
- 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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У НОМЕРІ:  ПЕРЕВІР СВІЙ ВІДПОЧИНОК, ЗВІДКИ МЕДУЗИ, ТЕРМІН НА ВОДОМІРИ,
ТУРНІР БОГАТИРІВ, НАШІ ЗІРОЧКИ, МИТЦІ ВИСТАВИЛИСЯ, КУПАЛЬСЬКА НІЧ,
ТУРИСТИЧНИЙ КЛАСТЕР, САДИБА-ПЕРЛИНА, ПОРЯТУНОК МАЛЬКА

5ЧУЖА ТРУБА

ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ 
ЗА 80 КІЛОМЕТРІВ ВІД КИРИЛІВКИ, ЗАБРУДНЮЄ ВОДОЙМИ 
ТА ЗЕМЛІ ГРОМАДИ І НАВІТЬ НЕ СПЛАЧУЄ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЗБІР 
У МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ. ЛЮДИ СКАРЖАТЬСЯ НА ПОГІРШЕННЯ 
СТАНУ ЗДОРОВ’Я. ВЛАДА ТА ГРОМАДСЬКІСТЬ ПРОСЯТЬ 
ПРАВООХОРОНЦІВ ТА ЕКОЛОГІВ НЕГАЙНО ВЖИТИ ЗАХОДІВ.
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Аби не стати жертвами інтернет-шахраїв, 
які ошукують людей, збираючи гроші
за фейковий відпочинок.

Сергій Шубін

Щорічно зростаюча 
популярність ку-

рортної зони Кирилівки, 
сонячні пляжі Азовського 
узбережжя, теплі ласкаві 
морські хвилі приваблю-
ють сотні тисяч відпочи-
вальників із усіх куточків 
України та зарубіжжя. Все 
більше людей готуються до 
відпустки заздалегідь, оби-
рають готель чи базу від-
починку через iнтернет та 
бронюють і оплачують но-
мери. І це нормальна прак-
тика в усьому світі – по-
дорожуючий впевнений у 
тому, що його чекає житло, 
а готелі та бази отримують 
стабільну і прогнозовану 
діяльність закладу.

Та окрім чесних та поряд-
них громадян, що бажають 
провести свою відпустку у 
нашому селищі, курортні 
простори Кирилівки, на 
жаль, приваблюють і все 
більше шахраїв. Випад-
ки, коли люди довірилися 
пропозиціям відпочинку 
у Кирилівці в інтернеті та 
сплатили аванс, а потім 
з’ясували, що стали жертва-
ми злодюг, вже давно пере-
стали бути поодинокими.

Із кожним роком інтер-
нет-злочинці у своїх схемах 

стають все витонченіши-
ми і вигадують нові спосо-
би ошукування людей, які 
готові витратити чесно за-
роблені гроші на літню від-
пустку. Розміщуючи об’яви 
із пропозиціями відпочин-
ку у Кирилівці, світлинами 
готелів, баз відпочинку, но-
мерами та пляжами, шах-
раї найчастіше грають на 
природному бажанні людей 
відпочити якісно та дешево. 
Ось тому дуже часто у шах-
райських об’явах присутні 
знижки, акційні пропози-
ції, гарячі путівки та усі-
лякі курортні бонуси. При 
цьому обов’язковою умо-
вою є внесення передплати 
за 1-2 доби «проживання» 
або сплата всього терміну 
псевдовідпочинку.

За останні декілька років 
активність аферистів від 
інтернету значно зросла. 
Шахраї діють дуже профе-
сійно. При цьому діють не 
тільки окремо, а й цілими 
групами. Вони розміщують 
свої пропозиції на сайтах 
оголошень та різних фо-
румах.  І навіть створюють 
цілі сайти – начебто офі-
ційні сайти тієї чи іншої 
бази відпочинку (існуючої 
чи неіснуючої). Їхні сайти 
виглядають зовні практич-
но бездоганно та емоційно, 

скористалися близько 50 
чоловік. Люди телефонують 
з усієї України та отриму-
ють підтвердження про іс-
нування чи відсутність на 
кирилівському курортному 
узбережжі баз відпочинку, 
на які в інтернеті пропону-
ють придбати путівки.

Проте, на жаль, співро-
бітниками сервісу «ПЕРЕ-
ВІР СВІЙ ВІДПОЧИНОК» 
ще фіксуються випадки 
ошукування українців, що 
вирішили провести свою 
відпустку у Кирилівці.

Нещодавно було 
з’ясовано, що приватного 
подвір’я за адресою: вули-
ця Миру, 6а, куди продають 
путівки в інтернеті, просто 
не існує.  На гачок шахраїв 
попався цілий трудовий ко-
лектив одного з харківських 
приватних підприємств. 
Нажаль, люди звернулися 
до кирилівського сервісу 
«ПЕРЕВІР СВІЙ ВІДПО-
ЧИНОК» вже після того, як 
здійснили передоплату за 
проживання за неіснуючою 
адресою. Співробітники ін-
тернет-журналу kirillovka.
com.ua допомогли ошука-
ним харків’янам знайти 
справжнє місце відпочинку 
у Кирилівці.

Випадок із інтернет-шах-
райством зафіксували на 
базі відпочинку «Перлина 
Карпат». Туди приїхала ро-
дина, яка зробила передо-
плату за перший день від-
починку, замовивши його 
в інтернеті.  Однак адміні-
страція бази ніяких коштів, 
передоплат, та бронювання 
номеру для цієї родини не 
робила. Ці люди також ста-
ли жертвами інтернет-шах-
райства.

Продовжують свою зло-
чинну діяльність і ті, хто 
нещодавно створював сай-
ти для бронювання номерів 
на неіснуючу у Кирилівці 
базу відпочинку «Забава» та 
базу відпочинку «Хортиця». 
І доки ошукані українці ще 
намагаються знайти фей-
кову «Забаву» в інтернеті 
нещодавно з’явився новий 
сайт, який запрошує при-
дбати путівки на неіснуючу 
базу відпочинку «Рассвет». 
Сайт rassvet.club - зареєстро-
ваний у липні 2018-го у Па-
намі і зроблений немов під 
копірку з сайтів, що торгу-
вали путівками на фейкову 
«Забаву» та б/в «Хортиця». 
На rassvet.club, як і на його 
минулих копіях, розміще-
ні світлини з бердянського 
пансіонату «У Лукоморья», 
який не має відношення до 
Кирилівки.

Підозра про те, що про-

що і вводить в оману біль-
шість людей. На таких сай-
тах багато фото, великий 
перелік сервісних послуг 
(«великий басейн», «дитя-
ча анімація», «коктейль із 
доставкою прямо на пляж» 
тощо) та схвальними від-
гуками начебто справжніх 
відпочивальників.

Злодії грають по-
крупному,  і нині ошукують 
українців ні на 2-3 сотні 
гривень авансу, а на тисячі, 
а іноді і десятки тисяч гри-
вень.

ШАХРАЇ 
АКТИВІЗУВАЛИСЯ
Декілька ошуканих 

українців та окремі бази 
відпочинку звернулися 
до редакції офіційного ві-
снику Кирилівської гро-
мади - газети «Кирилів-
ка», спеціалістів сектору 
інформаційної політики 
Кирилівської селищної 
ради, а також до редак-
ції інтернет-каталогу баз 
відпочинку Кирилівки 
kirillovka.com.ua  із про-
ханням попередити людей 
про дії інтернет-шахраїв.

Так, ще минулого року 
на базу відпочинку «Елла-
да» приїжджали люди, які 
сплатили за відпочинок 
десь в інтернеті, проте ад-
міністрація бази нічого про 
це навіть і не чула. Ниніш-

нього ж сезону є постраж-
далі, що купили путівку на 
неіснуючу у Кирилівці базу 
відпочинку «Забава». Так-
систи марно розшукува-
ли таку базу на Федотовій 
Косі.  До речі, на сайті на-
чебто бази «Забава» взагалі 
були фото одного з бердян-
ських готелів.

А фейковий сайт нібито 
від бази відпочинку  «Хор-
тиця» продавав «путівки» 
більше двох тижнів, що 
нанесло базі відпочинку 
із бездоганною репутаці-
єю значних фінансових та 
моральних збитків. База 
відпочинку «Хортиця» зму-
шена була звернутися до 
правоохоронних органів, і 
нині справою займається 
кіберполіція Запорізької 
області.

НОВИЙ СЕРВІС
Як бачимо, страждають 

від дій шахраїв не тільки 
довірливі люди, а й самі 
бази відпочинку та й уся 
курортна Кирилівка в ці-
лому. Дії аферистів гальму-
ють впровадження нових 
технологій та підривають 
довіру до порядних підпри-
ємств та підприємців. Афе-
ристи підривають довіру не 
тільки до Кирилівки, але й 
інших українських курор-
тів і до всього вітчизняного 
туризму, який і так розви-
вається в дуже складних 
умовах.

Тому керівництво Ки-
рилівської селищної ради 
разом із ГО «Кирилівка-
курорт» та відомим довід-
ковим інтернет-журналом 
kirillovka.com.ua вирішили 
об’єднати зусилля у бороть-
бі з інтернет-шахраями та 
допомогти відпочивальни-
кам не потрапити на гачки 
злодюжок, що паплюжать 
імідж нашого курортного 
селища.

Відтепер у Кирилівці 
працює послуга «ПЕРЕВІР 
СВІЙ ВІДПОЧИНОК».

Якщо у Вас виникла під-
озра відносно пропозиції 
відпочинку у Кирилівці, за 
який вимагають аванс, або 
Ви бажаєте перевірити іс-
нування конкретної бази 
відпочинку чи пансіонату 
на території нашого сели-
ща, або хочете перевірити 
контактні дані бази відпо-
чинку, то достатньо лише 
подзвонити за номерами 
відповідних телефонів.

РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИ
За 10 днів роботи сервісу 

«ПЕРЕВІР СВІЙ ВІДПО-
ЧИНОК» його послугами 

КП «Жилкомсервіс» пропонує виконання земельних
робіт повноповоротним колісним одноковшевим 

універсальним екскаватором з гідравлічним приводом

HYUNDAY модель R180W-9S 
За детальною інформацією 
звертатись до адміністрації 
КП «Жилкомсервіс» за адре-
сою: смт. Кирилівка, вул. 
Степова, буд. 1, ІІ поверх 
(приймальня) або за

тел.: (06131) 6-94-34

КП «Развитие курортной 
зоны» требуются

РАБОТНИКИ 

для уборки пляжа

обращаться:
 69-247

098-930-63-17
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буде не тільки щодо база 
відпочинку, а найближчим 
часом і щодо приватного 
сектору Кирилівки.

Представники місцевої 
влади та громадськості бу-
дуть намагатися надати ін-
формацію з перевірки баз 
відпочинку у найкоротші 
терміни.

При виявленні псевдо-
пропозицій щодо продажу 

сумнівних путівок проси-
мо повідомляти за вищев-
казаними телефонами. А 
якщо Ви все ж таки стали 
жертвою інтернет-злочину, 
негайно звертайтеся до по-
ліції.

Зупинимо інтернет-шах-
раїв! Захистимо честь та ци-
вілізовані відносини на ку-
рорті Кирилівка разом!

У робочі дні з 9:00 до 16:00:

097-889-77-15 — спеціаліст сектору 
інформаційної політики Кирилівської се-
лищної ради Євгенія Мініна

067-570-44-94 — керівник ГО «Кири-
лівка-курорт» Микола Леонтійович Борис

096-242-60-42 — керівник довідко-
во-інформаційного сайту kirillovka.com.
ua Олена Іванівна Полубояринова (всі ба-
зи відпочинку перед реєстрацією на да-
ному сайті обов’язково відвідуються і фо-
тографуються представником редакції і 
перевіряються на відповідність поданiй 
інформації).

096-171-35-78 – довідково-інфор-
маційна служба «Відпочинок у Кирилівці» 
(працює без вихідних і крім адресно-теле-
фонних даних баз відпочинку надасть та-
кож інформацію про регламент роботи та 
ціни в розважальних комплексах Кирилів-
ки, а також в інфраструктурних об’єктах ку-
рорту).

ПЕРЕВІР СВІЙ 
ВІДПОЧИНОК!

Андрій Волков

Останнім часом жителі 
нашого селища, відпочива-
ючі та підприємці відзнача-
ють незвичні зміни у флорі 
та фауні Азовського моря. 
Під час літнього курортно-
го сезону виникають при-
родні явища, які іноді ляка-
ють людей. Мертві чорно-
морські дельфіни на пляжі, 
яких викинуло під час штор-
му, зелені густі водорості, 
що у минулому році вкрили 
пляжі Кирилівки, невели-
ка кількість медуз, які піді-
йшли близько до берега.

Вчені-екологи пов’язують 
ці явища із природними та 
промисловими змінами, 
які відбуваються у Азові за 

останні декілька років.
Екологічна ситуація в 

Азовському морі поступо-
во поліпшується, все мен-
ше фіксується випадків 
шкідливих викидів продук-
тів життєдіяльності людини 
та промисловості у воду. З 
початку ХХІ сторіччя соло-
ність Азовського моря ста-
ла поступово збільшува-
тися. Вчені пояснюють цей 
факт із зменшенням прито-
ку до акваторії Азовського 
моря та його заток (лима-
нів) прісної води так званих 
малих річок. Прикладом 
цьому може стати ситуа-
ція із Молочним лиманом, 
в якому реєструється най-
менший за всю історію йо-
го існування приток прісної 

води. За даними спеціаліс-
тів Азовського науково-до-
слідного інституту рибно-
го господарства (АзНДІРГ), 
тільки з 2009 до 2015 року 
солоність Азовського моря 
збільшилася з 11 до 13 про-
міле.

Підвищення солонос-
ті  сприятливо впливає на 
нерест калкану та камба-
ли глоси. Саме через це по-
яснюється їх збільшення 
останнім часом на ринках 
населених пунктів Запо-
різької області.  Не шкодить 
це й розмноженню пілен-
гасу. Окрім цього, за дани-
ми вчених Бердянського ін-
ституту рибного господар-
ства та екології моря, через 
підвищення солоності, до 

Екологи радять не 
перейматися через 
медуз та водорості
Збільшення солоності Азовського моря 
призвело до виникнення незвичайних для 
Кирилівки природних явищ.

даж путівок на базу відпо-
чинку «Рассвет» закралася у 
однієї з українок після того, 
як вона поспілкувалася із 
чоловіком, якій відповідає 
за номером телефону, вказа-
ним на шахрайському сайті 
rassvet.club. Він абсолютно 
не орієнтувався у вулицях 
Кирилівки, не міг нічого 
розповісти про інфраструк-
туру курортного селища та 
плутався у відповідях про 
відпочинок на базі «Расс-
вет», куди продає путівки.

Також на цьому сайті вка-
зано, що б/в «Рассвет» зна-
ходиться  за адресою: вул. 
Федотова коса, 217, між ба-
зами «Фрегат» та «Згода». 
Проте обидві зі бази мають у 
адресі номери до сотого і ні-
якої б/в «Рассвет» між ними 
не існує.

Р.S.
До речі, отримати допомо-

гу з перевірки місця відпо-
чинку, або із наданням кон-
тактних даних адміністрації 
місця відпочинку можна 

Азовського моря у літній пе-
ріод спостерігається захід з 
Чорного моря барабульки, 
ставриди, морського кота, 
луфаря. За ними до Азову 
заходять і мисливці на них 
— чорноморські дельфіни.

Підвищення солоності 
води та її температури при-
звело до активного рос-
ту водоростей. І хоча во-
ни абсолютно безпечні для 
здоров’я людини, проте 
значно заважають відпочи-
ваючим. Минулого року ки-
рилівські комунальники та 
громадські добровольці ро-
били все можливе для очи-
щення пляжів від цих водо-
ростей. Цього року від їх-
нього нашестя страждає 
Бердянськ.

Підвищення солонос-
ті Азовського моря сприяє 
появленню у ньому і медуз. 

Більшість з них не стано-
вить небезпеки для людини 
та й з’являються вони біля 
берегової лінії лише поде-
куди та у невеликій кількос-
ті. Проте, нещодавно зафік-
совано випадки одинично-
го появи бiля берегів Кири-
лівки медузи корнерот. Во-
ни мають отруйні щупальця. 
Однак отрута корнерота не 
становить серйозної небез-
пеки для людини. Проте у 
чутливих людей при контак-
ті може виникнути сильне 
подразнення, схоже на опік 
кропивою. Екологи та ме-
дики застерігають відпочи-
ваючих уникати контакту з 
цими медузами, але якщо ж 
вона вас вжалила, то треба 
промити це місце солоною 
водою та звернутися до лі-
каря, особливо якщо від ме-
дузи постраждала дитина.
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Проблеми ремонтів доріг
на косах

Норми споживання води у Охрімівці знижено,
але тільки до нового року

ПРИБИРАННЯ СМІТТЯ
НА КОСАХ ЙДЕ ЗА

ВСТАНОВЛЕНИМ ПЛАНОМ

Через недостатнє фінансування з обласного бюджету 
дороги на вулицях Коса Федотова та Коса Пересип 
ремонтуються дуже повільно.

Влада та комунальники надають жителям села 
декілька місяців для встановлення водомірів. 
З 2019 року норми споживання води без 
лічильників стануть єдиними на території усієї 
Кирилівської ОТГ.

Співробітники КП “Розвиток 
курортної зони” щоденно проводять 
збір сміття з урн на косах.

них метрів асфальту.
А ось вулиця Коса Пере-

сип залишається проблем-
ною у Кирилівці. Коштів на її 
ремонт з обласного бюджету 
не виділено, а отже Служба 
автодоріг області ремонти 
там не проводить. Спроба 
ГО «Кирилівка-курорт» від-
ремонтувати дорогу на Косі 
Пересип за рахунок підпри-
ємців та громадської органі-
зації не має успіху. Ямковий 
ремонт дороги вдалося зро-
бити тільки до б/в «Примор-
ська Галатея». Керівництву 
ГО «Кирилівка-курорт» вда-
лося назбирати лише 123 ти-
сячі гривень з майже 320 ти-
сяч, необхідних на ремонт до 
«Приморської Галатеї».

Підвів і запорізький під-
рядник. Тому частину ре-
монту проводили силами 
мелітопольських та якимів-
ських дорожників.

Андрій Волков

Із об’єднанням терито-
ріальних громад Кирилів-
ки, Охрімівки та Атманаю у 
єдину Кирилівську ОТГ по-
стало питання приведення 
до єдиних показників норми 
споживання води. Ці норми 
застосовуються для розра-
хунків із комунальними під-
приємствами, що постача-
ють воду, якщо домогоспо-
дарство споживає воду без 
водоміру.

Норми споживання Охрі-
мівки не переглядалися вже 
багато років і давно не від-
повідають реальному спо-
живанню води.

Після приєднання ко-
мунальних господарств 
Охрімвки, Атманаю до кири-

лівського КП «Жилкомсер-
віс» керівництво підприєм-
ства привело норми спожи-
вання до діючих на території 
Кирилівської селищної ра-
ди. Тобто жителі Охрімівки, 
які не мають на подвір’ях лі-
чильників води, почали пла-
тити за воду по вищім нор-
мам, ніж раніше. Це збіль-
шило їхні витрати на опла-
ту комунальних послуг і че-
рез це вони вирішили, що у 
Кирилівській ОТГ без попе-
редження піднявся тариф 
на воду. Із такою претензією 
на позаминулій сесії висту-
пили депутати селищної ра-
ди, що представляють Охрі-
мівку.

На позачерговій сесії се-
лищної ради, яка відбулася 
1 серпня, депутати отрима-

Мирослава Рябко

Перед початком курортного сезону коси та центр 
Кирилівки облаштували бетонними урнами для сміт-
тя та контейнерами-сітками для пластикових відходів. 
Обслуговувати нові сміттєзбірники доручено КП «Роз-
виток курортної зони».

Щоденно техніка підприємства об’їжджає усі точки 
розташування урн та звільняє їх від сміття. За словами 
керівництва підприємства, робота триває цілий день, і 
усі відходи потрапляють на полігон ТПВ.

Сергій Шубін

Ремонт дороги на вули-
ці Федотова коса нарешті 
закінчено. Більше місяця 
там працювали співро-
бітники Служби автомо-
більних доріг Запорізької 

області. Ними був про-
ведений ямковий ремонт 
дороги, а потім зроблено 
асфальтування чотирьох 
найбiльш проблемних ді-
лянок. Загалом на Федо-
товій косі було укладено 
близько 7 тисяч квадрат-

нення норм споживання во-
ди без лічильника у Охрімів-
ці до попередніх показни-
ків. На сесії селищної ради 
1 серпня Іван Малєєв до-
ручив Сергію Волкову здій-
снити перерахунок оплат 
жителів Охрімівки за ті 
останні 2 місяця, коли вони 
сплачували за новими нор-
мами споживання. Перера-
хунок буде зроблено напри-
кінці цього року.

Діяти старі норми спожи-
вання води у Охрімівці бу-
дуть лише до грудня 2018 
року. Цей термін керівни-
цтво Кирилівської селищ-
ної ради надає жителям для 
встановлення водомірів.

— Ми незабаром на сесії 
приймемо програму «Водо-
мір», відповідно до якої лі-
чильники води будуть на-
даватися жителям Кирилів-

ської ОТГ за рахунок міс-
цевого бюджету, — пояс-
нив Іван Малєєв. — Проте 
сплачувати встановлення 
та пломбування водоміра, а 
також будівництво колодя-
зя для нього жителі грома-
ди будуть самостійно. Якщо 
люди, які не мають лічиль-
ника, не встановлять його 
до нового року, то вони вже 
платитимуть за воду за но-
вими нормами, а це при-
близно 5 кубометрів на од-
ну людину на місяць.

Також селищний голо-
ва доручив керівнику ко-
мунального підприємства 
підходити до надання тех-
нічних умов, щодо встанов-
лення лічильників та будів-
ництва колодязів для них, 
індивідуально до кожного 
домогосподарства Кири-
лівської ОТГ.

ли роз’яснення від директо-
ра КП «Жилкомсервіс» Сер-
гія Волкова. Він роз’яснив, 
чому у Охрімівці  вже дав-
но треба було переглядати 
норми споживання води.

— У  Охрімівці в основно-
му встановлені дворові во-
дяні колонки. Ми зроби-
ли їхню інвентаризацію та 
виявили, що до магістра-
лей цих колонок вже дав-
но підключилися приватні 
подвір’я. Люди почали ви-
трачати більше води, а от-
же норма споживання во-
ди без лічильника вже дав-
но повинна була бути пере-
глянутою, — доповів Сергій 
Волков.

Однак, переглянувши 
норми споживання води у 
Охрімівці, керівництво КП 
«Жилкомсервіс» не попере-
дило про це споживачів, що 
обурило жителів села.

Після наради, яку голо-
ва Кирилівської селищної 
ради Іван Малєєв провів 31 
липня із керівництвом КП 
«Жилкомсервіс», було при-
йняте рішення про повер-
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Запорізький залізорудний комбінат незаконно 
забруднює територію Кирилівської ОТГ

Велике підприємство, яке 
експортує природні ресурси 

України за кордон, не дотримується 
екологічних законів та забруднює 

об’єкт природно-заповідного 
фонду Кирилівської громади.

характеризуються підви-
щеною кислотністю, вели-
кою концентрацією різних 
солей і високим вмістом 
сульфат-іонів.

Ставок-випарник комбі-
нату є, крім іншого, стаціо-
нарним джерелом викидів 
забруднюючих речовин в 
атмосферу. На це у підпри-
ємства також відсутній від-
повідний дозвіл.

Зазначені факти дають 
підставу припускати, що 
ПАТ «Запорізький залізо-
рудний комбінат» системно 
і навмисне ігнорує еколо-
гічні норми і вимоги. Сво-
їми діями комбінат щоріч-
но завдає шкоди не тільки 
природі і жителям Кирилів-
ської ОТГ, а й державі. А це 
може послужити підставою 
для зупинення експлуатації 
ставка-випарника для роз-
міщення виробничих відхо-
дів. У всякому разі, до то-
го часу, як посадові особи 
«ЗЗРК» забезпечать приве-
дення в порядок екологіч-
ної та земельної докумен-
тації, а підприємство почне 

працювати відповідно до 
закону.

До вимог керівництва Ки-
рилівської ОТГ Приєднали-
ся і активісти з Громадської 
організації «СПРАВЖНІ ДІЇ». 
Прокуратура та Державна 
екологічна інспекція в За-
порізькій області прийняли 
до розгляду заяву Громад-
ської організації «СПРАВ-
ЖНІ ДІЇ» щодо незаконного 
використання ПАТ «Запо-
різький залізорудний ком-
бінат» ставка-випарову-
вача для розміщення сво-
їх виробничих відходів, зо-
крема, води відкачаної мі-
нералізованої.

Активісти ГО «СПРАВЖНІ 
ДІЇ» просять облпрокурату-
ру та Державну екологічну 
інспекцію в Запорізькій об-
ласті перевірити законність 
діяльності ЗЗРК у викорис-
танні ставка-випарника на 
території Кирилівської ОТГ, 
оцінити завдані збитки та 
зобов’язати підприємство 
привести свою діяльність 
у відповідність до норм за-
кону.

Андрій Волков

Велике обурення  та за-
непокоєність викликають 
дії Запорізького залізоруд-
ного комбінату (ЗЗРК) у жи-
телів Кирилівської ОТГ. Ізо-
льований ставок-випарник, 
який для зливу виробничих 
відходів використовує ПАТ 
«Запорізький залізорудний 
комбінат», розташований 
в самому центрі Кирилів-
ської ОТГ, в межах Утлюць-
кого лиману. Земельна ді-
лянка, де знаходиться ця 
водойма площею більше 
4000 га, за оренду якої ПАТ 
«ЗЗРК» не платить жодної 
копійки у бюджет громади, 
є об’єктом природно-запо-
відного фонду.

Люди, що мешкають у 
селах навколо ставка-ви-
парника, скаржаться на за-
бруднення навколишнього 
середовища відходами ви-
робництва залізорудного 
підприємства, що негатив-
но відображається на ста-
ні їхнього здоров’я. Кожно-
го разу, коли у цих місцях 
починає дути східний вітер, 
жителі Атманаю, Солоного, 
Нового страждають від не-
стерпного смороду, що не-
се від водойми, куди ПАТ 
«ЗЗРК» зливає відходи ви-
робництва.

Керівництво Кирилівської 
ОТГ звернулось до Департа-
менту екології та природних 
ресурсів Запорізької облас-
ної державної адміністрації 
із проханням надати оцінку 
діям ПАТ «Запорізький залі-
зорудний комбінат» та вжи-
ти відповідних заходів від-
носно його керівництва.

За класифікацією відхо-
дів, вода мінералізована, 
яку відкачали, є відходом 
видобутку металевих руд. 

Жителі Атманаю поскаржилися на забруднення,
що вчиняє Запорізький залізорудний комбінат

В Атманаї через злив відходів у відстійник 
збільшується кількість онкохворих. Депутат 
облради Геннадій Шевченко вживає заходів щодо 
роботи відстійника неподалік села.

Євгенія Мініна

Депутат обласної ради 
Геннадій Шевченко 25 лип-
ня провів прийом громадян 
в Атманаї. Ключовою про-
блемою мешканці Атманаю 
відзначили проблему від-
стійника Запорізького залі-
зорудного комбінату, який 
знаходиться поряд із селом. 
Зокрема, до депутата звер-

нулися близько 150 жителів 
з проханням вжити заходів 
для вирішення ситуації із від-
стійником. Люди поскаржи-
лися на забруднення навко-
лишнього середовища та на 
неприємні запахи, які прино-
сяться з відстійника разом 
із вітром. До того ж багато-
річні зливи відходів вироб-
ництва Залізорудного ком-
бінату негативно впливають 

на загальний стан здоров’я 
жителів Атманаю та навко-
лишніх сіл. В селі катастро-
фічно збільшується кількість 
онкохворих.

Це проблемне питання 
взяте депутатом обласної 
ради Геннадієм Шевчен-
ком на контроль та будуть 
вжиті заходи щодо його 
вирішення!

ревищує 1000.
Однак, за даними еко-

логів, ПАТ «ЗЗРК»  систем-
но і навмисне ігнорує ви-
моги природоохоронного 
законодавства, мінімізую-
чи таким чином витрати на 
виконання зазначених за-
ходів. Більш того, ПАТ «За-
порізький залізорудний 
комбінат» не має паспор-
та місця видалення відхо-
дів, а ізольований ставок-
випарник є саме тим міс-
цем, де комбінат здійснює 
кінцеве розміщення неочи-
щених відходів. У зв’язку з 
цим, у підприємства вини-
кають зобов’язання зі спла-
ти екологічного податку за 
кінцеве розміщення відхо-
дів у місцевий бюджет Ки-
рилівської ОТГ, якими ПАТ 
«ЗЗРК» грубо нехтує. До 
сьогодні в бюджет Кири-
лівської ОТГ не надійшло 
жодної копійки екологічно-
го податку від комбінату за 
розміщення відходів.

Окрім цього, стаття 72 
Водного кодексу України 
зобов’язує ПАТ «Запорізь-
кий залізорудний комбінат» 
впроваджувати ефективні 
технології, що забезпечу-
ють зниження рівня їх міне-
ралізації перед скиданням 
у водні об’єкти. Однак і цю 
вимогу «ЗЗРК» системно іг-
норує. Шахтні води підпри-
ємства, що скидаються на 
території Кирилівської ОТГ, 

Тому на ПАТ «ЗЗРК» по-
ширюються вимоги Зако-
ну України «Про відходи», 
статтею 17 якого визначено 
обов’язки суб’єктів госпо-
дарювання.

Закон зобов’язує ПАТ 
«ЗЗРК»  не допускати збе-
рігання та знищення відхо-
дів в несанкціонованих міс-
цях; здійснювати контроль 
за станом місць чи об’єктів 
розміщення власних відхо-
дів; своєчасно, в установ-
леному порядку, сплачува-
ти екологічний податок, що 
стягується за розміщення 
відходів; інформувати міс-
цеву владу і уповноважені 
інстанції з питань охорони 
навколишнього природно-
го середовища про відходи 
і пов’язаної з ними діяльніс-
тю, в тому числі про випад-
ки несанкціонованого по-
падання відходів у навко-
лишнє природне середо-
вище; відшкодовувати шко-
ду, заподіяну навколиш-
ньому природному серед-
овищу, здоров’ю та майну 
громадян, підприємствам, 
установам і організаціям 
внаслідок порушення пра-
вил поводження з відхода-
ми; а також мати дозвіл на 
здійснення операцій у сфе-
рі поводження з відходами, 
якщо їх діяльність призво-
дить до утворення відходів, 
для яких показник загаль-
ного утворення відходів пе-
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БОГАТИРІ ЗІ ВСІЄЇ УКРАЇНИ ПОКАЗАЛИ 
СВОЮ НЕЗВИЧАЙНУ СИЛУ У КИРИЛІВЦІ

У центрі ОТГ 28 липня відбувся IІІ етап 
міжнародних змагань «Strongman Open 
Challenge». Кращий результат показав 
мелітопольський спортсмен Валерій Газаєв, 
який виступає і організатором турніру.

в цьому сезоні є головною 
вправою на всіх етапах зма-
гань. Вага акселя - 270 кг. 
Також у спортсменів було 
обмеження в часі - най-
більшу кількість вправ їм 
потрібно було зробити за 60 
секунд.

Краще за інших з «за-
вданнями» впорався Ва-
лерій Газаєв — органі-
затор турніру, майстер 
спорту України з пауер-
ліфтингу, триразовий 
володар титулу «Най-
сильніша людина Запо-
різького краю», президент 
Федерації богатирських 
ігор в Запорізькій облас-
ті та президент Федерації 
мас-рестлінгу в Україні. 
Він став лідером третього 
етапу змагань «Strongman 
Open Challenge».

Р Е К Л А М А

Євгенія Мініна

Найкращі спортсме-
ни України зібралися на 
головній площі нашо-
го селища позмагатися 
в силовому екстримі. У 
програму змагання уві-
йшли п’ять дисциплін 
— станова тяга штанги 
270 кг, прогулянка фер-
мера (транспортування 

двох балонів вагою по 140 
кг), естафета лонг-ліфт + 
дамбл, армовер арм (тяга 
автобуса) та куля атласу 
(140 кг на плечі).

Усі спортсмени докла-
дали максимум зусиль, 
для проходження вправ. 
Богатирі показали чудову 
вправність та техніку. Про-
тистояння атлетів почало-
ся з богатирської тяги, яка 
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Р Е К Л А М А

КИРИЛІВСЬКІ ВОКАЛІСТИ
ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ

НАШУ ГРОМАДУ НА 
МІЖНАРОДНОМУ ФЕСТИВАЛІ

Влітку в Кирилівці проходить 
багато різноманітних мистецьких 
фестивалів та конкурсів. З 6 по 
8 липня відбувся міжнародний 
фестиваль «BENEFIS HOLIDAY».

Мирослава Рябко

Організатором його 
виступили громадська 
організація «Зірковий 
тріумф» та продюсер-
ський центр «BENEFIS» 
(м. Кривий Ріг). Місце 
проведення люб’язно 
надала база відпочинку 
«Сонячна соната».

На фестиваль при-
були найталановитіші 
учасники із Запорізь-
кої,  Дніпропетровської, 
Сумської областей, м. 
Київ. Виступити на сце-
ні цього феєричного 
заходу організатори за-
просили і наших зіро-
чок — талановитих спі-
вачок Марію Гуменну 
(керівник Ганна Чмир-
Протасова) та Анаста-
сію Пилипчук (керів-
ник Тетяна Лисенко).

Протягом конкурсних 
днів членів журі раду-
вали своїми виступами 
вокалісти, хореографічні 

колективи, майстри цир-
кового жанру. А у віль-
ний час діти та керівники 
відпочивали на пляжах 
нашого ласкавого Азов-
ського узбережжя. За 
результатами конкурсу 
Анастасія Пилипчук ста-
ла лауреатом ІІ ступеню, 
а Марія Гуменна – лау-
реатом І ступеню. Висту-
пи наших учасників журі 
оцінило дуже високо, 
Марію Гуменну запро-
сили до участі в гала-кон-
церті.

Всі учасники дуже за-
доволені вихідними, які 
провели на морі та по-
вернулися до своїх міст з 
дипломами, кубками та 
незабутніми емоціями! 
Вітаємо наших зірочок з 
перемогою на конкурсі 
«BENEFIS HOLIDAY» та 
сподіваємося, що в на-
ступному році вони по-
кажуть ще кращі резуль-
тати!

Євгенія Мініна

Нашу Кирилівську 
громаду гідно пред-

ставили декілька танцю-
вальних колективів, які 
посіли призові місця. Тан-
цювальні номери підко-
рили серця всіх глядачів 
і журі фестивалю. Стар-
ша група хореографічно-
го колективу «Фантазія» 
бездоганно виконала два 
танцювальні номери, за 
що отримала перше місце. 
Хореографічний колектив 
«Фентезі» на чолі з соліс-
том Артемом Якуніним ви-
конав два запальні танки та 
посіли почесне перше міс-
це. Дует «Фентезі» (Вероні-
ка Казакова та Артем Яку-
нін) представили на розсуд 
членам журі танго та саль-
су у своєму виконані. За за-
пальні номери вони отри-
мали друге місце. Східний 
танцювальний колектив 
«Шахерезада» (Софія Ти-
сячна та Катерина Зрожев-
ська) посів на міжнародно-
му фестивалі третє почесне 
місце.

Під час творчої поїздки 
наші зірочки побували на 
екскурсіях. Разом з керів-
никами колективів діти 
відвідали дуже багато ці-
кавих та мальовничих ку-
точків. Це і географічний 
центр Європи, і Буковель, і 
Солоні озера.

Фестиваль завершився 
урочистою церемонією на-
городження переможців. 
Поїздка принесла нашим 
талантам не тільки нові 
нагороди, а й багато нових 
емоцій.

Танцювальні колективи
Кирилівки завоювали 
«Золотий Олімп Карпат»

Міжнародний фестиваль-конкурс 
дитячої та юнацької творчості 
вокального та хореографічного 
мистецтва «Золотий олімп Карпат» 
проходив з 26 по 27 червня в місті 
Яремче Івано-Франківської області.
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Керівництво громади повідомило, 
що незабаром розпочнуться 
масові відключення боржників від 
водопостачання.

Комунальним 
боржникам надали 

тиждень для 
закриття боргів

Наркотичним об’явам 
оголошено війну

Допомогу у боротьбі із незаконним 
розповсюдженням наркотиків 
правоохоронці попросили у керівництва 
Кирилівської ОТГ. 

Сергій Шубін

На засіданні виконав-
чого комітету Кирилів-
ської селищної ради 2 
серпня було оприлюдне-
не невтішну статистику 
боргів за водопостачання 
серед абонентів, що меш-
кають на території Ки-
рилівської ОТГ. Виявля-
ється, що на сьогодні 106 
абонентів заборгували за 
водопостачання 142 тися-
чі 966 гривень!

Голова Кирилівської 
селищної ради Іван Ма-

лєєв повідомив, що від-
тепер із боржниками по-
ступатимуть дуже суворо. 
Він дав тиждень на пога-
шення боргів. Після цьо-
го почнуться масові від-
ключення боржників від 
водопостачання.

Більш того, у на-
ступному номері газети 
«Кирилівка» буде опу-
бліковані імена та суми 
заборгованостей тих, хто 
не відреагує на поперед-
ження керівництва ОТГ 
та комунальних служб.

Влада Кирилівки попередила можливу 
екологічну катастрофу на промоїні

У суботу, 21 липня, комунальна техніка 
Кирилівки рятувала промислову рибу

Андрій Волков

У черговий раз промоїну 
засипало піском. Недалеко 
від моря утворилося озер-
це, в якому опинилися сотні 
тисяч мальків кефалі і пе-
ленгаса, які так і не змогли 
добратися до великої води. 
Проте владі Кирилівської 

ОТГ вдалося попередити 
екологічну катастрофу.

У Кирилівській селищ-
ній раді прийняли рішення 
зусиллями місцевих кому-
нальників прорити канал 
і випустити рибу в море. 
Операція пройшла успішно, 
і молодняк вдалося вряту-
вати, запобігши замору.

Уточнення
У минулому номері газети “Кирилівка” 

у статті, щодо благоустрою охрімівсько-
го дитячого садку “Казка”, ми розповіда-
ли, що учні молодших класів Охрімівської 
ЗОШ та учні пільгових категорій будуть 
мати повноцінне харчування за всю істо-
рію існування школи. До редакції газети 
звернулися депутати Кирилівської селищ-
ної ради від Охрімівки. Вони повідомили, 
що насправді проблема із харчуванням 

учнів молодших класів та учнів пільгових 
категорій Охрімівської ЗОШ існує лише 
декілька років.  

У радянські часи школярів годували за 
рахунок колгоспу “Прапор комунізму” (го-
лова Гончаров В.П.) у їдальні колгоспу, а у 
часи незалежності дітлахів годувала при-
ватний підприємець Зінченко Г. М. у влас-
ному кафе.

Редакція газети “Кирилівка” вислов-
лює подяку депутатам за внесення уточ-
нення та досконале знання історії своєї 
малої батьківщини.

Євгенія Мініна

Надписи фарбами на 
стінах та парканах із ака-
унтами у соцмережах та 
інтерент-месенджерах, 
де можна домовитись та 
купити наркотичні та 
психотропні препарати, 
стали масово з’являтися 
у Кирилівці.

Начальник Кирилів-
ського підвідділу Ме-
літопольського відділу 
поліції Юрій Балабін 
повідомив, що ці надпи-
си із інтерент-адресами 
з’являються саме під час 
курортного сезону, коли 

Кирилівка переповнена 
відпочиваючими.

На засіданні виконавчо-
го комітету Кирилівської 
селищної ради селищний 
голова Іван Малєєв дав роз-
порядження комунальним 
службам зафарбовувати ці 
надписи, якщо вони зна-

ходяться на комунальних 
об’єктах. Також Іван Воло-
димирович звернувся до жи-
телів громади із проханням 
самостійно зафарбовувати 
подібні об’яви та малюнки, 
якщо вони з’являються на 
їхніх приватних будинках та 
парканах.
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Кирилівка увійде до Мелітопольського 
туристичного кластеру

Перший заступник селищного голови 
Кирилівки Марина Логінова на робочій 
нараді у Мелітополі презентувала 
туристичні можливості нашої ОТГ.

Сергій Шубін

26 липня за ініціати-
вою Запорізького Центру 
розвитку місцевого само-
врядування у Мелітополі 
відбулася робоча нарада 
щодо створення Меліто-
польського туристичного 
кластеру  (Мелітополь – 
Мелітопольський район 
— Веселе – Кирилівка).

Основна ідея проекту 

Мелітопольського турис-
тичного кластеру  полягає 
у створенні туристичної 
інфраструктури з викорис-
танням багатої історич-
ної спадщини та якісного 
туристичного продукту. 
Серед основних цілей про-
екту: збільшення потоку 
туристів та активізація по-
тенціалу внутрішнього ту-
ризму, розвиток готельної  
та збільшення кількості 

КУРОРТ

Третє літо одна з 34-х садиб зеленого туризму 
Запорізької області – «Зелена садиба Атманаю» - 
збирає дітлахів і поціновувачів аутентичної української 
культури з України та Європи. У колись покинутій і 
занедбаній хаті сьогодні працює Центр народного 
мистецтва і творчості, організовуються майстер-класи.

На мальовничому Азовському узбережжі третій 
рік поспіль працює «Зелена садиба Атманаю» 

об’єктів розважальної інф-
раструктури, збільшення 
податкових надходжень та 
кількості робочих місць.

Директор Запорізького 
ЦРМС Олександр Свистун 
та експерт з децентраліза-
ції Аскад Ашурбеков пре-
зентували всеукраїнський 
проект «Туристичні клас-
тери 300+», який має на 
меті сталий розвиток гро-
мад і міст України завдяки 
збільшенню туристичної 
привабливості території. 
Створення туристичних 
кластерів і координація 
спільних зусиль є запору-

кою підвищення якості ту-
ристичних послуг та ефек-
тивнішого використання 
ресурсів.

Перший заступник ме-
літопольського міського 
голови Ірина Рудакова, 
перший заступник се-
лищного голови Кири-
лівки Марина Логінова, 
заступник веселівського 
селищного голови Олек-
сій Дяченко та представ-
ниця історико-архео-
логічного заповідника 
«Кам’яна могила»  пре-
зентували ресурсну базу 
наявних туристичних 

продуктів територій. 
Учасники наради  обго-
ворили питання взаємодії 
щодо створення сприят-
ливих умов для туристів, 
недоліки в роботі сфе-
ри гостинності та спіль-
ні  шляхи їх подолання в 
майбутньому.

У підсумку наради було 
прийняте спільне рішен-
ня щодо початку активної 
співпраці для створення 
туристичного кластеру. До 
роботи ініціативної групи 
також будуть залучені пред-
ставники громадськості, 
науковці та підприємці.

Євгенія Мініна

Проект є соціальним. 
Влітку і восени майстер-
класи на території об’єкту 
відвідують більше тисячі ді-
тей як із місцевої школи, так 
і ті, які приїздять сюди на 
відпочинок. Заняття з ни-
ми проводять волонтери 
– вчителі Атманайської за-
гальноосвітньої школи, які 
підтримали ідею ініціатора 

та керівника «Зеленої са-
диби Атманаю» Галини Ка-
рабут і зголосилися працю-
вати безкоштовно в період 
власних відпусток і вихід-
них днів.

Вкотре, під час робочої 
поїздки по території, якою 
опікується, зелену садибу 
відвідав депутат облради 
Геннадій Шевченко. У са-
дибі якраз проходили май-
стер-класи для дітей з ви-

готовлення дідухів, ваз та 
вишивки.  Варто відзначити, 
що на майстер-клас до са-
диби завітали не лише учні 
місцевої школи, але й діти, 
які приїхали з інших куточ-
ків України на відпочинок 
до моря. Всі вони відзнача-
ють, що тут цікаво проводи-
ти час і спілкуватися з одно-
літками, а також виготовля-
ти аутентичні сувеніри.

За словами Геннадія 
Шевченка, Атманай – дуже 
цікаве місце.

– І те, що жителі цього 
краю шанують і розвивають 
свою історію, – варте пова-
ги. Наша ж справа – допо-
могти цим людям-ентузіас-
там, адже у нас спільна ме-
та – привернути увагу ту-
ристів до нашого краю і тим 
самим дати новий поштовх 
до розвитку села, - зазна-
чив депутат.

Геннадій Шевченко від-
відує садибу не вперше, пе-
реймаючись долею створе-
ного туристичного осеред-
ку, при необхідності надає 
допомогу. Ось і цього ра-
зу, під час чергової робо-
чої поїздки до Якимівсько-
го району, Геннадій Шев-

ченко ознайомився з на-
працюваннями садиби, по-
спілкувався з колективом її 
працівників і визначив ко-
ло першочергових питань 
функціонування туристич-
ного об’єкту.

Геннадій Шевченко звер-
нув увагу, що попри старан-
ня працівників зеленої са-
диби, суттєву перешкоду 
розвитку туристичного по-
тенціалу становить зане-
дбана дорога між Кирилів-
кою та Атманаєм. Селяни 
називають її «дорогою жит-
тя».  Ґрунтова, без асфаль-
тного покриття, у дощову 
погоду вона перетворюєть-
ся на дорожню пастку для 
автотранспорту, тож час-
тими тут бувають випадки 
«порятунку»  легкових авті-
вок за допомоги трактора.

Інший вихід – дістатися 
сюди в об’їзд, що на 50 кіло-
метрів подовжує шлях ба-
жаючих відвідати унікаль-

ний туристичний об’єкт. Тож 
Геннадій Шевченко відзна-
чив, що тримає проблем-
не питання, з яким до ньо-
го вже звернулися місцеві 
жителі, на депутатському 
контролі. 

За словами керівниці са-
диби зеленого туризму Га-
лини Карабут, за час існу-
вання садиби тут побува-
ло чимало гостей не тільки 
з різних куточків України, 
але й з-за кордону. В різні 
куточки світу вони увозять 
про Атманай і Запорізький 
край тільки гарні спогади і 
оригінальні поробки.

- Цей туристичний об’єкт, 
який демонструє позитив-
ні напрацювання і дає по-
штовх для розвитку села, 
за підтримки обласної ра-
ди, має неабиякий потенці-
ал і гарне майбутнє, - впев-
нений депутат облради Ген-
надій Шевченко.
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ЦІКАВО

ЗАПАЛЬНИМИ ПІСНЯМИ ТА ТАНЦЯМИ 
ЗУСТРІЛИ ВИХІДНІ В КИРИЛІВЦІ

У Кирилівці пройшла виставка творчих 
робіт майстрів нашої громади

Творче життя в Кирилівській об’єднаній територіальній 
громаді нi на мить не зупиняється. Цього разу наші 

талановиті майстри влаштували виставку своїх робіт, 
присвячену Дню Хрещення Київської Русі-України.

Колективи Кирилівського Будинку 
культури №1 20 липня подарували гостям 
та жителям селища концерт.

рушники, картини на цер-
ковну тематику. Свої ро-
боти для виставки надали: 
Алла Воробйова, Діна Арі-
фова, Валентина Ястреб-
цова, Валентина Селівано-
ва, Марина Марочко, Світ-
лана Шиян, Олена Бульба, 
Юлія Шиян, Наталія Лаври-
ненко, Світлана Короткова, 

Олена Гнєздовська, Юлія 
Стахієвич, Віра Жарик, На-
талія Балицька, Лідія Філо-
ненко, Марія Курдогли, Ка-
терина Литвак, Олена Гай-
денко, Ольга Зяблова, Іри-
на Гоппе, Ніна Мельник, Ма-
рина Кучеренко, Яна Кіо-
сьєва, Микола Любченко.

На відкриття виставки 
завітали гості. Перший за-
ступник кирилівського се-
лищного голови Марина 
Логінова подякувала май-
страм за їх працю та відда-
ність улюбленій справі. По-
бували на виставці і гості з 
м. Карлівки Полтавської об-
ласті. Всім присутнім укра-
їнські пісні подарувала Те-
тяна Швецова з Полтавської 
області. Жінка вже 55 років 
виступає на сцені і не втом-
люється віддавати гляда-
чам своє тепло та енергію. 
Був присутній на виставці  і 
наш місцевий художник Ми-
кола Любченко.

Серед представлених 
експонатів - вишиті хрести-
ком та бісером ікони святих, 

Мирослава Рябко

Концертна програма про-
ходила під назвою «Барви 
Кирилівки». На сцені ви-
ступали кращі колекти-
ви та солісти. Гарний на-
стрій глядачам дарували: 
Н. Куц, Г. Глазун, О. Яку-
ніна, П. Шиян, Г. Червона, 
А. Янєв, С. Джаловська, А. 
Ванькевич, М. Ванькевич, 
вокальний ансамбль «Об-
рій», вокальний ансамбль 
«Джерело», народний хор 
«Берегиня», зразковий хо-
реографічний ансамбль 

ний хор «Берегиня». Кон-
церт пройшов у Будинку 
культури санаторію «Ки-
рилівка», де зібрався по-
вний зал, щоб насолодити-
ся народними запальними 
піснями. Концерт минув 
на одному подиху. Глядачі 
аплодували та голосно дя-
кували колективу за такий 
чудовий подарунок.

«Фантазія», танцювальний 
колектив «Акварель». Гля-
дачі зустрічали бурхливими 
оплесками кожен номер. За-
пальні мелодії змушували 
всіх танцювати та підспіву-
вати. Всі присутні заряди-
лися позитивом та гарним 
настроєм на вихідні.

Наступного дня 21 липня 
концерт влаштував народ-

КУПАЛЬСЬКА НІЧ 
В ОХРІМІВЦІ

Вже стало доброю традицією 
збиратися на свято Івана Купала на 
Лисій горі в Охрімівці. У цей вечір 
тут лунають пісні, працює ярмарок, 
шанують та згадують українські 
традиції і, звісно ж, палять 
купальське вогнище.

Євгенія Мініна

Святкування проходи-
ло на лоні природи – на 
березі Молочного лима-
ну. Посеред поля стояла 
сцена, де виступали як 
місцеві артисти, так і за-
прошені. Зі святом всіх 
привітали поважні гос-
ті - голова Кирилівської 
селищної ради Іван Ма-
лєєв, депутат Запорізької 
обласної ради Геннадій 
Шевченко, начальник 
відділу культури та туриз-
му Якимівської районної 
держадміністрації Тетяна 
Нечібай.

Гостей розважали най-
дзвінкіші голоси громади 
та яскраві танцювальні 
номери від творчих гур-
тів. Відбулися конкурси 
плетіння вінків та пле-
тіння найдовшої коси. 
Їхні учасники здивували 

всіх своєю майстерніс-
тю та отримали заохо-
чувані призи. Присутні 
загадували бажання та 
прив’язували стрічки 
до деревця. Роздавали 
на святі і безкоштовний 
квас, який завезли завдя-
ки депутату обласної ради 
Геннадію Шевченку.

Проте найочікува-
нішим дійством  свята 
було запалення вогнища 
та стрибки через нього. 
За народним повір’ям, у 
Іванів день водна стихія 
може «дружити» з вог-
нем, а їх союз вважається 
природною силою, і тому 
стрибки через палаюче 
вогнище мають магічну 
силу.

Розваги тривали до піз-
ньої ночі. Традиційним 
завершенням святкуван-
ня ночі на Івана Купала 
став феєрверк.

Андрій Волков

Виставка має на меті по-
пуляризацію та розвиток 
духовних цінностей, куль-
тури, мистецтва та має 

просвітницький характер. 
Представлені роботи вра-
зили глядачів своєю май-
стерністю  та змогли по-
вністю передати атмосфе-
ру того, що зображено.
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КВАРТИРЫ
2к.кв., Центр Кирилловки, 5 минут к 
морю, ул. Носкова 15, кв.3, 1 этаж, 
48м2 общ./16 м2 кухня/комн. 18 и 8м2, с 
удобствами, х/с, есть подвальн. пом. + 
полисадник, чистый подъезд, большой 
общ. двор, граничит с санаторием 
«Кирилловка», 35000у.е. + мебель и 
техника, 097-378-36-27
3к.кв.,  Акимовка, СРОЧНО, 1 эт. капи-
тал. гараж, 097-13-76-097
комната в общежитии пгт. Акимовка 
общ. пл. 17м2 2/2, срочно, 093-64-38-925

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

ДОМА
дом 10 соток, недостроенный, пгт. 
Кирилловка, ул. Первомайская. Плодо-
родный сад, все комуникации. С воз-
можностью проживания в 2х комнатах 
капитального строения и гаражом. Име-
ются госакты. Возможно для бизнеса. 
068-812-09-04, 099-622-54-56 
дом,  40 соток в с.Косых ул. Гвардей-
ская, 067-345- 99-88 Людмила Ивановна 
Дом в Кирилловке (Азовское), ул. 
Школьная, 097-047-07-55
дом в центре Кирилловки, 30000 у.е., 
096-576-86-80
ДОМ ПГТ. КИРИЛЛОВКА-2, УЛ. 8 МАР-
ТА, 067-389-04-57
дом, Акимовка, благ., возм. обмен на 
квартиру в Крыму, 068-318-95-12
дом, Акимовка, Больничная, 2, благ, 
отопл. газ, л/к отаплив. автоном., сану-
зел в доме, 11с., с домом, 097-44-28-066 
Рустам
дом, Акимовка,2эт, 60м2, 18000$, 068-
248-44-27

ОТВЕТЫ
К

СКАНВОРДУ
№4

дом, Ефремовка, 2эт., ремонт, 21000$, 
067-149-87-07
дом, Ефремовка, 3500$, 43-84-73
дом, Ефремовка, благ., газ., рассмотрю 
любые предложения, 096-37-13-967
дом, Кирилл., 067-149-87-07
дом, Кирилл., 116,3м2, 10с., 10000$, 
44-35-71
дом, Кирилл., 2эт., 140000$,067-266-
93-04
дом, Кирилл., 45000$, 067-266-93-04
дом, Кирилл., жилой, 22комн., меб., быт. 
тех., включит., с клиентской базой, 2-ли-
ния, 10с., 230000$, торг, 067-266-93-04
дом, Кирилл., мансарда, без внутр. 
работ, 10с., вода, 22000$, торг, 096-385-
57-67
дом, Кирилл., р-н Аквапарка, 110000$, 
067-266-93-04
дом, Кирилл., цокольн. этаж, 310м2+10с, 
150м от моря, 60.000$, 067-614-18-64
дом, Кирилл., элитный, 3-эт, уч. 3с, 50м 
от моря, к. Пересыпь, хор. рем., 067-
614-18-64
дом, Кирилловка, 62м,10с, 35000$,торг 
097-736-66-79
дом, Кирилловка, возм. обмен, 068-08-
408-33
дом, Кирилловка, центр, готов. бизнес 
27000$,098-374-83-31
дом, Кирилловка, центр, с постройками 
для отдыхающих, 3с., 27000$, 067-97-
106-27
дом, ул. Кирова (Цветочная), 098-499-
70-26
новый жилой дом, земля приватизи-
рована, Кирилловка 2,  ул. Школьная, 
095-47-48-088

УЧАСТКИ
зем., 8с., Кирилл. ул. Зоряная, 5500$, 
068-87-820-77 Михаил
зем., Акимовка,15с,госакт,5000$, 068-
248-44-27
зем., Кирилл, 8,5с., 8000$, 6-47-17
зем., Кирилл, р-н Автост., 8с, 6000$, 
госакт, 098-37-999-00
зем., Кирилл, Соборная, 72, 10с., 067-
936-86-45
зем., Кирилл., 500м море, 25000$, 067-
266-93-04
зем., Кирилл., Зоряна, 8с., госакт, 5000$, 
067-934-47-12
зем., Кирилл., к. Пересыпь, 9с., 097-544-
07-63

зем., Кирилл., к. Пересыпь, в конце, 
госакт, 25с. ,1200$/с, срочно, торг,  068-
188-91-04, 050-692-06-47
зем., Кирилл., к.Пересыпь, 3-10с, 100м 
море, коммуник., 3000$/сотка, 067-614-
18-64
зем., Кирилл., коса Пересыпь, 2 линия, 
62с, 400$/сотка, торг, 067-614-18-64
зем., Кирилл., Пересыпь, 40с., недорого, 
067-76-25-237
зем., Кирилловка 2, центр, 50сот., 
13000$, 097-335-18-07
зем., Кирилловка, 067-149-87-07
зем., Кирилловка, 10с, 18000$ 098-412-
19-22
зем., Кирилловка, 8,5с, а/вокз., 096-920-
58-59
зем., Кирилловка, 8с., ул. Запорожского 
Козацтва, 500$, /сотка, или меняю, 067-
54-13-000
зем., Кирилловка, ул. Запорожского 
козач., 1 линия гл. просп. Кирилловки, 
10с., госакт, 063-602-48-45
зем., Кирилловка, ул. Зоряна, 8с., 300$, /
сотка, или меняю, 067-54-13-000
участок 5,5 соток, ул. Центральная, 
098-296-59-72

ЛОТКИ, КИОСКИ
батискаф, Кирилл., 3х6, 3000$, 096-515-
68-49
батискаф, Кирилл., Федот. коса, 1 тор-
говый ряд напротив Сафари парк, или 
сдам, 098-911-34-50
батискаф, Кирилловка, Ц/рынок, хор. 
место, 3х2,5м2, 067-703-83-10
батискаф, Кирилловка, Центр, 6м2, 098-
239-13-00
батискаф, Федот. коса, 2х3, 067-790-
88-49
вагон, Кирилловка, 3х9, х/с, 067-912-76-42
вагончики, Кирилловка, 3х9, на 2 входа, 
3+4места, конд., холод., с/пак., поможем 
с доставкой, 68000грн, 097-939-89-96
домики, Кирилл., 2,5х4, жил., перевоз-
имые, 096-298-65-21
оборудование и инструменты
камера холод.  Атлант-170дм куб. в 
Кирилловке в о/с 6000грн, 068-457-91-50

МЕБЕЛЬ
2 шифоньера, новые, цвет ольха, 
1200грн/шт., 050-284-71-89 Николай
мебельную стенку, стол деревянный 1,8 
м х 0,8м, 096-576-86-80

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/
ЭЛЕКТРОНИКА

видеокамеру, цифровая, кассетная, о/с, 
2500 грн, 097-378-36-27
ламинатор для ламинации док. + пачка 
пленки, 2000 грн, 097-378-36-27
стир. машинка «Сибирь» в рабочем со-
стоянии, 067-581-25-93

ОДЕЖДА
куртка демисезонная, воротник песец, 
р.46, 500 грн, 097-378-36-27
пальто зим., синтепон., нов., капюшон, 
песцовый воротник, стального цвета, 
р.48-50, 2000 грн, 097-378-36-27
туфли велюр., жен., без каблука, вечная 
полиуретановая подошва, подходит под 
джинсы и платье, синего цвета, импорт-
ные, 500 грн, 097-378-36-27
шапка норковая (Кубанка), жен., 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 
бочка пластик, 5м3, Кирилл., 098-000-57-55
бетонные столбики, 100х100х2000,  с 
установкой, 098-650-85-91

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
плиты заграждения, 2 шт., 6000 грн/шт., 
Игорь 097-706-82-75 
плиты перекрытия П-образные, 30 штук, 
2500 грн/шт, Игорь 097-706-82-75 
прицеп, б/у с документами, 067-581-25-93 
препараты для обработки виноградника от 
заболеваний, повышается урожайность, 
096-985-46-16, 099-440-80-65 Александр
пуховую перину 3 шт., 096-576-86-80
ракушняк, б/у старого образца, 067-581-
25-93
ригель, 6000 грн, Игорь 097-706-82-75 
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
ферма перекрытия, 7 штук по 6000 грн., 
Игорь 097-706-82-75 
шв. маш. новая в упаковке, о/с, выполняет 
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! Поможем от-
крыть.  Инф. по тел. 068-381-68-68 
продавец в торговую точку в Кириллов-
ку, 097-48-07-849
продавец-консультант, в маг. «Строи-
тель» - «Транзит»,  097-949-09-95
СТРОИТЕЛИ ОТДЕЛОЧНЫХ СПЕЦИ-
АЛЬНОСТЕЙ. МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ, 
ПЛИТОЧНИКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ В КИРИЛЛОВКЕ, 050-574-11-11, 
066-278-00-06, 050-977-55-67
уборщица на сезон, з/п 3500 грн, 099-45-
84-662, 097-07-59-783 Алла
экскаватор, автокран для работы в Ки-
рилловке, 050-574-11-11, 050-911-60-40, 
068-982-30-10

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВІТАЄМО!
З 95-річчям вітаємо Козако-

ву Антоніну Миколаївну. Міцного 
здоров’я Вам на многії літа, бла-
гополуччя, щедрої долі, щастя у 
житті, творчої наснаги. Довгих 
років життя у міцному родинному 
колі та серед вірних друзів.

З 85-річчям вітаємо Сазонова 
Віталія Георгійовича. Нехай жит-
тя приносить побільше світлих 
моментів і радості, а кожен день 
буде сповнений сонячними посміш-
ками. 

З 83-річчям вітаємо Комову Лю-
бов Василівну. Бажаємо міцного 
здоров’я, нових досягнень та успі-
хів. Нехай завжди, аж до сторіччя, 
Вас супроводжує щаслива зоря уда-
чі, Боже благословення, а у Вашому 
домі панують любов, злагода та 
добробут на многая і благая літ!

З 81-річчям вітаємо Бурдіну Ла-
рису Сергіївну. Бажаємо Вам міц-
ного здоров’я. Бажаємо, щоб Ваш 
будинок був повною чашею, і доля 
завжди оберігала!

З 80-річчям вітаємо Безверхого 
Леоніда Павловича. Бажаємо Вам 
здоров’я, щастя, успіху та на-
тхнення у справах. Нехай Ваша 
доля буде довгою та щасливою, і 
Вас завжди оточує сімейний зати-
шок та гармонія з навколишнім 
світом.

З 80-річчям вітаємо Міхріна 
Юрія Михайловича. Бажаємо міц-
ного здоров’я, турботи та уваги 
близьких, багато світлих і соняч-
них днів, бадьорості духу та ду-
шевного спокою.

З 80-річчям вітаємо Плакси-
ну Ганну Якубівну. Щиро вітаємо 
Вас, дорога наша ювілярко, з Днем 
народження, бажаємо міцного 
здоров’я, щастя, довголіття, бо-
жого благословення.

З 80-річчям вітаємо Уколову 
Ларису Іллівну. Нехай кожен новий 
день буде щедрим на успіхи та пе-
ремоги, багатим на радісні звіст-
ки, приємні події, особисті досяг-
нення і благородні справи!

З 75-річчям вітаємо Косарєву Лі-
дію Олексіївну. Нехай збуваються 
найбажаніші мрії та втілюються 
всі задуми, нехай у Вас завжди буде 
достатньо сил та натхнення на 
нові цікаві звершення.

З 75-річчям вітаємо Горупу 
Валентину Михайлівну. Бажаємо 
Вам здоров’я і добра, любові та ві-
рності, успіхів і везіння. Нехай буде 
життя подарунками щедре, дру-
зів хороших і бажань виконання. 
Нехай цей день стане особливим, 
наповненим щасливих очікувань.

З 75-річчям вітаємо Чеклову 
Валентину Василівну.  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, 
безсумнівно, любов.

З 70-річчям вітаємо Денисенко 
Раїсу Миколаївну. Бажаємо перш 
за все здоров’я, бачити життя 
зі світлої сторони та достатку, 
який в нашому житті є дуже важ-
ливим.

З 70-річчям вітаємо Деркач Віру 
Іванівну. Нехай збудеться все най-
заповітніше, нехай прийде найба-
жаніше, нехай згине саме злобливе.

З 70-річчям вітаємо Качан Ві-
ктора Семеновича.  Хай у Вашому 
домі завжди панують мир і злаго-
да, у серці — доброта, а у справах 
— мудрість та виваженість. Жи-
віть щасливо, бережіть здоров’я!

З 70-річчям вітаємо Панасенко 
Ольгу Іванівну. Бажаємо, щоб кожен 
день Вашого життя був наповне-
ний приємними враженнями, по-
трібними і важливими справами, 
а в душі ніколи не оживало гнітюче 
почуття самотності.

З 70-річчям вітаємо Сердяєва 
Анатолія Григоровича. Бажаємо 
завжди плисти на позитивній хви-
лі, повної оптимізму і легкою іроні-
єю. Всі неприємності сприймати з 
усмішкою, вірити в кращі сторони 
життя і сміливо йти до мрії.

З 65-річчям вітаємо Болдирє-
ва Володимира Михайловича. Не-
хай кожен новий день буде щедрим 
на успіхи та перемоги, багатим 
на радісні звістки, приємні події, 
особисті досягнення і благородні 
справи! Хай і надалі буде плідною 
Ваша нелегка праця на благо рідно-
го краю та держави, твердою віра, 
непоборною сила духу.

З 65-річчям вітаємо Вакуленко 
Іллю Ілліча.  Бажаємо Вам щастя, 
довгих цікавих років, нехай не буде в 
Вас негоди - тільки радість, тіль-
ки сонячне світло.

З 65-річчям вітаємо Гасан Ана-
толія Андрійовича. Бажаємо Вам 
світлих, дивовижних, щасливих 
днів, яскравих подій і позитивних 
емоцій, які будуть робити Ваше 
життя ще прекрасніше. Нехай Вас 
всюди і скрізь супроводжує удача, а 
поруч з нею крокує і успіх.

З 65-річчям вітаємо Коваль Ми-
колу Володимировича. Бажаємо 
вдало долати часові простори, 
обставини, перешкоди і негатив, 
відчайдушно боротися за місце під 
сонцем. 

З 55-річчям вітаємо Антоненко 
Олену Анатоліївну. Бажаємо, щоб 
Ваші очі сяяли від щастя, на об-
личчі завжди була посмішка, ото-
чували Вас тільки хороші люди. 
А також бажаємо удачі, творчих 
успіхів, сімейного благополуччя, ві-
рних друзів.

З 55-річчям вітаємо Кияшко 
Аллу Вікторівну. Бажаємо, щоб у 
Вашому житті на одній чаші ваг 
були міцне здоров’я, успіх, благо-
получчя, щастя, радість і любов, а 
на іншій - негаразди, біди, печалі і 
труднощі, і нехай перша чаша за-
вжди сильно переважає другу.

З 65-річчям вітаємо Смирнову 
Валентину Панасівну. Бажаємо 
домашнього тепла, затишку, до-
статку і здоров’я, бадьорості і 
свіжості, вічної молодості і гран-
діозного, фантастичного щастя.

З 60-річчям вітаємо Бєляєву 
Нелю Олександрівну. Нехай раду-
ють діти, друзі обожнюють і бо-
яться вороги! Радості, щастя і 
теплого, ніжного сонечка в небесах.

З 60-річчям вітаємо Волко-
ва Олексія Євгенійовича. Крім 
стандартних побажань - щас-
тя, здоров’я і всього найкращого 
- бажаємо, щоб збувалися всі мрії, 
щоб кожен день приносив багато 
приємних несподіванок, щоб Вас 
оточували тільки добрі і потрібні 
люди.

З 60-річчям вітаємо Волкова 
Анатолія Євгенійовича. Бажаємо 
міцного здоров’я, удачі, благо-
получчя, добра, радості, любові, 
щастя, гарного настрою, посмі-
шок, яскравих вражень.

Áëàãîäàðíîñòü!
Áîëüøîå ñïàñèáî âñåì æèòåëÿì ñ.Åôðåìîâêà 
îò ñåìüè Ïóçäðè, êîòîðûå îêàçàëè ôèíàíñîâóþ 
ïîìîùü íà ëå÷åíèå Ïóçäðè Îêñàíû Êóçüìèíè÷íû. 
Áîëüøîå ñïàñèáî, âàì, äîáðûå è îòçûâ÷èâûå 
ëþäè, çà ïîìîùü è ïîíèìàíèå!

Ñ óâàæåíèåì, Ïóçäðÿ Îêñàíà è åå ñåìüÿ

З 55-річчям вітаємо Яремчук 
Валентину Василівну. Бажаємо  
здоров’я, щастя і добробуту Вам 
і Вашій родині. Нехай рідні завжди 
оточують Вас любов’ю та розу-
мінням.

З 55-річчям вітаємо Ніжніко-
ву Людмилу Вікторівну. Бажає-
мо Вам великого везіння, любові 
справжньої і успіху в справах! 
Також бажаємо вам в житті ро-
динного затишку і тепла, вели-
чезну повагу, від людей тільки до-
бра, а найголовніше мати міцне 
здоров’я.

Ç Þâ³ëåºì!
З 60-річчям вітаємо Мельника 

Сергія Володимировича. Бажаємо 
Вам, щоб найзаповітніші  мрії за-
вжди збувалися, щоб на сто відсо-
тків виконувалися найпотаємніші 
бажання. Бажаємо, щоб по жит-
тю з Вами поруч йшли люди, які 
вміють не тільки підтримати в 
скрутну хвилину, але і від душі по-
радіти Вашому щастю і успіху.

З 60-річчям вітаємо Мельника 
Юрія Володимировича. Бажаємо 
позитивного настрою, побільше 
радісних днів. Бажаємо Вам зустрі-
чати щоранку з посмішкою, вірою 
в краще. Нехай у Вашій мрії будуть 
крила! Звершення Вам задуманих 
планів.

З 60-річчям вітаємо Михай-
ленко Леоніда Антоновича. Нехай 
усі дороги ведуть до вершини, а 
здоров’я, оптимізм, впевненість у 
власних силах і підтримка близь-
ких людей стануть незмінними су-
путниками у житті. Благополуччя 
і тепла Вашого дому.

З 55-річчям вітаємо Курдогли 
Марію Василівну. Нехай доля і на-
далі буде прихильною до Вас, дару-
ючи радість життя, незрадливу 
удачу, вірних і надійних друзів.




