
- 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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5НАЙКРАЩЕ -  
ДІТЯМ

БЛАГОУСТРІЙ КРОКУЄ ШКОЛАМИ ГРОМАДИ. 
ЗАКЛАДИ ОТРИМУЮТЬ НОВІ ДВОРИ ТА КЛАСИ, 

А ЮНІ ЖИТЕЛІ ГРОМАДИ - ПОДАРУНКИ ТА РОЗВАГИ



№5 (120), травень 2018р.2 www.krlk.gov.ua
АКТУАЛЬНО

Депутати вирішили придбати грейдер

Євгенія Мініна

У зв’язку з тим, що для розподілу дер-
жавної субвенції для розвитку інфра-
структури об’єднаної громади, які були 
затверджені у квітні, є обмежений тер-
мін, депутати повинні терміново виріши-
ти, на що підуть ці кошти. Для Кирилів-
ської громади буде виділена субвенція 
у сумі більше 4,7 мільйонів гривень. Для 
того щоб отримати цю субвенцію, потріб-
но підготувати проекти, які будуть від-
повідати програмі розвитку інфраструк-
тури громад. Один з таких проектів вже 
є в нашій громаді – це реконструкція во-
доводу Шелюги-Кирилівка, кошторисна 
вартість якого складає майже 1,5 мільйо-
ни гривень. Треба розробити та прийняти 
ще декілька проектів.

Отже, виходячи з цього, на сесії було 
запропоновано придбання спеціальної 
техніки для комунальних підприємств. 
Вивчивши досвід інших громад, наше 
керівництво запропонувало придбати 
грейдер для комунального підприємства 
Кирилівської громади. Ця техніка працю-
ватиме на території всієї об’єднаної гро-
мади. 

Ще один проект, який реалізують за 
допомогою субвенції - капітальний ре-
монт водопроводу на вулиці Пшеничній 
(Свердлова). З 1 мільйона 92 тисяч гри-
вень на реалізацію цього проекту з держ-
субвенції витратять 378 тисяч гривень.

Всі присутні депутати одноголосно 
підтримали ці рішення.  Проекти з роз-
поділу державних коштів були надані на 
розгляд до облдержадміністрації. Висно-
вок та погодження обласного керівни-
цтва вже отримано.  Проекти відправлені 
на погодження у Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України.

У КИРИЛІВЦІ ТА НА КОСАХ 
З’ЯВЛЯТЬСЯ СУЧАСНІ УРНИ 

ДЛЯ СМІТТЯ
Проблема збору та транспортування 
побутового сміття кожного року під час 
курортного сезону дуже гостро постає 
перед комунальниками та владою.

Мирослава Рябко

Безвідповідальне від-
ношення сезонних під-
приємців до збережен-
ня чистоти та порядку на 
прилеглих територіях при-
зводить до забруднення 
пішохідних зон та пляжів, 
що негативно впливає на 
імідж курортного селища.

Напередодні курортного 
сезону селищна рада за-
мовила у мелітопольського 
приватного підприємця бе-
тонні урни для сміття. Вони 
будуть розміщенні у місцях 

скупчення людей, біля тор-
гових точок та майданчи-
ків. Обслуговуванням урн 
займатимуться кирилівські 
комунальні служби.  Опла-
та за обслуговування урн 
надходитиме до комуналь-
ників з пайової участі під-
приємців.

Таким чином керівни-
цтво селищної ради пла-
нує покращити стан до-
вкілля під час курортного 
сезону та вирішити про-
блему із вчасним приби-
ранням побутового сміття 
цивілізованим шляхом.

КИРИЛІВСЬКА ГРОМАДА ОБГОВОРИЛА СТРАТЕГІЮ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Громадські обговорення пройшли
21 травня в Атманаї, Охрімівці та Кирилівці

Сергій Шубін

Стратегія соціально-
економічного розви-

тку Кирилівської селищної 
об’єднаної територіальної 
громади  на період до 2023 
року розроблена відповід-
но до сучасних підходів 
стратегічного планування з 
урахуванням європейсько-
го досвіду та на основі чин-
ного законодавства Украї-
ни. Вона була розміщена на 
офіційному сайті ради для 
ознайомлення.

Пропозицій та зауважень 
до стратегії не надходило, 
тому було вирішено про-
вести громадські слухання, 
так як це є дуже важливим 
документом для всієї гро-
мади.  Вона визначає пере-
ваги, оперативні цілі, за-
вдання  та ризики розвитку 
нашої території.

В стратегії визначено стан 
розвитку громади, який був 
на момент її створення, ви-
значено демографічну си-
туацію, яка складається не 
найкращим чином. В усіх 
населених пунктах визна-
чено спад народжуваності. 
Є і позитивні моменти - з 
наших населених пунктів 
не відбувається міграція 
жителів до міст.

В стратегії проаналізо-
вано формування бюджету 
нашої громади. Слід зазна-
чити, що в дохідній части-
ні всіх населених пунктів є 
позитивні зміни. Це і єди-
ний податок, акцизний по-
даток і плата за землю.

В інфраструктурі гро-
мади головним є питання 
ремонту та будівництва до-
ріг, а також питання тран-
спортного сполучення. 
Гостро постає питання з 
водопостачанням та утилі-
зацією сміття. На територі-
ях Атманайського та Охрі-
мівського старостинських 
округів поки що не виріше-
но питання централізова-
ного  вивозу сміття.

Є проблеми і в освіті. 
Деякі заклади освіти по-
требують ремонту. Пробле-
мою є і результати незалеж-
ного оцінювання. Тільки 
Азовська ЗОШ має серед-
ній показник результатів. 
Охрімівська ЗОШ показує 
поганий результат. Тому в 
стратегії нам рекомендують 
провести реформування та 
оптимізацію шкіл, для того 
щоб вплинути на ситуацію, 
яка склалася.

Виходячи зі всіх заува-
жень, було складено про-
граму соціально-економіч-

певнив присутніх, що в цьо-
му напрямку робиться все 
можливе. До керівництва 
Ощадбанку вже писали лис-
ти, але відповіді невтішні. 
Голова запропонував меш-
канцям написати звернення 
особисто.

Присутні на громадських 
обговореннях мешканці 
громади схвалили страте-
гію та вирішили винести 
на сесію запропоновану ре-
дакцію даного документа. В 
свою чергу депутати на по-
зачерговій сесії, яка відбула-
ся 21 травня, проголосували 
за прийняття проекту стра-
тегії.

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

Представники громади зібралися на позачерговій 
сесії для обговорення питання про внесення змін 
до Програми соціально-економічного розвитку 
Кирилівської селищної ради на 2018-2020 роки.

ного розвитку громади, яка 
була затверджена з 2018 по 
2020 рік. Вона містить 57 
пунктів розвитку Кирилів-
ської об’єднаної територі-
альної громади.

На обговореннях в Атма-
наї пропозицій та зауважень 
до стратегії не надходило. В 
Охрімівці зауваження були. 
Одне з них стосувалося ре-
конструкції Охрімівського 
будинку культури. Фахів-
цями, які складали стра-
тегію, у завдані було зазна-
чено вирішити питання у 
доцільності реконструкції 
Будинку культури у зв’язку 
з великим обсягом капіта-
ловкладень. Мешканцям 
Охрімівки не сподобалося 
таке формулювання.

На обговореннях у Ки-
рилівці від мешканців гро-
мади надійшло звернення 
до голови з проханням ви-

рішити проблему з банко-
матами у наших населених 
пунктах. Іван Малєєв за-
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Мирослава Рябко

Але, на жаль, не всі 
громадяни виконали 
свій конституційний 
обов’язок. І на сьогодніш-
ній день у Кирилівській 
селищній територіальній 
громаді обліковуються  
значні суми податкового 
боргу зі сплати земельного 
податку.

Згідно з п.126.1 ст.126 
Податкового кодексу 
України у разі якщо плат-
ник податків не сплачує 
узгоджену суму грошового 
зобов’язання протягом 
строків, визначених По-
датковим кодексом, такий 
платник податків притягу-
ється до відповідальності 
у вигляді штрафу у таких 
розмірах: при затримці 

Відповідно до Податкового кодексу 
України плата за землю належить до 
загальнодержавних податків і зборів 
і справляється у вигляді земельного 
податку або орендної плати та залежить 
від грошової оцінки землі.

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІВ-ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ!

ті (п.129.4 ст.129 Податково-
го кодексу).

Тож, шановні мешканці 
Кирилівської селищної 
об’єднаної територіаль-
ної громади, поміркуйте, 
чи варто нести додаткові 
витрати на сплату пені, 
штрафних санкцій, судо-
вих витрат та ризикувати 
власним майном,  своєчас-
но не сплативши  податок 
за землю, яку ви викорис-
товуєте. Дотримуйтесь 
термінів сплати, своєчасно 
сплачуйте податки.

Інформацію про стан 
розрахунків з плати за 
землю, за вашу земельну 
ділянку або пай, ви можете 
отримати в бухгалтерії Ки-
рилівської селищної ради.

до 30 календарних днів 
включно, наступних за 
останнім днем строку 
сплати суми грошового 
зобов’язання, — у розмірі 
10 відсотків погашеної 
суми податкового боргу, 
при затримці більше 30 
календарних днів, на-
ступних за останнім 
днем строку сплати суми 
грошового зобов’язання, 
— у розмірі 20 відсотків 
погашеної суми податко-
вого боргу.

Після закінчення вста-
новлених Податковим ко-
дексом строків погашення 
узгодженого грошового 
зобов’язання на суму по-
даткового боргу нарахо-
вується пеня (пп.129.1.1 п. 

129.1 ст.129 Податкового 
кодексу).

Пеня, визначена 
пп.129.1.1 п.129.1 ст.129 
Податкового кодексу, 
нараховується на суму 
податкового боргу (вклю-
чаючи суму штрафних 
санкцій за їх наявності 
та без урахування суми 
пені) їх розрахунку 120 
відсотків річних облікової 
ставки Національного 
банку України, діючої на 
день виникнення такого 
податкового боргу або на 
день його (його частини) 
погашення, залежно від 
того, яка з величин та-
ких ставок є більшою, за 
кожний календарний день 
прострочення у його спла-

Андрій Волков

Протягом декількох днів на Азов-
ському узбережжі панували штор-
мові вітри. Починаючи з 26 травня, 
у той час, коли вся громада відзна-
чала свято Дня народження Кири-
лівки, негода наробила лиха на Фе-
дотовій косі. Море почало перели-
ватися через косу та з’єднуватися 
із Утлюцьким лиманом. Території 
декількох баз відпочинку залило 
водою, що змусило відпочиваючих 
поїхати з місця лиха.

Однак не всі змогли це зробити. 
Так званий Золотий берег Кири-
лівки, що знаходиться за Степком, 
після негоди став повністю відріза-
ним від суші. 26 травня співробіт-
ники служби МНС до 19:00 нада-
вали допомогу усім, хто побажав 
залишити Золотий берег. Проте в 
останній день вихідних 28 травня, 

коли відпочиваючі стали масово 
виїжджати з баз відпочинку, до ря-
тівної операції прийшлося приєд-
натися і комунальникам.

О восьмій ранку селищний голо-
ва провів нараду із керівництвом 
комунальних та рятівних служб. До 
відрізаних від коси баз виїхали ава-
рійно-рятувальний автомобіль та 
комунальний трактор із причепом. 
Людей розмістили у рятівній маши-
ні та причепі та вивезли до Степ-
ка. Там на них чекав комунальний 
автобус, який доставив їх до авто-
станції. 

До витягування з піску людей та 
авто залучився і місцевий підпри-
ємець. Він надав свій особистий 
трактор і сам допомагав людям. 
Крім того до перевезення людей зі 
Степка до автостанції підключили-
ся і місцеві мешканці, які мають па-
сажирські мікроавтобуси. 

Після штормів море відрізало Бірючий від Федотової 
коси. Проте рятівники та влада селища не залишили 
відпочиваючих та персонал у біді.

У Кирилівці відбулася 
рятувальна операція

На громадських 
слуханнях у 
Кирилівській об’єднаній 
громаді обговорили 
питання делегування 
повноважень 
пологового відділення 
Якимівської центральної 
районної лікарні 
Комунальній установі 
«Мелітопольський 
міський пологовий 
будинок» ММРЗО.

Євгенія Мініна

Департамент  охорони здоров’я 
Запорізької ОДА направив на 
адресу Якимівської селищної 
ради офіційне звернення сто-
совно неповної відповідності 
місцевого пологового відділення 
нормативним вимогам і реко-
мендував розглянути перспек-
тиви делегування повноважень 
Якимівського відділення Мелі-
топольському міському полого-
вому будинку. Одним із головних 
аргументів стала низька кіль-
кість народжень у відділенні. 
Також в Якимівському полого-
вому відділенні не вистачає спе-
ціалістів та обладнання.  Немає 
у відділенні цілодобових чер-
гувань лікарів-акушерів. Якщо 
вночі привозять породіллю, по-
трібен час, поки акушер приїде 
до лікарні. А в Мелітополькому 
міському пологовому будинку 
цілодобово чергує укомплекто-
вана бригада лікарів.

На обговорення приїхали лі-
карі-гінекологи з Якимівської 
ЦРЛ та головний лікар Валерій 
Строкань.  За словами головно-
го лікаря, питання можливості 

повноцінного функціонування 
пологового відділення Якимів-
ської ЦРЛ почало розглядатися  з 
того моменту, коли воно було за-
крито на помивку. В цей час всіх 
породіль району доставляли до 
Мелітополя. Валерій Строкань 
розповів, що протягом останніх 
років зменшилася кількість по-
логів у його відділенні. Для того, 
щоб пологове відділення функ-
ціонувало, потрібно залучити на 
роботу спеціалістів, яких ката-
строфічно не вистачає. Додатко-
во потрібно 700 тисяч гривень на 
заробітну платню спеціалістам. 
Також потрібно одноразово ви-
ділити 8 мільйонів гривень на 
доукомплектування відділення.

На громадських слуханнях 
жителі нашої громади підтри-
мали пропозицію обласного 
департаменту охорони здоров’я 
про делегування повноважень до 
Мелітопольського міського по-
логового будинку.

Нові жителі громади
будуть з’являтися 

у Мелітополі
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Кирилівка відсвяткувала День 
Перемоги над фашизмом
Хмарна погода не завадила жителям та гостям 
селища зібратися для привітання ветеранів та 
вшанування пам’яті загиблих.

Потім усі зібрали-
ся на площі біля цього 
пам’ятника. Традиційно, 
вшанування великого по-
двигу розпочалося з по-
кладання вінка від Кири-
лівської громади до вічного 
вогню. Також усі бажаючі 
змогли покласти квіти до 
стели та згадати всіх заги-
блих.

На урочистості завітали 
кирилівський селищний 
голова Іван Малєєв, депу-
тат обласної ради Геннадій 
Шевченко та голова Ради 
ветеранів Галина Проща-
рук. Вони привітали всіх з 
великим святом. Побажали 
нашому єдиному ветера-
ну міцного здоров’я та за-
кликали присутніх завжди 
пам’ятати про великий по-
двиг наших предків.

Святкування продо-
вжилося концертною про-
грамою. Лунали пісні про 

Громада весело 
поздоровила юне покоління

1 червня в Україні традиційно 
відзначається день захисту дітей.
Не обійшло свято і жодного юного 
жителя нашої громади.

В Кирилівці святкуван-
ня розпочалося зранку. Як 
завжди в цей день у Азов-
ській ЗОШ відбулося від-
криття пришкільного мов-
ного табору з денним пе-
ребуванням «Азовські чай-
ки». А ввечері всі зібрали-
ся на головній площі в Ки-
рилівці. Для діточок творчі 
колективи громади підго-
тували концерт та різнома-
нітні конкурси. Діти залюб-
ки брали участь у них, а в 
кінці свята всім присутнім 
на святі роздали кольорову 

крейду та запропонували 
розмалювати площу. Після 
для всіх учасників самоді-
яльності був влаштований 
солодкий стіл.

Велику подяку за допо-
могу в проведенні святку-
вань організатори вислов-
люють Кирилівській селищ-
ній раді, АТ «Мелітополь-
ська черешня», «Азовком-
сервісу» на чолі з Петром 
Мелюком, приватному під-
приємству Федір Губенок 
та кондитерській фабриці 
«Фантазія».

КОНКУРС ДЕКЛАМАТОРІВ 
В АЗОВСЬКІЙ ЗОШ

Учні Азовської школи зібралися
для вшанування пам’яті про жахливі
та безпощадні дні війни. 

Євгенія Мініна

8 травня в Азовській 
ЗОШ I-III ступенів, за 
підтримкою відділа куль-
тури Кирилівської се-
лищної ради, відбувся 
конкурс декламаторів 
«Ми пам’ятаємо!», при-
свячений Дню пам’яті та 
примирення, та Дню Пе-
ремоги.

19 учнів з 2-11 класів 
прийняли в ньому участь. 
Журі у складі: Світлани 
Вишнивецької – вчителя 
української мови та літе-
ратури, Світлани Шиян 
— головного спеціаліста 
відділу культури Кири-
лівської селищної ради, 
Галини Неживенко – за-
відуючої сільської біблі-
отеки №1, оцінювало ви-
разність, емоційність та 
зовнішній вигляд учас-
ників.

Учень 8-Б класу Денис 
Веремчук написав навіть 
власний вірш, присвяче-

ний ветеранам.
Деякі учасники розчу-

лили членів журі до сліз. 
Переможцями стали: 1 
місце – Олександр Боч-
карьов (2 клас), Катерина 
Мельник (2 клас),  Артем 
Лисенко (3 клас), Євгенія 
Гринь (4 клас), Макар Са-
улевич (5-а клас), Анас-
тасія Гуменюк (5-а клас), 
Вікторія Щусь (7-а клас), 
Катерина Вівденко ( 8-а 
клас),  Юлія Павелко (8-а 
клас), Марія Гуменна (8-б 
клас), Денис Веремчук 
(8-б клас), Євгенія Вол-
кова (9-б клас), Михайло 
Семченко (10-б клас), Ки-
рило Портний (11 клас).

2 місце – Андрій Лос-
кориг (4 клас), Софія Дем-
ченко (4 клас), Владислав 
Соболь (8-б клас), Ельвіра 
Саржан (8-б клас), Вале-
рія Волкова (9-б клас).

Всім учням вручили 
грамоти Кирилівської се-
лищної ради.

Андрій Волков

Почалося святкування з 
ярмарку в селі Атманай, який 
проходив на славетній Зе-
леній садибі. Місцеві жите-
лі заздалегідь готувалися до 
дійства — приготували різ-
номанітні смаколики та вра-
жаючі поробки. Учасники са-
модіяльності показали теа-
тралізовану виставу, танцю-
вали, співали та розповіда-
ли гуморески. Були на святі 
і подарунки. Депутат облас-
ної ради Геннадій Шевченко 
привіз солодощі для мале-
чі. Народний депутат Сергій 
Валентиров передав спор-
тивний інвентар для кожного 
навчального закладу грома-
ди. Після вистави на всіх че-
кали майстер класи та кон-
курси.

Святкували День захис-
ту дітей і в Охрімівці. Органі-
затори свята вирішили про-
вести спортивні змагання 
«Тато, мама, я – спортивна 
сім’я». За задумом органі-
заторів цей день батьки по-
винні були провести разом 
з діточками. Так і сталося, 
спортивні змагання захопи-
ли всіх. Зібралося багато ко-
манд і влаштували справжні 
сімейні змагання. Ввечері на 
діточок Охрімівки чекав кон-
церт, нагороди для самих 
талановитих дітей села та 
солодкий стіл.

Сергій Шубін

Із кожним днем все далі 
і далі від нас ті страшні по-
дії. З кожним роком живи-
ми залишається все менше 
свідків тієї страшної війни. 
У нашому селищі зали-
шився лише один учасник 
бойових дій Другої світової 
– Валентин Сергійович По-
целуйко.

Святкування Дня Пере-
моги розпочалося  вранці 
з велопробігу.  Наші сусі-
ди з Якимівки влаштували  
флешмоб «Вогонь перемо-
ги – вогонь пам’яті». Ма-
ленький вогник людських 
спогадів про всіх полеглих 
на фронтах був запалений 

у центрі району. Учасни-
ки велопробігу передавали 
цей вогник в кожне селище 
нашого району. А зустріча-
ючи посланців, мешканці 
повинні були віднести цей 
вогонь до підніжжя мемо-
ріалу шанування пам’яті 
загиблих воїнів. Учні 
Азовської ЗОШ разом з 
директором, вчителями 
та головним спеціалістом 
відділу культури Кири-
лівської селищної ради 
Світланою Шиян зустріли 
якимівців біля в’їзду до 
Кирилівки. Учасники ве-
лопробігу передали учням 
вогонь пам’яті, а ті в свою 
чергу відвезли його до сте-
ли пам’яті загиблих воїнів.

війну. Танцювальні колек-
тиви підготували захоплю-
ючі тематичні танці. Свято 
присутнім дарували: хор 
хлопчиків та хор старшо-
класників Азовської ЗОШ, 
вокальний ансамбль «Па-
няночка», хореографічний 
колектив «Фантазія», на-
родний хор «Берегиня», 
Алла Ванькевич та худож-
ній колектив «Акварель», 
художній колектив «Ша-
херизада», народний хо-
ровий колектив «Азовські 

зорі», вокальний ансамбль 
«Джерело», вокальний дует 
«Яворина». Ведучі свята — 
Світлана Шиян та Сергій 
Гнєздовський.

Та святкування на цьо-
му не закінчилося. Ввечері 
всі бажаючі зібралися біля 
Азовської ЗОШ та виклали 
з палаючих вогників слово, 
яке передали нам учасники 
велопробігу з Якимівки. Це 
слово означає те, чого бажає 
вся наша країна — «МИРУ».
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У рамках реалізації проекту Благодійного фонду 
Порошенка «Інклюзивна освіта - рівень свідомості 
нації» школа була оснащена сучасної медіатекою.

дизайном. В новій медіатеці 
є зони для читання, ігор 
та відпочинку. Там також 
можна попрацювати за но-
утбуками.

— Медіатека — це простір, 
в якому школярі можуть про-
водити вільний час, — розпо-
відає в.о. начальника відділу 
освіти та молоді Наталія 
Коваль, — спілкуватися один 
з одним, вчитися, консульту-
ватися з педагогами і пси-
хологами, грати. Простора 
кімната, зручні меблі, цікава 
пізнавальна література, 
комп’ютери, розвиваючі ігри.

Після відкриття медіате-
ки на всіх присутніх чекав 
концерт до Дня матері, який 
підготували учні Атманай-
ської ЗОШ та творчі колек-
тиви Атманаю. Виступаючі 
співали пісні про мам, 
декламували вірші, танцю-
вали.

Атманайські учні отримали 
великий сучасний подарунок

Пришкільну територію виклали 
тротуарною плиткою.

Мирослава Рябко

Кирилівська селищна 
рада, відповідно до пла-
ну соціально-економічного 
розвитку громади, виріши-
ла зробити учням та пед-
колективу школи Атманаю 
невеличкий подарунок. У 
зв’язку з тим, що на подвір’ї 
Атманайської ЗОШ покрит-
тя знаходилося в занедба-
ному стані, було прийнято 

рішення оновити його.
Будівельники зняли ста-

ре покриття та встановили 
бордюри. А після всіх під-
готовчих робіт була укла-
дена нова плитка. Роботи 
закінчили до свята остан-
нього дзвоника. Також на 
оновлення чекає і подвір’я 
Атманайської адміністра-
ції. Там також буде покла-
дена плитка.

ОСТАННІЙ ДЗВОНИК
АТМАНАЙСЬКА ЗОШ ЗУСТРІЛА

З ОНОВЛЕНИМ ПОДВІР’ЯМ

У Кирилівці з’явився новий 
спортмайданчик на пляжі

Тепер на центральному пляжі 
можна буде не тільки засмагати, 
а й займатися спортом.

 Таким чином спортсме-
ни вирішили відкрити спорт-
майданчик. На відкриття за-
вітав і кирилівський селищ-
ний голова, який побажав 
присутнім гарної гри та по-
дальшого спортивного роз-
витку.

Команди складалися з  
чотирьох чоловік. Грали в 
парковий волейбол з п’яти 
партій. В результаті запе-
клої боротьби друге місце 
- у команди з Кирилівки, а 
перше почесне місце - у ко-
манди з Охрімівки, яка по-
казала дуже хорошу гру. 
Спортсмен з Охрімівської 
команди Артем Соболь 
отримав грамоту як кращий 
гравець змагань.

Спортсменам дуже спо-
добалось грати на пляжі. В 
процесі гри, учасники ще раз 
правильно виставили волей-
больну сітку та підкорегува-
ли певні недоліки.

Андрій Волков

Активісти нашої грома-
ди на чолі з Олегом Репі-
ним звернулися до Кири-
лівської селищної ради з 
проханням виділити зе-
мельну ділянку на пляжі 
для розміщення там спор-
тивного майданчика. Це 
питання було винесено для 
розгляду  депутатами на 
сесію. Усі присутні одного-
лосно проголосували “за”.

Після цього активісти-
спортсмени вирішили про-
вести суботник на цій ділян-
ці та облаштувати майдан-
чик. 15 травня волейболіс-
ти, ветерани спорту, робіт-
ники Кирилівської селищної 
ради та учні Азовської шко-
ли, які долучилися до них 
після закінчення уроків, зі-
бралися на пляжі.

Попрацювали на славу. 
Присутні розчистили ділян-

ку, розмітили. Встановили 
стовбці для волейбольної 
сітки та  лавки, матеріали 
для яких придбав Олег Ре-
пін. В подальшому плану-
ється встановити ще фут-
больні ворота, турніки та 
бруси.

— У нас, у Кирилівці, та-
кого ніде немає, — зазна-
чає Олег Репін. – На будь-
якому курорті можна поба-
чити подібне, і кожний від-
почиваючий може прийти і 
позайматися. Тепер спор-
тивний майданчик на пля-
жі з’явився і в нашій грома-
ді. В майбутньому ми пла-
нує облаштувати майдан-
чик невеликим парканом 
та встановити план-схему 
спортивного майданчика. 
Там буде місце і для волей-
болу, і для футболу, і для 
карате, і навіть для йоги.

Вже за декілька днів на 
новому спортивному май-

Сергій Шубін

Подібні медіатеки за-
раз створюються по всій 
Україні для допомоги дітям 
з особливими освітніми 
проблемами долучитися 
до навчання, щоб вони 
впевнено відчували себе 
у суспільстві. В Якимів-
ському районі це вже друга 
медіатека в школі. В Атма-
найській ЗОШ навчаються 
3 учні за інклюзивною 
формою навчання.

Школярі та вчителі дуже 
чекали на цю подію. На пре-
зентацію медіатеки завітали 
гості, які зробили все мож-
ливе для відкриття цього 
класу — перший заступник 
голови Кирилівської селищ-
ної ради Марина Логінова, 
спеціаліст відділу освіти та 

молоді Кирилівської селищ-
ної ради Ольга Дєдушева, 
в.о. старости Атманаю Ігор 
Сажнєв.

Після уроистого від-
криття гості, учні та бать-
ки відвідали новий клас 
з сучасним комфортним 

данчику відбулися пер-
ші змагання. Спортсмени-
волейболісти з Охрімівки 

та Кирилівки зібралися на 
пляжі, щоб провести това-
риську зустріч.
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«KIRILLOVKA-FEST»  – НАШІ 
ЗІРОЧКИ СЕРЕД ПЕРЕМОЖЦІВ

категорія. Хореографічний 
колектив «Фантазія» (кер. 
- Юля Тисячна) став лауре-
атом І ступеню в ІІ віковій 
категорії  (жанр сучасний 
танець), та лауреатом І сту-
пеню в ІІ віковій категорії 
(жанр естрадний танець). А 
також «Фантазія» стала ла-
уреатом ІІ ступеню у І віко-
вій категорії (жанр естрад-
ний танець).  Лауреатом ІІ 
ступеню у ІІ віковій кате-
горії (дует) жанр стилізо-
ваний танець. І лауреатом 
ІІ ступеню жанр естрад-
ний танець, вікова катего-
рія до 6 років. Лауреатом 
ІІ ступеню став вокальний 
колектив «Мрія» (Атманай-
ський СБК).  Лауреатами ІІ 
ступеню стали Тєтюшкіна 
Єлизавета (с. Охрімівка), 
Гуменна Марія (Кирилів-
ська ДМШ). Лауреатами І 
ступеня став народний хор 
«Берегиня». Хоровий ко-
лектив «Азовські зорі», які 
стали володарями Гран- прі 
на минулорічному фести-
валі, отримали диплом «За 
внесок у розвиток та по-
пуляризацію української 
пісні та високу професійну 
виконавчу майстерність».

Гран-прі фестивалю-
конкурсу отримали:  у но-

Урочисте закриття Всеукраїнського 
фестивалю та гала-концерт відбулися
29 травня в приміщенні Кирилівського БК-1.  
Члени журі підбили підсумки та визначили 
переможців у різних номінаціях.

мінації “інструментальне 
мистецтво” — ансамбль 
барабанщиків «Атеш». У 
номінації “хореографічне 
мистецтво” — хореографіч-
ний колектив «Фантазія» 
(Костянтинівський буди-
нок культури). Переможці 
фестивалю отримали мож-
ливість на позаконкурсний 
вступ до Мелітопольського 
училища культури на твор-
чі спеціальності. Кубок 
мера отримав естрадний 
ансамбль комунального 
закладу «Мелітопольське 
училище культури».

Були на фестивалі і спе-
ціальні призи. Один з них - 
це грошовий сертифікат на 
поїздку до дитячого творчо-
го табору до Болгарії (місто 
Кітен). Зразковий хорео-
графічний колектив «Юно-
на» (кер. - Людмила Кузь-
менко) отримав сертифікат 
на 300 евро. Денс-студія 
«Energy» (кер. - Ірина Мир-
на) отримала сертифікат 
на 300 евро. Хореографіч-
ний колектив «Фантазія» 
отримав сертифікат на 300 
евро. Ще одним спеціаль-
ним призом був сертифікат 
зі знижкою 7% на музичні 
інструменти в музичний 
магазин «Мьюзік хол» (м. 

Мелітополь). Приємний 
момент нагородження був 
продовжений врученням 
путівок на відпочинок у 
спа-готелі «Панорама» та 
на «Віллі де Марі» для 2 ро-
дин переможців конкурсу.

Окрім нагородження пе-
реможців подяку отримали 
і ті люди, які доклали мак-
симум зусиль для того, щоб 
другий Всеукраїнський 
фестиваль «Kirillovka-fest» 
пройшов на найвищому 
рівні. Організатор фести-
валю Світлана Шиян за 
свою наполегливу працю 
отримала медаль «За слу-
жіння мистецтву». Мико-
ла Борис отримав грамоту 
від Департаменту культури 
Запорізької обласної адмі-
ністрації, та нагороду від 
організаторів фестивалю 
«Серце віддаю дітям», за 
величезний внесок у розви-
ток та популяризацію на-
шого курорту, за підтримку 
наших творчих колективів. 
Ті люди, які завжди підтри-
мують всі творчі колективи 
нашої громади, отримали 
нагороду від організаторів 
фестивалю «Серце віддаю 
дітям». Ті люди, які всі ці 
дні працювали на фести-
валі, отримали у подарунок 
тарілки-сувеніри з ембле-
мами фестивалю.

Варто відзначити, що й 
сам фестиваль отримав від-
знаку, а точніше був зане-
сений до Книги рекордів 
України. Рекордним стала 
найбільша кількість пред-
ставників інструментально-
го жанру на одному фести-
валі – це 211 конкурсантів.

Фестиваль закінчився, 
але ті емоції, які вирували 
всі три дні у нашому се-
лищі, ще довго грітимуть 
душу і учасникам, і гляда-
чам, і організаторам.

Євгенія Мініна

Три дні панувала у на-
шому селищі фес-

тивальна атмосфера. 26 
травня відбулося офіційне 
відкриття на головній пло-
щі Кирилівки. Всі учасни-
ки фестивалю святковою 
ходою в своїх яскравих кос-
тюмах, під музичні компо-
зиції духовного оркестру з 
м. Мелітополь, крокували 
до площі вулицею нашо-
го селища. На площі всіх з 
початком свята привітали 
журі конкурсу, до складу 
якого ввійшли провідні ді-
ячі культури і мистецтва.

Три напружені конкурс-
ні дні понад 2 тис. учасни-
ків з 10 регіонів України 
один за одним виходили 
на сцену. Учасники змага-
лися у вокалі, хореографії, 
інструментальному мисте-
цтві та оригінальному мис-
тецтві. Серед такої великої 

кількості насправді тала-
новитих конкурсантів ви-
брати кращих було нелегко. 
Кожного дня, після закін-
чення конкурсної програ-
ми, до пізньої ночі тривали 
обговорення.

Лауреатом І ступеню 
став зразковий хореогра-
фічний колектив «Юнона» 
(кер. - Людмила Кузьмен-
ко). Денс-студія «Energy» 
(кер. - Ірина Мирна) V ві-
кова категорія стала лау-
реатом І ступеню.  Денс-
студія «Energy» (кер.- Ірина 
Мирна) VI вікова категорія 
стала лауреатом ІІ ступе-
ню. Лауреатами ІІ ступе-
ню стали Софія Тисячна 
та Катерина Зрожевська, 
східний танцювальний 
колектив «Шахерезада» 
(кер. – Анна Саркісова). 
Лауреатами І ступеню став 
східний танцювальний ко-
лектив «Шахерезада» (кер. 
– Анна Саркісова) V вікова 

Р Е К Л А М А
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зі сцени лунали його хіти. 
Свою пісню «Джеральдіна» 
співак виконав двічі, а всі 
присутні з задоволенням 
підспівували йому.

Після виступу зірки на 
сцені з’явився гурт з міс-
та Мелітополь «Місто М». 
Завершальним акордом 
святкування став яскра-
вий феєрверк на честь Дня 
народження нашої славної 
Кирилівки.

Мирослава Рябко

На великій сцені, вста-
новленій спеціально до 
свята на центральній площі 
селища, відбулися урочис-
тості і святковий концерт за 
участю талановитих колек-
тивів та співаків нашої гро-
мади і запрошених гостей, 
зокрема відомого співака 
Арсена Мірзояна. На площі 
зібралося кілька тисяч жи-
телів і гостей громади.

Центральним дійством 
офіційної частини стали 
привітання та нагороджен-
ня. Зі святом всіх присутніх 
привітали голова Кирилів-
ської селищної ради Іван 
Малєєв, депутат Запорізь-
кої обласної ради Геннадій 
Шевченко,  голова Якимів-
ської районної державної 
адміністрації Олександр 
Правосуд, помічник на-
родного депутата Сергія 
Валентирова — Геннадій 
Подольний.

Під час святкового кон-
церту мешканці нашої гро-
мади, які працюють на бла-
го нашого краю та роблять 
його кращим з кожним 
днем, отримали грамоти 
Запорізької обласної ради 

КИРИЛІВКА ВІДСВЯТКУВАЛА 

213 РОКІВ

Народний депутат Сергій 
Валентиров привітав Кирилівку 

з Днем народження
Депутат Верховної Ради завітав до навчальних 

закладів Кирилівки та подарував
оргтехніку.

Євгенія Мініна

З нагоди Дня народжен-
ня Кирилівки Сергій Ва-
лентиров вирішив завіта-
ти до нашого селища. Він 
відзначив, що не кожне 
місто може похвалитися 

такою багатою історією, 
адже 213 років - це нема-
ленька дата.  Кирилівка, 
за словами депутата, - ду-
же гарне селище зі свої-
ми традиціями та історі-
єю. Він подякував вчите-
лям, які передають свої 

Святкування, 
яке тривало 
тиждень, 
закінчилося 
виступом 
зіркового гостя 
та яскравим 
феєрверком.

та відзнаки Кирилівської 
селищної ради. Подарунки 
та слова подяки від голо-
ви Кирилівської селищної 
ради Івана Малєєва отри-
мали і наші спортсмени-
чемпіони, які прославля-
ють нашу громаду по всій 
Україні та за її межами.

Протягом вечора гля-
дачів розважали творчі 
колективи Кирилівських 
БК-1 та БК-2 – народний 
хор  «Берегиня» (художній 
керівник Анатолій Янєв), 
Віктор Саприкін, зразко-
вий хореографічний колек-
тив «Веселі молодиці» (кер. 
– Людмила Кузьменко), 
ансамбль східного танцю 
«Шахеризада» (кер. – Ган-
на Саркісова), зразковий 
хореографічний колектив 
«Фантазія» (кер. – Юлія 
Тисячна), Олег Протасов, 
Тетяна Лисенко, Валерій 
Глазков та народний ци-
ганський колектив «Хі-
тана» (кер. та хореограф-
постановник — Ганна 
Саркісова), вокальний ан-
самбль «Сузір’я».

Бурхливими оплеска-
ми зустріли глядачі зірку 
української естради Арсе-
на Мірзояна. Цілу годину 

знання та досвід кожному 
поколінню учнів. Колекти-
ву Азовської ЗОШ Сергій 
Валентиров передав у по-
дарунок ноутбук.

Директор школи Інна 
Шевченко влаштувала для 
народного депутата екс-
курсію по школі, яка не за-
лишила його байдужим.

Подарунки підготував 
депутат і для школи-са-
дочку «Золота рибка». Його 
працівники отримали вели-
кий телевізор, якого якраз і 
не вистачало для школи. А 
маленькі діточки отримали 
солодкі подарунки від де-
путата.

Сергій Валентиров на-
голосив всім присутнім, що  
відкритий для спілкування. 
Депутат завжди готовий 
прийти на допомогу у вирі-
шенні проблем.
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Футбольне срібло з Мелітополя

Мисливські колективи Кирилівки 
та Азовського влаштували 
змагання зі стрільби по тарілках. 

Мирослава Рябко

Змагання мисливці присвятили великому святу Дня 
Перемоги. Організаторами  виступили голови колек-
тивів Роман Сердяєв та Віктор Уколов.  На таких зма-
ганнях  мисливець розвиває свої навички. Адже по-
цілити треба вміти, із цим не народжуються. Сприт-
ність, певна техніка, швидка реакція — ті якості, без 
яких тут ніяк.

Власне така стрільба являє собою постріли у мі-
шень, яку випускає спеціальна машинка. Із швидкіс-
тю вона летітиме у певному напрямку, символізуючи 
політ птаха. Мішень – це спеціальна тарілка. Усі учас-
ники команд-колективів мають поцілити у всі мішені, 
призначені для них.

Заявку для участі у змаганнях подали 23 стріл-
ки, серед них був і один юніор Віктор Сердяєв. Вра-
ховуючи те, що з 1 квітня по 15 червня по всій Украї-
ні оголошено місячник тиші, змагання було вирішено 
провести на спеціально відведеному місці — стрілко-
вому полігоні. Переможців у змаганнях визначали в 
особистому і командному заліку з 10 тарілок. Учас-
ники стріляли по п’яти угонних тарілках і п’яти боко-
вих. Якщо тарілка була розбита з першого пострілу 
– спортсмену зараховували два бали, якщо з друго-
го – один бал. Ці змагання були відбірними. 19 трав-
ня в Якимівці пройдуть районі змагання, в яких будуть 
приймати участь наші переможці.

В результаті змагань Сергій Огнєв та Роман Сер-
дяєв набрали однакову кількість балів – по 13. Сергій 
Цебер та Артур Барбакадзе також набрали однако-
ву кількість балів – 17. За рішенням суддівської колегії  
їм дали можливість перестріляти по 6 тарілок. В під-
сумку Роман Сердяєв посів 4 місце, Сергій Огнєв - 3 
місце, Сергій Цебер – 2 місце, а Артур Барбакадзе - 
заслужене 1 місце. Грамотою у номінації “юний стрі-
лець” був нагороджений юніор Віктор Сердяєв.

У командному змаганні судді вибрали по три кра-
щих учасника з кожного колективу і порахували їх ба-
ли. З Азовського первинного мисливського колекти-
ву були обрані Артур Барбакадзе, Роман Сердяєв та 
Юрій Сорокін, які посіли друге місце. А з Кирилівсько-
го первинного мисливського колективу - Сергій Це-
бер, Сергій Огнєв та Денис Огнєв, які посіли перше 
командне місце.

Після стрільби переможці отримали грамоти, і всі 
разом скуштували смачну шурпу, яку приготував Ва-
лерій Батюта.  Також переможці отримають відстріль-
ні картки на пернату дичину на сезон від Кирилівської 
селищної ради.

Велику подяку учасники та організатори висловлю-
ють Кирилівській селищній раді за допомогу в органі-
зації та проведенні змагань.

Кирилівські ветерани серед 
найкращих
Команда нашої 
громади показала 
свою майстерність 
у волейболі, тенісі, 
дартсі та шашках.

Футболісти ДЮСШ «Азовець» показали гарний 
результат на полі із штучним покриттям.

СПОРТ

ну активність цієї категорії 
населення.

Команда наших волей-
болістів у категорії 45 ро-
ків та старше посіла дру-
ге місце. Наші спортсмени 
В’ячеслав Мінін, Олег Ре-
пін, Сергій Гнєздовський, 
Андрій Єрмак, Володимир 
Шарій, Сергій Корнєв, Ва-
лерій Міщенко закінчили 
змагання з 3 балами. Вони 
програли лише 1 бал ко-
манді з Веселого.

В цей день також про-
йшли змагання з тенісу се-
ред чоловіків та жінок. Се-
ред жінок наша спортсмен-
ка Наталя Каширіна посіла 
почесне третє місце.  Се-
ред чоловіків Сергій Стано-
вий посів четверте місце.

Наша спортсменка Ната-
ля Каширіна також прийняла 

участь у змаганнях з дартсу. 
В запеклій боротьбі Наталя 
виборола третє місце.

Сергій Становий прийняв 
участь від команди Кири-
лівської громади у змаган-
нях з шашок і завдяки сво-
їй професійній грі виборов 
третє місце.

Організатором команди 
Кирилівської громади ви-
ступив спортивний інструк-
тор Роман Сердяєв.

Усі призери в командних 
та особистих видах змагань 
були нагороджені грамо-
тами та медалями. Стом-
лені, але щасливі ветерани 
роз’їхались по домівках, в 
черговий раз довівши всім, 
і в першу чергу самим со-
бі, що фізична культура та 
спорт посідає в їхньому 
житті не останнє місце.

Андрій Волков

З метою залучення ве-
теранів до регулярних за-
нять фізичною культурою 
та спортом, реалізації На-
ціональної стратегії оздо-
ровчої рухової активності 
в Україні на період до 2025 
року «Рухова активність - 
здоровий спосіб життя - 
здорова нація», виконан-
ня рішення Координацій-
ної ради з питань реаліза-
ції даної програми в Запо-
різькій області, за ініціати-
ви Громадської організа-
ції «ВФСТ «Колос» у Запо-
різькій області» проведе-
но перші обласні спортивні 
ігри серед ветеранів.

Місцем проведення цьо-
го заходу було обрано се-
лище Веселе. На змагання 
з’їхались ветерани з різ-
них районів та міст облас-
ті. Всього в змаганнях при-
йняло участь понад 130 чо-
ловік, що свідчить про неа-
биякий інтерес та спортив-

Євгенія Мініна

На території спортивної 
бази Мелітопольської ра-
йонної ДЮСШ в Тамбовці 
16 травня відбувся турнір-
меморіал з міні-футболу се-
ред школярів 2007-2008р.н., 
присвячений пам’яті ко-
лишнього директора Ме-
літопольської районної 
ДЮСШ В’ячеслава Гречко.

Змагання проходили на 
новому спортивному май-
данчику зі штучним по-
криттям. Участь у турнірі 
приймало п’ять команд 

– команда ДЮСШ Меліто-
польського району, коман-
да з Приморська, команда з 
Якимівського району та ко-
манда з Кирилівки.

Ігри проходили в два тайми 
по 10 хвилин кожний за круго-
вою системою. Змагання були 
видовищними і переможці ви-
значилися тільки в останній 
грі тура. Наші спортсмени зі-
грали три гри в нічию.

Пальму першості в турнірі 
посіли гості з Приморська. На 
другому місці – команда на-
ших спортсменів  з Кирилівки. 
На третьому – команда Яки-

мівка. Представники Меліто-
польської районної ДЮСШ 
посіли четверте місце.

Наш гравець Максим 
Якушин отримав відзнаку 
як кращий нападник. Під-
готували спортсменів Ро-
ман Сердяєв та Олександр 
Гуртовий. Переможці та 
призери були нагороджені 
почесними грамотами та 
кубком Мелітопольської 
районної ДЮСШ.

Після змагань наша ко-
манда відвідала Кам’яну мо-
гилу, де змогла насолодити-
ся гарними краєвидами.

МИСЛИВЦІ ЗМАГАЛИСЯ
ЗІ СТЕНДОВОЇ СТРІЛЬБИ
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Найсильніші чоловіки громади 
з’ясовували стосунки

Спартакіада
триває

Прямо на центральній площі Кирилівки 
дві групи богатирів працювали 
двигунами маршрутного таксі

Змагання з шашок та доміно визначили 
сильніших у громаді.

Андрій Волков

До Дня народження 
Кирилівки силачі нашої 
громади дивували гостей 
та мешканців своїми фі-
зичними можливостями. 
Під керівництвом голов-
ного судді богатирських 
змагань Романа Сердяє-
ва команди з Кирилівки 
та Охрімівки змагалися 
у силі та спритності. Чо-
ловіки перетягували ка-
нат, тягали мішки із піс-
ком, намагалися обігнати 
один одного, стрибаючи 
у мішках, бігли із п’ятьма 
футбольними м’ячами у 
руках, та тягли на швид-
кість мікроавтобус, напо-
внений людьми.

Це вже другий турнір 

Євгенія Мініна

Черговий етап спар-
такіади Кирилівської 
об’єднаної територіальної 
громади пройшов 12 трав-
ня в селі Атманай. На зма-
гання зібралося три ко-
манди Охрімівки, Атманаю 
та Кирилівки. Присутні ко-
манди потягнули жереб 
і розподілили, хто з ким 
грає.

В команді з шашок участь 
приймали 3 спортсмени – 
два хлопця та дівчина. Кож-
ний гравець команди зі-
грав по дві партії. Бороть-
ба видалася видовищною. 
Кожен спортсмен хотів гід-
но представити свої села.  
Сильнішою виявилася ко-
манда з Кирилівки у скла-
ді Захара Лавренченко, Яни 
Матвієнко та Романа Сер-
дяєва.  Вони перемогли 
всіх та посіли перше місце у 
змаганнях.

Друге та третє місця ро-
зіграли між собою в осо-
бистих зустрічах пред-
ставники  Атманаю та 
Охрімівки. Спортсмен по 
першій дошці Олександр 
Біличенко зіграв в нічию, 

Влада Наполеон отримала 
поразку, і третій спортс-
мен Вадим Богатирьов 
програв. В результаті у  ко-
манди з Охрімівки третє 
місце, а друге місце у ко-
манди з Атманаю у скла-
ді Ігоря Шатохіна, Сергія 
Усова та Ангеліни Лісовик.

В цей час проходили 
змагання з доміно. По 2 
учасники з кожної команди 
представляли свою гро-
маду. Кирилівку представ-
ляли її постійні чемпіони 
Юрій Черненко та Олек-
сандр Єрмолаєв. Спортс-
мени провели видовищні 
партії та посіли перше міс-
це. Друге місце посіла ко-
манда з Атманаю у складі 
Олександра  Шевченко та 
Володимира Андруського. 
А третє - по результатам 
змагань у команди з Охрі-
мівки, яку представляли 
Альберт Акопян та Сергій 
Письменний. Велику по-
дяку спортсмени вира-
жають кирилівському се-
лищному голові, зустріча-
ючій стороні та дякують за 
надання приміщення для 
змагань.

СПОРТ

Хто сильніший на канаті

У Кирилівці змагались за першість в доміно

На площі у Азовському представники 
трудових колективів нашого селища 
зібралися для того, щоб помірятися 
силою.

Традиційно 
першість 
присвячена 
святкуванню 
Дня народження 
Кирилівки
і проводиться
22 травня. 

пройшло жеребкування. 
Команди повинні були гра-
ти до двох поразок с різ-
ними супротивниками. В 
результаті змагань 5 місце 
посіла команда представ-
ників прикордонної служби 
Кирилівки «Кордон». 4 міс-
це - у команди підприємців 
«Хвиля». На 3 місці команда 
Азовської ЗОШ «Юність».  
На 2 місці опинилася ко-
манда працівників селищ-
ної ради «Громада». Перше 

заслужене місце у коман-
ди нашої пожежної частини 
«Рятівник». Головний суд-
дя змагань Роман Сердяєв 
дякує  всім учасникам та їх 
керівникам, що змогли зі-
братися і показати достойні 
змагання.

Голова Кирилівської се-
лищної ради Іван Малєєв 
також завітав на змагання. 
Він подякував всім присут-
нім за чесну гру та привітав 
переможців.

Дзямка надають і головний 
приз змагань – живого бара-
на.  За друге місце перемож-
ці отримали цього року 213 
гривень, що є досить сим-
волічним, адже Кирилівці 
виповнюється 213 років. За 
третє місце переможці отри-
мали 100 гривень.

Чудова погода, гарний 
настрій та спортивний 
азарт панували весь день 
серед учасників турніру. 
Показати свою майстер-
ність у грі зібралося 10 
команд з усіх населених 
пунктів нашої громади. 
Спортсменів та гостей 
привітав кирилівський 
селищний голова Іван 
Малєєв. Він побажав пе-
ремоги сильнішим.

Команди учасників 

складалися з двох спортс-
менів. Гра проходила по 
круговій системі – всі ко-
манди зіграли один з од-
ним. Грали до 202 очків. 
Головним суддею змагань 
був Роман Сердяєв.

В результаті захоплюю-
чої гри третє місце посіла 
команда «Свати» (О. Го-
родній та І. Вишневець-
кий). Друге почесне місце 
у команди «Атманай»( В. 
Андруський та О. Шевчен-
ко). Перше місце виборола 
собі команда «Катран» (Ю. 
Черненко та О. Єромлаєв). 
Переможці отримали голо-
вний приз,  грамоту та пе-
рехідний кубок, який буде 
зберігатися у них до на-
ступного року.

Євгенія Мініна

Тягнути канат – це дужа 
тяжка фізична вправа. І хоч 
декому здається, що тут 
все просто, це не так. Для 
того, щоб отримати пере-
могу, потрібно бути не тіль-
ки сильним, а й знати пра-
вильну тактику.

На змагання зібралося 5 
команд. Навіть дощова по-
года не завадила атлетам, 
адже спортсмени були на-
лаштовані тільки на пере-
могу. Цього разу це були 
дійсно змагання трудових 
колективів. В командах не 
було нікого зайвого. Зма-
гання цього разу пройшли 
швидко та організовано.

Спочатку, як завжди, 

Андрій Волков

Наші мешканці дуже 
люблять цей вид спорту, 
адже це досить цікава, ін-
телектуальна гра, яка роз-
виває розумові здібності 

людини та дає можливість 
відчути справжній азарт 
и можливість перемогти.

Організатором  та ідей-
ним натхненником висту-

пає наш місцевий активіст 
Олег Третяк, який, до речі, 
надає і місце для проведен-
ня змагань. Олег Третяк 
разом з фермером Сергієм 

богатирів Кирилівської 
громади. Перший раз си-
лачі демонстрували май-
стерність у листопаді ми-
нулого року на святі Дня 
сільгоспвиробника. Тоді 
команда Охрімівки до-

вела, що вона сильніша у 
громаді. Однак цього разу 
кирилівські богатирі взя-
ли реванш та виявилися 
сильнішими за охрімвців.

Обидві команди отри-
мали грамоти виконавчо-
го комітету Кирилівської 
селищної ради та грошо-
ві призи. Кирилівським 
спортсменам вручили 1000 
гривень, а охрімівським 
силачам — 500 гривень.
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Даний захід було організовано з 
метою усунення наслідків святкування 
великодніх та травневих свят, а саме 
результатів недбалого ставлення до 
природного середовища відвідувачів 
території Парку та рибалок-любителів.

Силами особового скла-
ду служби державної охо-
рони ПЗФ Приазовський 
НПП  11 травня було про-
ведено природоохоронний 
захід з очищення від сміт-
тя території ландшафтно-
го заказника «Степанівська 
коса» Приазовського ра-
йону, район коси Пересип, 
промоїни Якимівського ра-
йону. Інспекторським скла-
дом Атманайського, Степа-
нівського і Федотівського 
ПО НДВ Парку зібрано та 
вивезено з території коси 
11 м куб. сміття.

Загалом, за вказаний 
період, з метою поперед-
ження та недопущення по-
рушень природоохоронно-
го законодавства в межах 
Степанівської коси, вияв-

лено 46 випадків засмі-
чення території, за даними 
фактами складено адміні-
стративні протоколи, під-
раховано збитки, нанесе-
ні екосистемі заказника, та 
направлено для прийняття 
рішень до Приазовського 
районного суду.

Адміністрація приазов-
ського НПП звертається до 
всіх свідомих громадян з 
проханням зберігати та під-
тримувати чистоту довкіл-
ля, дотримуватись правил 
пожежної безпеки під час 
відвідування і відпочинку 
на територіях, підпорядко-
ваних природно-заповід-
ному фонду України.

Служба державної охорони 
ПЗФ Приазовського НПП

Відлунав останній дзвоник

Євгенія Мініна

Як завжди свято зібрало 
всіх учнів школи, їхніх бать-
ків та багато почесних гос-
тей. До Азовської ЗОШ І-ІІІ 
ступеня із поздоровлення-
ми завітали кирилівський 
селищний голова Іван Ма-
лєєв та депутат Запорізь-
кої обласної ради Геннадій 
Шевченко.

Директор школи Інна 
Шевченко привітала всіх зі 
святом і підбила підсумки 
року. Ті діти, які протягом 
року вчилися на відмінно, 
отримали похвальні лис-
ти. Грамоти отримали і учні, 
які посіли призові місця у 
шкільних наукових олім-
піадах. За сумлінну пра-
цю слова подяки та грамо-
ти  отримали і вчителі Азов-
ської школи. Також дирек-
тор школи подякувала всім, 
хто допомагає, щоб школа 
працювала, як один злаго-
джений механізм.

Депутат Запорізької об-
ласної ради Геннадій Шев-
ченко нагадав, що вже ба-
гато років у нас є традиція 
вибирати кращого учня ро-
ку, який отримує грошовий 
подарунок.  В цьому році за 
рішенням педагогічної ради 

Школярі об’єднаної громади зібралися
на святкових лінійках, щоб підбити 
підсумки року та провести у доросле 
життя одинадцятикласників. 

оголошення акції. Діти при-
несли різноманітні продук-
ти: паски, солодку випіч-
ку, м’ясні вироби, чай, каву, 
згущене молоко, шоколад, 
яблука, лимони, сухофрук-
ти, домашні закрутки, а та-
кож речі першої необхід-
ності.

Ветерани АТО 4 квіт-
ня завітали до Азовської 
ЗОШ, де були зібрані про-
дукти зі всіх шкіл громади. 
Учні привітали ветеранів з 
наступаючим святом, по-
дякували за службу та по-
дарували невеличкий кон-
церт.

Благодарность
23 мая исполнилось полгода со дня смерти

Мирошниченко Сергея Анатольевича – мужа, 
отца, дедушки и хорошего друга. Огромное спа-
сибо медперсоналу Азовского ФАПа – Кузьменко 
Сергею Павловичу, Портной Оксане Владимировне. 
Друзьям Смирновым Наталье Николаевне
и Николаю Владимировичу, Загорянскому Петру 
Васильевичу. Соседям – Санковичу Александру 
Николаевичу, Спасенко Олегу Васильевичу, 
Шевченко Людмиле Филипповне, Качану
Александру Варфоломиевичу
за помощь и поддержку 
в такое тяжелое для 
семьи умершего время.

ГРАНДІОЗНИЙ
СУБОТНИК ВІД ПНПП

кращим випускником став 
Кирило Портний.

Крім всіх побажань і по-
здоровлень присутні насо-
лоджувалися танцюваль-
ними і хоровими номерами, 
які для них підготували на-
ші творчі колективи. Твор-
чий номер подарували всім 
присутнім і гості Кирилів-
ки - учасник фестивалю ан-

ний дзвоник, і вони зі сльо-
зами на очах вирушили на 
свій останній урок в шкіль-

самбль «Дивограй» Катери-
нопільської дитячої музичної 
школи Черкаської області.

Після привітань та пода-
рунків  для випускників про-
лунав їхній останній шкіль-

ному житті.
Як відомо, школярі на-

шої громади ведуть ак-
тивне громадське патріо-
тичне життя. Напередодні 
Великодня учні приймали 

активну участь у акції 
щодо збору домаш-
нього кошика солда-
там, які захищають 
нашу незалежність на 
сході країни.

Ініціаторами ак-
ції виступив Громад-
ський волонтерський 
комітет при облдер-
жадміністрації у За-
порізькій області. Цю 
ідею підхопили на-
вчальні заклади нашої 
громади.  Учні Атма-
найської ЗОШ, Охрі-
мівської ЗОШ, Азов-
ської ЗОШ та школи-
садку «Золота рибка» 
розпочали збір про-
дуктів одразу ж після 
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КВАРТИРЫ
2к.кв., Центр Кирилловки, 5 минут к 
морю, ул. Носкова 15, кв.3, 1 этаж, 
48м2 общ./16 м2 кухня/комн. 18 и 8м2, с 
удобствами, х/с, есть подвальн. пом. + 
полисадник, чистый подъезд, большой 
общ. двор, граничит с санаторием 
«Кирилловка», 35000у.е. + мебель и 
техника, 097-378-36-27
3к.кв.,  Акимовка, СРОЧНО, 1 эт. капи-
тал. гараж, 097-13-76-097
комната в общежитии пгт. Акимовка общ. 
пл. 17м2 2/2, срочно, 093-64-38-925

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

ДОМА
Дом в Кирилловке (Азовское), ул. 
Школьная, ?097-047-07-55
дом в центре Кирилловки, 30000 у.е., 
096-576-86-80
ДОМ ПГТ. КИРИЛЛОВКА-2, УЛ. 8 МАР-
ТА, 067-389-04-57
дом, Акимовка, благ., возм. обмен на 
квартиру в Крыму, 068-318-95-12
дом, Акимовка, Больничная, 2, благ, отопл. 
газ, л/к отаплив. автоном., санузел в доме, 
11с., с домом, 097-44-28-066 Рустам
дом, Акимовка,2эт, 60м2, 18000$, 068-
248-44-27
дом, Ефремовка, 2эт., ремонт, 21000$, 
067-149-87-07
дом, Ефремовка, 3500$, 43-84-73
дом, Ефремовка, благ., газ., рассмотрю 
любые предложения, 096-37-13-967
дом, Кирилл., 067-149-87-07
дом, Кирилл., 116,3м2, 10с., 10000$, 
44-35-71
дом, Кирилл., 2эт., 140000$,067-266-93-04
дом, Кирилл., 45000$, 067-266-93-04
дом, Кирилл., жилой, 22комн., меб., быт. 
тех., включит., с клиентской базой, 2-линия, 
10с., 230000$, торг, 067-266-93-04
дом, Кирилл., мансарда, без внутр. работ, 
10с., вода, 22000$, торг, 096-385-57-67

КП «Развитие курортной 
зоны» требуются

РАБОТНИКИ 

для уборки пляжа

обращаться:
 69-247

098-930-63-17

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

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., 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
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 двойнят, 
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 крупную, 
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
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
саженцы плодовых деревьев и винограда 
(Венгрия) обработанные от болезней, 
096-985-46-16, 099-440-80-65 Александр
сетка-рабица 40 м диам. 3 мм, 096-576-
86-80
уголь антрацит АС, антрацит АО, ДТр от 
50кг до 30т, 096-296-04-09, 066-57-66-856
шв. маш. новая в упаковке, о/с, выпол-
няет все функции + вышивка, ножной 
привод, электрическая, 2000 грн, 097-
378-36-27
шв. маш., б/у, о/с, ножной привод, эл. 
импортная, 1500 грн, 097-378-36-27
шв. машинка (электрическая) «Чайка», цена 
договорная, 095-472-03-89 (Азовское)
швейная машинка Чайка (ножная), б/у- 
500 грн, 067-252-13-17
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! Помо-
жем открыть.  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

ВАЖЛИВО

Освітяни району зібралися 
для обговорення важливих 

питань інклюзивної освіти
В Охрімівці пройшла IV учительська конференція 
«Радість відкриття» на тему «Корекційна педагогіка
в умовах загальноосвітньої школи».

ЗОШ Тетяна Чижиков-
ська розповіла на при-
кладі своєї школи про ди-
зайн та інтер’єр школи, як 
один із головних освітніх 
ресурсів.

В Охрімівський ЗОШ є 
окрема сенсорна кімната, де 
займаються або просто від-
почивають учні, які мають 
певні особливості розви-
тку. Там є різні розвиваючі 
іграшки, кінетичний пісок, 
спеціальний пластилін.  
Також в цій школі є ціка-
вий коридор, в якому кожен 
зможе знайти собі заняття. 
Хтось знаходить собі там гру, 
хтось може розслабитися у 
дитячому басейні, наповне-

ному кульками, хтось може 
помалювати та повчитися на 
спеціальній дошці. На під-
лозі цієї кімнати намальо-
вана англійська абетка. Під-
сумувала свій виступ Тетяна 
Чижиковська фразою «Ін-
клюзивна освіта: різні мож-
ливості – рівні права».

Присутні дуже довго об-
говорювали побачене та 
почуте. Виникало багато 
дискусій: як потрібно пра-
цювати, що потрібно зро-
бити в першу чергу. Про-
те всі  дійшли до єдиного 
висновку — для того, щоб 
вирішити проблеми учнів 
з особливими потребами, 
важливо, з одного боку, 

створити відповідні умови 
для реалізації можливос-
тей і здібностей таких дітей, 
їх повноцінної адаптації, а 
з іншого – забезпечити по-
слугами соціального, ме-
дичного, реабілітаційного, 
навчального характеру усіх 
цих дітей, незалежно від 
рівня складності їх стану. У 
школі повинен працювати 
«принцип справедливос-
ті» для учнів з особливими 
потребами, тобто кожна 
дитина має право на отри-
мання якісних освітніх та 
інших послуг за місцем 
проживання і, відповідно, 
обов`язок держави — забез-
печити їх.

Євгенія Мініна

Учасники конференції, 
представники різних на-
вчальних закладів, кан-
дидати педагогічних наук 
та доценти кафедри соці-
альної роботи, соціальної 
педагогіки та дошкільної 
освіти МДПУ зібралися 17 
травня для обговорення  
пріоритетного завдання 
Нової української школи — 
формування інклюзивного 
освітнього середовища.

Виступи учасників 
були на різні теми. Роз-
повіли про історію ін-
клюзивної освіти, про 
виховання толерантнос-

ті учнів в інклюзивному 
класі, про формування 
навичок та вмінь соціаль-
ної адаптації на заняттях 
корекції розвитку. Дирек-
тор Атманайської ЗОШ 
Лідія Бражко поділила-
ся досвідом роботи щодо 
розвитку інклюзивного 
навчання в своїй школі. 
Учителі  Чорноземнен-
ської ЗОШ підготува-
ли презентацію на тему 
«Адаптація першоклас-
ників в умовах інклю-
зивного класу». Присутні 
побачили, які умови ство-
рені в цій школі для учнів 
з особливими потребами.

Директор Охрімівської 
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ВІТАЄМО!
З 93-річчям вітаємо Ручкіну Ганну 

Яківну. Міцного здоров’я Вам на мно-
гії літа, благополуччя, щедрої долі, 
щастя у житті, творчої наснаги. 
Довгих років життя у міцному ро-
динному колі та серед вірних друзів.

З 90-річчям вітаємо Меркуш На-
дію Арсентівну. Нехай життя при-
носить побільше світлих моментів 
і радості, а кожен день буде сповне-
ний сонячними посмішками.

З 85-річчям вітаємо Синицину 
Катерину Павлівну. 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 85-річчям вітаємо Горлова Ми-
колу Петровичаю. Бажаємо, щоб 
кожен день Вашого життя був на-
повнений приємними враженнями, 
потрібними і важливими справами, 
а в душі ніколи не оживало гнітюче 
почуття самотності.

З 81-річчям вітаємо Котен-
ко Майю Лукіничну. 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 Зюлєву Ва-
лентину Тихонівну. 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 Федосєєву 
Надію Яківну. Бажаємо Вам сонячних 
посмішок, яскравих кольорів, гарного 
настрою, тепла, радості, а все за-
думане, щоб здійснилося.

З 80-річчям вітаємо Федоренко 
Валентину Опанасівну. 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 
та безхмарне щастя.

З 80-річчям вітаємо Денисенко 
Анастасію Семенівну. Нехай збува-
ються найбажаніші мрії та втілю-
ються всі задуми, нехай у Вас завжди 
буде достатньо сил та натхнення 
на нові цікаві звершення.

З 75-річчям вітаємо Лубінецьку 
Валентину Тимофіївну. Бажаємо по-
зитивного 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 Фоміну Зіна-
їду Іванівну. Нехай усі дороги ведуть 
до вершини, а здоров’я, оптимізм, 
впевненість у власних силах і під-
тримка близьких людей стануть 
незмінними супутниками у житті. 
Благополуччя і тепла Вашому дому!

З 70-річчям вітаємо Ільченко Ва-
лентину Федорівну. Бажаємо перш 
за все здоров’я, бачити життя зі 
світлої сторони та достатку, який 
в нашому житті є дуже важливим.

З 70- річчям вітаємо Гурієнко Лю-
бов Миколаївну. Нехай кожен новий 
день буде щедрим на успіхи та пере-
моги, багатим на радісні звістки, 
приємні події, особисті досягнення і 
благородні справи! Хай і надалі буде 
плідною Ваша нелегка праця на благо 
рідного краю та держави, твердою 
віра, непоборною сила духу.

З 65-річчям вітаємо Братішко Ві-
ктора Вікторовича. Бажаємо Вам ве-
зіння в справах і особистому житті, 
нехай Вашого здоров’я вистачає на 
роботу і на відпочинок.

З 65-річчям вітаємо Яворського 
Олександра Михайловича. Нехай збу-
деться все найзаповітніше, нехай 
прийде найбажаніше, нехай згине 
саме злобливе.

З 65-річчям вітаємо Базунова Ан-
дрія Сергійовича. Бажаємо, щоб Ваші 
очі сяяли від щастя, на обличчі за-
вжди була посмішка, оточували Вас 
тільки хороші люди. А також бажа-
ємо удачі, творчих успіхів, сімейного 
благополуччя, вірних друзів.

З 65-річчям вітаємо Головіну Ніну 
Іванівну. Бажаємо, щоб у Вашому 
житті на одній чаші ваг були міцне 
здоров’я, успіх, благополуччя, щас-
тя, радість і любов, а на іншій - не-
гаразди, біди, печалі і труднощі, і 
нехай перша чаша завжди сильно пе-
реважає другу.

З 65-річчям вітаємо Городничу 
Ніну Григорівну.  Нехай доля і нада-
лі буде прихильною до Вас, даруючи 
радість життя, незрадливу удачу, 
вірних і надійних друзів.

З 60-річчям вітаємо Міщенко Ми-
колу Івановича.  Хай у Вашому домі 
завжди панують мир і злагода, у 
серці — доброта, а у справах — му-
дрість та виваженість. Живіть щас-
ливо, бережіть здоров’я!

З 60-річчям вітаємо Каралаш Га-
лину Варфоломіївну.  Бажаємо Вам 
щастя, довгих цікавих років, нехай 
не буде в Вас негоди - тільки радість, 
тільки сонячне світло.

З 60-річчям вітаємо Качана Олек-
сія Михайловича. Бажаємо вдало до-
лати часові простори, обставини, 
перешкоди і негатив, відчайдушно 
боротися за місце під сонцем. 

З 60-річчям вітаємо Міщенко 
Олександра Володимировича. Бажа-
ємо домашнього тепла, затишку, 
достатку і здоров’я, бадьорості і 
свіжості, вічної молодості і грандіоз-
ного, фантастичного щастя.

З 60-річчям вітаємо Рижакову Те-
тяну Вільямівну. Крім стандартних 
побажань - щастя, здоров’я і всього 
найкращого - бажаємо, щоб збували-
ся всі мрії, щоб кожен день приносив 
багато приємних несподіванок, щоб 
Вас оточували тільки добрі і потріб-
ні люди.

З 60-річчям вітаємо Громишева 
Василя Михайловича. Бажаємо міц-
ного здоров’я, удачі, благополуччя, 
добра, радості, любові, щастя, гар-
ного настрою, посмішок, яскравих 
вражень.

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

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

З 60-річчям вітаємо Неліпу Ва-
лентину Олексіївну. Нехай радують 
діти, друзі обожнюють і бояться 
вороги! Радості, щастя і теплого, 
ніжного сонечка в небесах.

З 60-річчям вітаємо  Пащину На-
талю Павлівну. Бажаємо сонця, те-
пла, миру, веселощів, грошей, успіхів 
у всіх починаннях, любові, добробу-
ту, здійснення найзаповітніших ба-
жань, здоров’я та наснаги! 

Свой юбилей отмечает

Короп Станислав
Васильевич
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!

От коллектива ДПРЧ-24

З 55-річчям вітаємо Мельник 
Тетяну Іванівну.  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.

Подяка
Кузнєцова Таїсія Василівна виражає щиру подяку за 
допомогу на лікування депутату Запорізької обласної 
ради Геннадію Миколайовичу Шевченко. 
Шановний Геннадій Миколайович, в наш нелегкий час, 
коли все більше людей потребує турботи та матері-
альної допомоги, дуже важко знайти людей, які здатні 
сприймати чужі проблеми, як свої, і як чудово, що 
такі люди все-таки є. Надаючи допомогу, Ви надаєте 
не просто матеріальні цінності, а даруєте радість  
та надію на краще життя. Поки такі люди живуть 
і працюють, то буде жити і наша нація українців. 
Хочеться ще раз щиро подякувати за Вашу підтримку 
та за Ваше щире і чуйне серце! За те, що Ви не стоїте 
осторонь проблем простих людей. Нехай Ваша добро-
та і щедрість повернуться до Вас сторицею!

От коллектива ДПРЧ-24

Ç Þâ³ëåºì!
Батьківський комітет групи 

“Веселка” школи-сад “Золо-
та рибка” виносить подяку ке-
рівнику Грищенко О.М. за ро-
зуміння та вирішення назрілих 
питань.

Батьківський комітет групи 
Веселка школи-сад  “Золота 
рибка” звернувся до завідую-
чої з проханням урізноманіт-
нити харчування вихованців 
закладу. Були проведені за-
гальні батьківські збори.

Спільними зусиллями та по-
радами ,беручи за основу   На-
кази Міністерства освіти та 
науки України,  а також, керу-
ючись інструкціями Міністер-
ства охорони здоров’я України” 
щодо харчування у дошкільних 
та шкільних закладах,  для усіх 
малят та школярів установи 
складене, мабуть, найкраще за 
всі роки меню.

Адже в дитячому віці дуже 
важливу роль відіграє саме 
повноцінне здорове харчу-
вання. Збалансований раціон 
сприяє більш стійкому опо-

ру організму до хвороб, пра-
вильному фізичному та  інте-
лектуальному розвитку, на-
дає сил та енергії маленьким 
непосидькам.

Меню діточок поповнило-
ся раніше відсутніми рибними 
стравами, також урізноманіт-
нилися м’ясні страви, пер-
ші страви,  щодня малятам 
будуть подаватися сезонні 
фрукти, овочі, та інші смако-
лики. Враховані особливос-
ті харчування кожної дитини, 
щодо апетиту та потреб.

Працівники харчоблоку 
тепер матимуть клопіт, але 
вони щасливі показати свої 
здібності та таланти. Адже у 
закладі працюють лише про-
фесіонали і вони знають свою 
справу.

Ми впевнені, що наш за-
клад освіти “Золота рибка” не 
матиме собі рівних , адже ки-
рилівські управлінці прислу-
хаються до порад, впевнено 
йдуть до мети і обов’язково 
досягають цілі.

Спасибі за турботу!


