 65-річчям вітаємо Гнєздовську 
Людмилу Іванівну.  Нехай доля і нада-
лі буде прихильною до Вас, даруючи 
радість життя, незрадливу удачу, 
вірних і надійних друзів.

З 60-річчям вітаємо Бутовиць-
ку Іванну Ярославівну.  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.

держави, твердою віра, непоборною 
сила духу.З 55-річчям вітаємо Тимошину Ва-

лентину Іванівну. Нехай збуваються 
найбажаніші мрії та втілюються всі 
задуми, нехай у Вас завжди буде до-
статньо сил та натхнення на нові 
цікаві звершення. 




