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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА И БОРДЮРЫ
КП «Развитие курортной зоны» реализует 

тротуарную плитку

пгт Кирилловка, ул. Приморский бульвар, 1 (1 этаж) 
Тел. (06131) 6-92-47
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Офіційний вісник Кирилівської громади

У НОМЕРІ:  ПОДАРУНОК ЛІКАРНІ, ВІЗИТ ГУБЕРНАТОРА, СМЕРТЬ ВЕТЕРАНА, АТАКИ
ВАНДАЛІВ, ШКІЛЬНИЙ СЕЗОН, ВСЕ ДІТЯМ, НОВИЙ ФОНТАН, СПОРТ НА ПЛЯЖІ, ПРОЕКТ 
СПОРТКОМПЛЕКСУ, «ART WAVES», «ВИТОКИ», ВЕЛИКИЙ БОКС, КІНСЬКА СИЛА

33ДОПОМОГА
      ПРИЙШЛА

    НА ПРОМОЇНІ ТРИВАЮТЬ АКТИВНІ РОБОТИ.
РИБА ВИЙШЛА З ЛИМАНУ У МОРЕ. ПРОВОДИТЬСЯ

РОЗЧИСТКА ТА ПОГЛИБЛЕННЯ, ПІСЛЯ ЯКОГО ВСТАНОВЛЯТЬ ГЕОТУБУ.
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Сергій Шубін

За кошти Якимівської 
селищної ради при залу-
ченні коштів Кирилівської 
селищної ради придба-
но легковий автомобіль 
для своєчасного надання 
спеціалізованої  медичної  
допомоги мешканцям ра-
йону та відпочиваючим, 

а  також, за необхідності, 
транспортування хворих 
(в тому числі і в лежачо-
му положенні) до закладів 
охорони здоров’я м. Запо-
ріжжя та області. Кирилів-
ка надала для придбання 
авто 70 тисяч гривень.

16 серпня в урочистій 
атмосфері за участю голо-
ви Якимівської селищної 

ради Громихіної В.М. та 
голови Кирилівської се-
лищної ради Малєєва І.В. 
передано автомобіль Яки-
мівській ЦРЛ в особі го-
ловного лікаря Строканя 
В.В в присутності заступ-
ників селищного голови та 
медпрацівників.

Андрій Волков

Робочий візит губернато-
ра Запорізької області був 
запланований на 21 серпня 
у зв’язку із початком робіт з 
прочистки промоїни. На по-
чатку свого візиту до Кири-
лівки Костянтин Бриль, на-
родний депутат України Сер-
гій Валентиров, генеральний 
директор ТОВ СП «Нібулон» 
Олексій Вадатурський та го-
лова селищної ради Кири-
лівки Іван Малєєв провели 

Візит губернатора подарував жителям 
громади надію на краще
Промоїну буде розчищено та встановлено 
геотубу завдяки небайдужим підприємцям. 
Винних у затягуванні тендера на розчистку 
голова області пообіцяв покарати.

Ключі від новенького “Рено” було 
урочисто вручено головному лікарю ЦРЛ

би двох замовників. Вони 
один з одним судяться, по-
дають скарги до Антимоно-
польного комітету, але на 
сьогодні, через їх бажання 
освоїти ці 4 мільйони гри-
вень, страждає територія 
і екосистема цілого регіо-
ну, — висловив свою думку 
Костянтин Бриль.  — Вчо-
ра у мене була нарада з 
правоохоронними органа-
ми та в зв’язку з тим, що та 
одеська фірма, яка подала 
скаргу до Антимонополь-
ного комітету, до якого у 
мене теж є питання, тому 
що те рішення, яке він ви-
ніс, має ознаки корупційної 
складової. Рішення пропи-
сано так, що навіть якщо 
одеська фірма не приїде і 
не укладе договір з нашим 

КИРИЛІВКА ТА ЯКИМІВКА ПРИДБАЛИ ДЛЯ ЦРЛ АВТО СПЕЦДОПОМОГИ

Департаментом, то дру-
га фірма не може присту-
пити до роботи. І у висно-
вках написано, що потрібно 
починати нові торги. Тобто 
фірмі, щоб подати скаргу в 
Антимонопольний комітет, 
потрібно заплатити 15 ти-
сяч гривень. Я розумію, що 
не без якихось корупцій-
них зв’язків спливло це рі-
шення Антимонопольного 
комітету, яке нас підштов-
хує вже на четверті торги. 
І це все в законодавчому 
полі. Тому у нас Департа-
мент екології між молотом 
і ковадлом. Потрібно або 
порушувати закон і йти до 
прокурора, або змиритися 
з думкою про те, що риба 
загине.

Голова області вимагає 
від правоохоронних органів 
перевірити одеського пре-
тендента на освоєння бю-
джетних коштів Запорізької 
області.

Генеральний директор 
ТОВ СП «Нібулон» Олексій 
Вадатурський підкреслив, 
що надає допомогу у розчи-
щенні промоїни та встанов-
ленні геотуби виключно до-
бровільно та безкоштовно. 
Він зазначив, що не міг не 
відгукнутися на прохання 
врятувати рибу, що застря-
гла у Молочному лимані.

— У нас є досвід, ми по-
будували більше 3,5 км гід-
ротехнічних споруд. У нас є 
унікальна будівельна техні-
ка, яка дозволяє проводити 
днопоглиблювальні робо-
ти. Ми погодилися викона-
ти роботи на громадських 
засадах. Ми понесемо де-
які збитки, але ми розуміє-
мо, як працює тендерне за-

конодавство, — повідомив 
Олексій Вадатурський.

На місці проведення роз-
чистки промоїни гендирек-
тор ТОВ СП «Нібулон» від-
значив, що роботи для тех-
ніки багато і зручніше її було 
б проводити більш потуж-
ним обладнанням. Однак 
для цього його потрібно до-
ставляти своїм ходом через 
Керченську протоку, де за-
раз нестабільна політична 
ситуація.

В цілому Кирилівка могла 
би бути одним з основних 
постачальників риб родини 
кефалевих для усієї Украї-
ни, якщо б промоїна працю-
вала, а лиман повернувся 
до своїх природних меж. Та-
ку думку висловив кирилів-
ський селищний голова Іван 
Малєєв.

-У нас родюча громада. 
Ми можемо мати неабиякі 
аграрні показники та поста-
чати рибу для усієї країни, 
— сказав Іван Володими-
рович. — Проте проблема 
із промоїною заважає здій-
сненню цих планів. Її оста-
точне вирішення піде на ко-
ристь не тільки Кирилівці, а 
й багатьом іншим громадам 
Запорізької області.

Повідомив цікаву новину і 
нардеп Сергій Валентиров. 
Він розповів, що у Міністер-
стві екології та природних 
ресурсів вже прийняте рі-
шення стосовно виделення 
державних коштів на будів-
ництво постійних гідротех-
нічних споруд на промоїні. 
На це необхідно близько 60 
мільйонів гривень. Такі спо-
руди змогли б закрити пи-
тання розчистки промоїни 
на довгі роки.

нараду із екологами, ри-
балками та громадськістю. 
Голова області підкреслив, 
що епопея із проведенням 
тендерів на обласні кошти, 
що були спрямовані на по-
чатку року на розчистку 
промоїни, значно затягну-
лась і вже приймає коруп-
ційний підтекст.

— Починаючи з трав-
ня вже треті торги поспіль 
зриваються, я не буду со-
ромитися у виразах, з ви-
ни конкурентної бороть-

22 серпня на 94-му році життя 
помер останній кирилівський ве-
теран Другої світової війни Вален-
тин Сергійович Поцелуйко.

Народився Валентин Сергійович 
2 березня 1924 року у с. Азовське. 
Був призваний до лав Радянської 
Армії після звільнення села у 1943 
році. Воював зв’язківцем у складі 
ІV Українського фронту в Мико-
лаївській, Тернопільській, Івано-
Франківській областях, Польщі, 
Словаччині, Чехії. Переніс пора-
нення та контузію.

Нагороджений медалями "За 
звільнення Праги", "За перемогу 
над Німеччиною", орденом Вітчиз-
няної війни та іншими державними 
нагородами.

Після закінчення війни прослу-
жив 5 років за кордоном. Демобі-
лізувався  1950 року у званні «сер-
жант».

До 1968 року Валентин Поцелуй-
ко працював у колгоспі мірошни-
ком. Потім перейшов на роботу до 
Кирилівського відділення район-
ного вузла зв’язку, де пропрацю-
вав до 75-ти років.

18 квітня 2008 року наказом Мі-
ністра оборони України Вален-
тин Поцелуйко отримав військове 
звання капітана.

Валентин Сергійович був пре-
красною, доброю людиною, 
справжнім товаришем, активістом 
і чудовим сім'янином. Ми усі дуже 
сумуємо за цією великою втратою.

Кирилівська селищна рада і всі 
жителі громади висловлюють свої 
щирі співчуття родині померлого 
героя війни.

У КИРИЛІВЦІ НЕ СТАЛО ОСТАННЬОГО ВЕТЕРАНА
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КОМУНАЛ

Микола Письменний

В ніч на 19 серпня невідомі вандали ві-
дірвали від постаменту «Олень», що зна-
ходиться на повороті з траси «Харків-Сім-
ферополь» на Кирилівку, посилені роги. 
Робилося це навмисно, адже після рекон-
струкції пам’ятника роги вже замінюва-
ли на більш міцні антивандальні. Прибув-
ши на місце події, комунальники Кирилівки 
зробили припущення, що вандали, мабуть, 
вирішили, що роги зроблені з металу, або 
вкриті якоюсь позолотою, а коли зрозумі-
ли, що це не так, то викинули їх біля поста-
менту.

Зараз роги «Оленя» знаходяться у КП 
«Розвиток курортної зони». Комунальники 
та ініціатори реконструкції постаменту ви-
рішують, що робити надалі із ними.

Ще один об’єкт благоустрою у Кирилівці 
також страждає від вандалів. Новий фон-
тан у Азовському, який був відкритий не-
щодавно, паплюжать місцеві дітлахи та 
підлітки. Діти закидають у нього землю, за-
лазять на яруси. Хтось навмисне ріже тру-
би поливу дерев та клумб, закидає сміття 
у бетонні короби біля лавок, недивлячись 
на те, що поруч встановлені урни, вириває 

елементи освітлення фонтану. Вандали ді-
йшли навіть до того, що викручують болти, 
що кріплять лавки до бетонних основ.

Місцеві жителі кажуть, що біля фонта-
ну постійно граються діти і збирається мо-
лодь. Тож керівництво селищної ради звер-
тається до жителів Азовського і наполягає 
на проведені ними бесід із своїми дітьми. 
Адже навіщо проводити такий благоустрій 
для жителів громади, коли роботи ще не 
завершені, а об’єкти треба наново віднов-
лювати після дій місцевих вандалів?

Андрій Волков

Поточний ремонт до-
ріг у Кирилівці, Атманаї та 
Охрімівці завершено. Ро-
боти з ямкового ремонту 
тривали декілька місяців і 
проводились запорізькою 
фірмою. Останні роботи 
були проведені у серпні 
в Атманаї. Загальна сума 
поточного ремонту доріг 
громади склала 1 мільйон 
118 тисяч гривень. Данні 
витрат бюджетних коштів 
на поточні ремонти доріг 
у населених пунктах наве-
дені у таблиці.

Завершено і ямковий 
ремонт на вул. Коса Пе-
ресип. Нагадаємо, доро-
га на вулиці Коса Пересип 
обслуговуються Службою 
автомобільних доріг в За-
порізькій області. Прове-
дення ремонту дорожньо-
го покриття на цих вулицях 
фінансується з обласного 
бюджету. Нажаль, у цьо-
му році коштів на ремонт 
Коси Пересип область не 
виділила. Тому ГО «Кири-
лівка-курорт» разом із під-
приємцями збирали гроші 
на ці цілі.

А чи потрібен 
благоустрій 
жителям 
Кирилівки?

Завершено поточний 
ремонт доріг громади

Саме таким питанням переймаються 
у селищній раді, дивлячись на ті акти 
вандалізму, які були скоєні останніми 
днями над постаментом “Олень” та на 
новому фонтані в Азовському.

На ямковий ремонт доріг,
що підпорядковані громаді, з бюджету 
витрачено більше мільйона гривень.

Роботи проводяться за державні кошти.

смт Кирилівка 268000 гривень

с. Охрімівка 450000 гривень

с. Атманай 400000 гривень

Андрій Волков

Почалися роботи з капі-
тального ремонту водого-
ну на вул. Пшенична (вул. 
Свердлова) за рахунок суб-
венції з державного бюджету 
на формування інфраструк-
тури ОТГ. Це реалізація дру-
гого з чотирьох (затвердже-
них) проектів з капітальних 
ремонтів локальних мереж 
водогонів в смт. Кирилівка. 
Роботи виконуються під-
рядною організацією ТОВ 
«Фірма «Амсілко».

У Кирилівці розпочався 
капітальний ремонт водопроводу

Мирослава Рябко

За домовленістю між гу-
бернатором області Кос-
тянтином Брилем та керів-
ництвом ТОВ СП "Нібулон" 
земснаряд розчищав про-
моїну з 20 серпня.  Техніка 
створювала канал для ви-
пуску риби, яка знаходи-
лась у Молочному лимані, 
у Азовське море. Відкриття 
промоїни для виходу риби 
відбулося 30 серпня.

Нарешті визначився і пе-
реможець обласного тенде-
ру на розчистку промоїни. 
Їм стало ТОВ «Гарнет ІНК». 
Договір на проведення робіт 
із цією компанією Департа-
мент екології і природних 
ресурсів Запорізької ОДА 
уклав 23 серпня. Відповід-
но до нього ТОВ «Гарнет 
ІНК» проведе розчистку та 
поглиблення промоїни за 3 
548 444 гривні.

27 серпня з села Коблево 
(Миколаївська область) до 
Кирилівки вивезли техніку 
для розчистки — екскава-

НА ПРОМОЇНІ НАРЕШТІ ТРИВАЮТЬ АКТИВНІ ДІЇ
Рибу випустили з лиману у море, 
розчищення промоїни триватиме 
декілька місяців.

тор Hitachi із розмахом стрі-
ли 13 метрів. Він приступив 
до роботи наступного дня. 
Екскаватор розчищає ка-
нал з боку лимана, рухаю-
чись до моря. Відповідно до 
договору із Департаментом 
екології і природних ре-
сурсів Запорізької ОДА ці 
роботи продовжаться до 20 
грудня.

Після завершення цих 
робіт у морі, біля входу у 
промоїну, буде встановлена 
геотуба голандського ви-
робництва. Її надало ТОВ 
"Азов.Сервіс". Встановлю-
ватиме геотубу фірма, яка 
має відповідне обладнан-
ня. Перемовини із керівни-
цтвом цієї фірми вже про-
ведені. 
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ЗА ПАРТУ

Перший дзвоник пролунав 
для школярів нашої громади

У новий навчальний сезон шкільні та дошкільні 
заклади громади увійшли із новими подвір’ями, 
їдальнями, класами та вікнами.

З Днем знань вітали та вручали 
подарунки школам громади не тільки 
директори та їх керівництво, а й 
депутати обласної та Верховної рад.

самі роботи проведені і на 
подвір’ї атманайського до-
шкільного закладу.

В Азовській початковій 
школі проведено поточний 
ремонт приміщень, у тому 
числі і аудиторії, де  навча-
ються першокласники. Такі 
ж  ремонти проведено і в 
Охрімівській школі. А ще у 
середньому навчальному за-
кладі Охрімівки зроблено 
ремонт даху над трьома при-
міщеннями. У середній Азов-
ській школі проведена підго-
товка кабінету інформатики 
для облаштування інтерак-
тивним обладнанням.

До речі до 1 вересня усі 
три школи Кирилівської 
ОТГ були обладнані інтер-
активною оргтехнікою.

Андрій Волков

Цього року свято Першого 
дзвоника у Кирилівці відзна-
чали 3 вересня. Як і годить-
ся, головними на ньому були 
першокласники.

На святковій лінійці всіх 
присутніх зі святом приві-
тали директор школи Інна 
Шевченко та селищний го-
лова Кирилівки Іван Малєєв. 
Керівник громади побажав 
учням наснаги та стараннос-
ті і висловив впевненість, що 
зусилля та кошти, які місце-
ва влада витрачає на розви-
ток освіти громади, незаба-
ром відобразяться у показ-
никах кирилівськіх шкіл на 
обласному рівні.

Директор школи подяку-
вала Кирилівській селищній 
раді,  фірмі «Гарант» (дирек-
тор Олександр Антоненко), 
технічним працівникам та 
вчителям за допомогу у про-
веденні підготовки шкіл до 
нового навчального року.

Привітав Кирилівську гро-
маду і народний депутат 
Сергій Валентиров, який по-
дарував школі магнітно-мар-
керну дошку. До речі,  облас-
ний депутат Геннадій Шев-
ченко посприяв у придбанні 
для шкіл інтерактивного об-
ладнання, яке вже встанов-
лене в усіх школах громади.

Після всіх слів подяки Інна 

дуть тут харчуватися.
Окрім цього від школи 

до дитячого садочку про-
кладена нова доріжка з 
тротуарної плитки, що до-
зволить учням діставатися 
до дитсадку без проблем у 
будь-яку пору року. 

У Атманайській загаль-
ноосвітній школі прове-
дена підготовка системи 
опалення до нового опалю-
вального сезону. Як розпо-
відає директор школи Лі-
дія Бражко, комунальники 
провели велику та якісну 
роботу: промили систему 
опалення учбового закла-
ду, усунули в ній недоліки, 
встановили нові регістри 
опалення на кухні харчо-
блоку школи.

— Тепер ми на 100% го-
тові до опалювального се-
зону, — стверджує Лідія 
Іванівна.

Окрім цього у Атманай-
ській школі за бюджетні 
кошти було замінено 38 ві-
кон на сучасні енергозбері-
гаючі пластикові. Зроблені 
усі необхідні ремонтні ро-
боти, пов’язані із цією за-
міною.

Вже восени новими 
енергозберігаючими ві-
кнами облаштують і ди-
тячий садок Атманаю. Тут 
планується встановити 24 
таких вікна. До речі, після 
благоустрою центрального 
подвір’я та укладання там 
тротуарної плитки у охрі-
мівському дитсадку такі ж 

від депутата обласної ради 
3000 гривень.

Не обійшлося свято і без 
виступів першокласників. 
Вони пообіцяли, що будуть 
сумлінно вчитися. Як за-
вжди, юні школярі помітно 
нервувалися, тож шукали 
поглядом батьків, аби впев-
нитися, що все добре.

Після вітальних слів для 
першокласників пролу-
нав перший в їхньому житті 
дзвоник, а випускники  ви-
пустили у повітря кульки.

Святкова лінійка закін-
чилася, і першокласники у 
супроводі батьків та випус-
кників вирушили на перший 
урок у їхньому житті, який 
вони запам’ятають наза-
вжди.

Євгенія Мініна

Одним з головних за-
вдань, яке треба було ви-
конати до початку нового 
навчального сезону владі 
громади, було облаштуван-
ня харчоблоку у охрімів-
ському дитячому садку 
«Казка» для того, щоб шко-
лярі молодших класів та 
пільгових категорій Охрі-
мівської загальноосвітньої 
школи могли отримувати 

безкоштовне харчування. 
На сьогодні їдальня по-
вністю готова для прийому 
45 вихованців садочку та 
80 дітей зі школи. У примі-
щенні зроблений сучасний 
ремонт, а у кухні встанов-
лене та працює додаткове 
обладнання. І вже 4 верес-
ня перші відвідувачі змо-
гли скуштувати смачний 
шкільний обід. Школя-
рі відтепер кожен день за 
встановленим графіком бу-

Олександрівна вручила сві-
доцтво з відзнакою про ба-
зову середню освіту  Олек-
сандру Балабіну та Валерії 
Діденко.

Також директор школи на-
гадала, що у нас існує поло-
ження про кращого учня-ви-
пускника від депутата Запо-
різької обласної ради Генна-
дія Шевченка, та закликала 
випускників докласти мак-
симум зусиль у останньо-
му навчальному році. Адже 
кращий випускник отримає 

До отримання знань готовi
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Реконструкція алеї у Азовському триває. 
Жителям та гостям нашого селища вже є 
на що подивитися.

Нова спортивна споруда закритого типу буде включати в 
себе штучні поля для занять командними видами спорту, 
зали карате та боксу, приміщення для тенісу та інших 
популярних у громаді видів спорту.

Євгенія Мініна

За проектом реконструк-
ції алеї у Азовському, яка роз-
ташована біля Будинку культу-
ри №2, вже викладені троту-
арні доріжки та встановлений 
п’ятиярусний фонтан. На май-
данчику навколо фонтану збу-
довані лавочки для відпочинку. 
Сам фонтан вже працює, проте 

газони навколо нього та уздовж 
алеї озеленятимуть після оста-
точної реалізації проекту ре-
конструкції.

Нагадаємо, відповідно до 
проекту реконструкції алеї, 
тротуарні доріжки закінчаться 
виходами на дитячі ігрові май-
данчики, поля для міні-футболу 
та баскетболу.

те футболістам там мало 
місця, і адміністрація шко-
ли дозволяє тренуватися 
лише дітям 8-10 років. Для 
волейболістів шкільна зала 
теж замала.

— У нас тільки у Кирилів-
ці більше 50 дорослих меш-
канців, які захоплюються 
командними видами спор-
ту.  Я вже не говорю про 
молодь. Проте ми не ма-
ємо бази — повноцінного 
спорткомплексу із штучни-
ми полями, залами трену-
вань для боксерів, каратис-
тів, тенісистів, — каже Ро-
ман Сердяєв. — Через це 
Кирилівка, яка має видатні 
районні, обласні, українські 
і навіть світові досягнення у 
спорті, не може дозволити 
себе провести першості та 
чемпіонати обласного рів-
ня. За наявностю постійної 
спортивної бази, ми змо-
гли б включити Кирилівку 
у плани обласних змагань, 
створити місцеві спортив-

ні федерації, надати примі-
щення для розвитку нових 
для нас видів спорту. Окрім 
цього спортивний комплекс 
став би ще одним місцем, 
яке приваблювали б до нас 
туристів. Оскільки багато 
людей, що активно займа-
ються спортом, підбира-
ють відпочинок саме на тих 
курортах, де є можливість 
не переривати свої буден-
ні тренування. Отже спорт-
комплекс нам потрібний, як 
повітря.

Дотримується такої дум-
ки і керівництво селищної 
ради. Незважаючи на те, що 
будівництво повноцінного 
спортивного комплексу — 
справа не з дешевих, керів-
ництво громади вже почало 
рухатись у цьому напрямку. 
В серпні цього року Кири-
лівська селищна рада під-
писала договір із київською 
фірмою ТОВ  «Група Гарант» 
на розробку проектної до-
кументації спортивного 

комплексу для Кирилівки. 
Роботи цієї фірми у вигляді 
спорткомплексів, амбула-
торій, ФАПов успішно вті-
лені у багатьох населенних 
пунктах України.

Серед багатьох запропо-
нованих ескізів зовнішньо-
го вигляду спорткомплексу, 
який планується збудувати 
у Кирилівці, керівництво се-
лищної ради вибрало най-
більш оптимальний та при-
йнятний для нашої грома-
ди. Він буде включати у себе 
штучні поля для міні-футбо-
лу, баскетболу, волейболу, 
зали для занять настільним 
тенісом, бойовими видами 
мистецтв та боксом, при-
міщення для тренерів, роз-
дягальні, тощо. Встановити 
спорткомплекс плануєть-
ся на проспекті Азовському 
перед поворотом до голов-
ного в’їзду у санаторій «Ки-
рилівка». Розпочато процес 
проектування.

Розпочато проектування спортивного 
комплексу у Кирилівці

Спортмайданчик на пляжі 
отримав нове обладнання
Андрій Волков

Нещодавно, завдяки небайду-
жим мешканцям нашого селища, 
на центральному пляжі в Кири-
лівці з’явився новий спортивний 
майданчик. Спочатку там були 
встановлені лавки, натягнута во-
лейбольна сітка, а пізніше майдан-
чик обгородили.

Проте активісти не сиділи без 
діла. Для того, щоб ще більш уріз-
номанітнити функціонування май-

данчика, було вирішено додати тур-
ніки. Керівництво Кирилівської 
селищної ради виділило кошти, а 
Олег Репін та Дмитро Орел зайня-
лися виготовленням нового спор-
тивного інвентарю.

Також біля майданчика розміс-
тили вивіску, кошти на виготовлен-
ня якої надав Петро Мелюк.

Тепер, крім відпочинку на Азов-
ському узбережжі, всі гості можуть 
займатися спортом в декілька ме-
трах від моря.

У Кирилівці запрацював 
ще один фонтан

Микола Письменний

Недивлячись на постійні  
успіхи спортсменів Кирилів-
ської ОТГ, громада має ве-
ликі проблеми із розвитком 
спорту. Причини складно-
щів — відсутність спортив-
ної бази для проведення 
спортивно-тренерської ро-
боти, змагань  різного рівня, 
залучення молоді до здоро-
вого способу життя.

За словами завідуючого 
відділом спорту та туриз-
му КЗ «Центр культури, до-
звілля та мистецької осві-
ти Кирилівської селищної 
ради Якимівського району 

Запорізької області» Рома-
на Сердяєва, на сьогодні на 
території ОТГ великого роз-
витку та популярності на-
були футбол, волейбол, на-
стільний теніс, карате, хор-
тинг, бокс та шашки. Але на-
віть для повноцінних занять 
шашками спортсменам 
громади не вистачає при-
міщень. Дуже складна си-
туація із командними вида-
ми спорту. У холодні місяці  
року футбол, волейбол та 
баскетбол у Кирилівці май-
же завмирають. Єдине рі-
шення для тренувань взим-
ку — заняття у спортивній 
залі Азовської школи. Про-

Спортивний майданчик на пляжі збирає 
все більше прихильників активного 

відпочинку на свіжому повітрі.
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«ВИТОКИ» ЗДИВУВАЛИ КИРИЛІВКУ

ART WAVES ЗАПАЛИВ НОВІ ЗІРКИ
З 6 по 13 серпня в Кирилівці 
пройшов конкурс, який зібрав 
на березі Азовського моря 
талановитих людей зі всієї України.

Українська культура є неймовірно насиченою та 
захоплюючою, тому ця унікальна подія привабила 
колективи зі всієї України. Кожен з них у піснях хотів 
передати особливості та колорит свого регіону.

лю Станіслава Котелянська. 
Ведучою фестиваля протя-
гом усіх конкурсних днів бу-
ла Анастасія Гнєздовська.

З першого дня фестива-
лю панувала атмосфера до-
брозичливості та творчості. 
Кожен день фестивалю був 
насичений не лише конкур-
сом, але і різноманітними 
розвагами та відпочинком 
на морі. Географія фести-
валю досить широка, адже 
кожен куточок нашої Украї-
ни багатий на таланти.

Кирилівку представля-
ли дуже багато колекти-

Євгенія Мініна

Засновники та органі-
затори мистецького 

заходу — Департамент куль-
тури, туризму, національ-
ностей та релігій обласної 
державної адміністрації та 
Запорізький обласний ме-
тодичний центр культури і 
мистецтва.

Фестиваль проходив два 
дні. У перший день фести-
валю, 18 серпня, у кінному 
театрі «Запорозькі козаки» 
м. Запоріжжя на глядачів 
чекала урочиста церемонія 
відкриття; концертна про-
грама творчих колективів з 
Києва, Харкова, Запоріжжя, 

Р Е К Л А М А

вів та виконавців. Журі бу-
ло досить важко визначи-
ти найкращого серед такої 
кількості феєричних висту-
пів.  Всі з нетерпінням че-
кали Гала-концерт та наго-
родження, яке відбулося 11 
серпня на головній площі в 
Кирилівці.

Наші зірочки не залиши-
лися без нагород. Танцю-
вальний колектив «Веселі 
молодиці» (керівник Люд-
мила Кузьменко) став ла-
уреатом 1-ї премії. Денс-
студія «ENERGY» (керівник 
Ірина Мирна)  — також ла-

уреати 1-ї премії. Денс-
студія «ENERGY» (керівник 
Ірина Мирна)  2-га вікова 
категорія — лауреати 2 пре-
мії. Гринь Євгенія (керівник 
Світлана Шиян) в номіна-
ції «Театральний жанр – ху-
дожнє читання» стала лау-
реатом 3 премії.

Марія Гуменна (керівник 
Ганна Чмир-Протасова) у 
номінації  «Вокал – естрад-
ний вокал» стала лауре-
атом 2 премії. Зразковий 
хореографічний колектив 
«Юнона» (керівник Людми-
ла Кузьменко) — лауреати 1 
премії.

Глафіра Глазун (керівник 
Вікторія Кольчієнко) у но-
мінації «Вокал – естрадний 
вокал», стала лауреатом 2 
премії. Іван Над’ярний (ке-
рівник Вікторія Кольчієнко) 
у  номінації «Театральний 
жанр – художнє читання», 
став лауреатом 3 премії. 
Хореографічний колектив 
«Акварель» (керівник Мари-
на Бєлічкова) став лауреа-
том 3 премії. Наталія Куц у 
номінації «Вокал – акаде-
мічний вокал» стала лауре-
атом 1 премії.

Також наші колективи та 
виконавці отримали зниж-
ку на участь у інших фести-
валях. Всі керівники колек-
тивів, директори БК № 1 та 
БК № 2 отримали подяку 
від організаторів фестива-
лю. Подяку отримав і кири-
лівський селищний голова 
Іван Малєєв та директор КЗ 
«Центр культури, дозвілля 
та методичної роботи Ки-
рилівської селищної ради 
Якимівського району За-
порізької області» Світлана 
Шиян.

Рівненської та Івано-Фран-
ківської областей; майстер-
клас із традиційних по-
бутових танців та творча 
майстерня.

19 серпня всі поцінову-
вачі української культури 
зібралися в смт. Кирилівка 
на «Кирилівській січі». Всіх 
присутніх з такою гранді-
озною подією привітала ди-
ректор КЗ «Центр культури, 
дозвілля та методичної ро-
боти Кирилівської селищної 
ради Якимівського району 
Запорізької області» Світла-
на Шиян. Після привіталь-
них слів Світлана Миколаїв-
на вручила всім колективам 
подарунки на згадку про 

Кирилівку.
Творчі колективи Харко-

ва, Запоріжжя, Рівного, Ки-
єва, Малої Токмачки демон-
стрували різноманітність 
та цікавість української 
фольклорної музики. Над 

Утлюцьким лиманом луна-
ли чудові народні співи.  Ор-
ганізатори фестивалю на-
магалися показати Україну 
етнографічною. На відміну 
від інших фестивалів, «Ви-
токи» представляють собою 

аутентичну музику, пісні, 
вбрання.

Фестиваль проводиться 
за підтримки Запорізької 
обласної державної адміні-
страції.

Мирослава Рябко

Вже стало традицією 
проводити цей захід на те-
риторії нашої громади. Ме-
тою конкурсу-фестивалю 
є виявлення та підтримка 
обдарованих дітей, стиму-
лювання та активізація ди-
тячої та юнацької творчос-
ті, розвиток популярних 
естрадних жанрів, привер-
нення уваги композиторів і 
музичних організацій до та-
лановитих дітей, міжнарод-

ний обмін творчими досяг-
неннями.

Оцінювали учасників на-
чальник відділу культури та 
туризму Якимівської рай-
держадміністрації Тетяна 
Нечібай, завідувач відділу 
КЗ «Обласний методичний 
центр культури та мистецтв 
Запорізької обласної ради» 
Олена Златова, заслуже-
ний діяч естрадного мис-
тецтва, голова громадської 
організації «ДОО Співо-
грай», директор фестива-
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Р Е К Л А М А

НА ЗМАГАННЯХ З КІННОГО СПОРТУ КИРИЛІВСЬКА 
СПОРТСМЕНКА ВИБОРОЛА ЗОЛОТО

На базі кінного віділення ДЮСШ 
«Азовець» 18-19 липня відбулися 
змагання за Відкритий Кубок Кирилівки 
з подолання перешкод –конкуру.

Андрій Волков

У змаганнях брали 
участь 13 спортсменів із 
Запоріжжя, Якимівки, 
Покровки (Дніпро), Ки-
рилівки. Свою майстер-
ність наїзники показува-
ли на 6 різних маршрутах 
з висотою перешкод від 80 
до 110 см.

Судили спортсменів 
президент Федерації кін-
ного спорту Запорізької 
області Анастасія Ко-
пішинська, суддя наці-
ональної категорії Во-
лодимир Коломієць, 
суддя національної кате-
горії Ганна Швецова,та 
суддя в полі п’ятиразовий 
чемпіон СРСР, майстер 
спорту з кінного спорту 
Віталій Губанов.

У перший день на марш-
руті з перешкодами ви-
сотою 80 см кирилівська 
спортсменка Анастасія 
Матвєєва виборола бронзу 
змагань. А на маршруті 100 
см Анастасія взяла золото 
змагань. Наша спортс-
менка Людмила Табако-
ва у перший день змагань 
на маршруті 100 см взяла 
срібло змагань. На другий 
день змагань на маршруті 
100 см Анастасія Матвєєва 
отримала бронзу змагань і 
на маршруті 110 см спортс-
менка виборола золото 
змагань. Усі переможці 
отримали грамоти, медалі 
та кубки за перші місця. 
Анастасія Матвєєва вико-
нала другий спортивний 
розряд з кінного спорту, і 
на другий день, здобувши 

Микола Письменний

Вперше цей турнір був 
проведений у 1996 році. 
Останні 10 років він є між-
народним. Як розповів 
тренер відділення боксу 
ДЮСШ «Азовець» Андрій 
Щетінін, цей масштаб-
ний турнір зібрав 167 най-
кращих молодих майстрів 
шкіряної рукавички з 16 

У Кирилівці на 
міжнародному турнірі 
Олександр Балабін
здобув золото

У Кирилівці 25-30 серпня пройшов 
22 турнір з боксу “Азовець-2018”, 
присвячений пам’яті майстра спорту 
СРСР В. Сердяєва.

областей України, а також 
спортсменів з Молдови та 
Азербайджану. На рингу 

змагалися школярі та юні-
ори 2005-2006, 2003-2004 
років народження. Вперше 

на турнірі змагалася збірна 
спортсменів Івано-Фран-
ківської області.

На думку кирилівського 
тренера, нинішній турнір 
і за масовістю, і за май-
стерністю перевершив усі 
попередні. На висоті було 
і суддівство. Бойовий дух 
спортсменам підіймали 
поважні гості турніру – 
старший тренер юнацької 
збірної України Олександр 
Остапчук, майстер спорту 
СРСР з боксу, заслужений 
тренер України, суддя між-
народної категорії АІБА 
Петро Яцик, суддя міжна-
родної категорії, заслуже-
ний тренер України Анато-
лій Золотар.

Кирилівську громаду на 
турнірі представляв Іван 
Гостіщев. На ринзі він зу-
стрівся з суперником з 
Азербайджану. Іван про-
явив справжній чоловічий 
характер, і в результаті поє-
динок закінчився бойовою 
нічиєю.

Гідно представив на тур-
нірі Кирилівку і кандидат у 
майстри спорту Олександр 
Балабін. Спортсмен провів 
три поєдинки. У першо-
му достроково здобув пе-
ремогу в першому раунді. 
Другий поєдинок також ви-
грав з великою перевагою. 
Третій суперник Олексан-
дру зустрівся серйозний. 
Проте боксер виклався на 
всі 100%, показав залізний 
характер та здобув жада-
ну перемогу. В результаті 
Олександр вже втретє стає 
переможцем турніру «Азо-
вець».

Велику подяку за допо-
могу в організації та про-
веденні турніру тренер та 
спортсмени висловлюють 
Кирилівській селищній 
раді на чолі з головою Іва-
ном Малєєвим, заступ-
нику селищного голови 
Ігорю Коробці, директору 
ДЮСШ «Азовець» Артему 
Тельчарову та всім небай-
дужим людям.

перемоги, підтвердила свій 
другий розряд. Підготував 
спортсменів тренер Олек-
сандр Силін.

Велика подяка за допо-
могу в організації та про-
веденні змагань тренери та 
спортсмени висловлюють 
кирилівському селищно-
му голові Івану Малєєву, 
інтернет-клубу «Аміго» та 
особисто Дмитру Кардю-
кову, б.в. «Перлина карпат» 
та б.в. «Бригантина».
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Кирилівська молодь довела, 
що волейбол та теніс у нас 
розвиваються стрімко та успішно.

Вже третій рік 
поспіль Бердянськ 
влітку стає 
осередком для 
проведення 
боксерських 
поєдинків 
Всеукраїнського 
турніру «Азовський 
ринг». 

Школярі громади - 
одні з кращих юних 
олімпійців

Атманай зіграв у 
футбол із херсонцями

Кирилівські спортсмени на 
«Азовському рингу»

Футболісти нашої ОТГ 
продемонстрували 
командну згуртованість, 
індивідуальну майстерність 
і прагнення до перемоги. 
Поєдинок був яскравим і 
емоційним.

Микола Письменний

Дорослий спорт у нашій громаді набирає 
обертів. 18 серпня спортсмени з Атманаю 
вирішили організувати футбольний по-
єдинок з жителями села Новогригорівка 
(Херсонська обл.). Хлопці облаштували 
спортивний майданчик, підготувалися, за-
просили вболівальників  та показали дуже 
гарну гру.

Товариська зустріч закінчилася з 
рахунком  4:2 на користь наших спортс-
менів. Усі учасники гри отримали задо-
волення, глядачі - позитивні враження, а 
організатори – досвід проведення поді-
бних матчів. Тепер на команду Кирилів-
ської ОТГ чекають у Новогригорівці для 
проведення ще однієї гри.

Андрій Волков

Цього року помірятися силами приїха-
ло 120 спорсменів — представників 10-
ти міст України.

Протягом трьох днів з  31 липня по 2 
серпня на ринг виходили боксери різних 
вікових категорій від 10 до 16 років. Тому 
турнір видався дуже насиченим та ціка-
вим.

ДЮСШ «Азовець» представляли три 
спортсмени. Це Олександр Балабін (ва-
гова категорія до 59 кг) – срібний чемпі-
он Європи та дворазовий чемпіон Украї-
ни, також свої перші поєдинки на турнірі 
провели два юних спортсмени - Іван Гос-
тищев (вагова категорія до 40 кг) та Дми-
тро Болдирев (вагова категорія до 22 кг).

— Дуже добре, що в нашій області про-
ходять подібні змагання, — розповідає 

тренер Андрій Щетінін. – Адже вони да-
ють старт юному поколінню боксерів. Їм 
також потрібно десь боксувати, отриму-
вати емоції, переживати хвилювання в 
ринзі. Їм також потрібна мотивація для 
подальших занять. Все це формує бок-
серський  та чоловічий характер.

Олександр Балабін провів два феє-
ричні поєдинки та достроково, і з тоталь-
ною перевагою, виграв їх. Денис Гости-
щев виграв свій перший бій, потрапивши 
у фінал. Але в фіналі програв більш до-
свідченому спортсмену. Дмитро Болди-
рев провів один поєдинок. Рішенням го-
ловної суддівської колегії була присвоє-
на бойова нічия. Таким чином перемож-
ця не виявили, та присвоїли і нашому 
спортсмену, і його супернику перші міс-
ця. У результаті — Дмитро переможець 
цього турніру.

Євгенія Мініна

В рамках обласної спар-
такіади серед сільських 
школярів «Хто ти, майбут-
ній олімпієць?» 23 серп-
ня у Приморську відбувся 
черговий етап спортивного 
заходу. На цьому етапі зма-
галися шкільні команди ді-
вчат та хлопців з пляжного 
волейболу та команди шко-
лярів з настільного тенісу.

Брала участь у цих зма-
ганнях і команда спортсме-
нів Кирилівської ОТГ. На 
тлі зростаючої популярності 
в нашій області волейболу 
та тенісу рівень майстер-
ності юних спортсменів на-
шої громади виглядає дуже 
серйозно. Особливої уваги 
потребують волейбольні ко-
манди.Зараз дівчата та хлоп-
ці не мають свого постійного 
тренера, проте демонстру-
ють високі результати.

Дуже захоплюючою була 
боротьба пляжних во-
лейболісток. Школярки з 
Охрімівки  Поліна Біле-
ченко та Настя Шишко-

ва не поступалися майже 
нікому на волейбольному 
майданчику. Результат — 
друге місце етапу змагань. 
Хлопці зіграли ненабагато 
гірше дівчат: Кирило Ні-
кіфоров та Роман Грицай 
опинилися на 5-ій позиції. 
В загальному заліку ко-
манда кирилівських шко-
лярів-волейболістів посіла 
3 місце.

У настільному тенісі Ар-
хип Шевченко, Микита 
Якушин та Настя Морозова 
показали сьомий результат.

Ще ціннішими ці резуль-
тати для наших спортсме-
нів стають через те, що їхня 
участь у змаганнях до остан-
нього моменту  була під ве-
ликим питанням. Автотех-
ніки для того. щоб дістатися 
Приморська спортсменам не 
давали. Тому вирішено було 
везти школярів на машинах 
батьків. Із паливом допоміг 
селищний голова Кирилів-
ки Іван Малєєв. завдяки 
йому поїздка стала можли-
вою і, як виявилось, резуль-
тативною.



№8 (123), серпень 2018р. 9www.krlk.gov.ua

День Незалежності України відзначили у Кирилівці
Головне свято 
країни громада 
відзначила 
піснями, 
танцями 
та чудовим 
феєрверком у 
центрі нашого 
курортного 
селища

СВЯТО

Діти малювали на асфальті, а спортсмени з’ясовували, 
хто найсильніший у настільному тенісі.

Головне свято країни Охрімівка провела 
весело, з автопробігом та піснями.

У День Незалежності в 
Атманаї видавали паспорти, 

співали та танцювали

У ОХРІМІВЦІ ЗІ СВЯТОМ 
УКРАЇНУ ПОЗДОРОВЛЯЛИ 
ОПЕРНІ СПІВАКИ З ІТАЛІЇ

Євгенія Мініна

На початку  свята до всіх 
мешканців Кирилівки та 
відпочиваючих із привітан-

нями звернулися селищ-
ний голова Іван Малєєв та 
депутат Запорізької облас-
ної ради Геннадій Шевчен-
ко. Традиційно приємним 

моментом урочистостей 
стало нагородження на-
ших мешканців почесними 
грамотами Запорізької об-
ласної ради. За багаторічну 

У День Незалежнос-
ті в Атманаї пройшло ба-
гато святкових заходів. О 
10:00 розпочався конкурс 
малюнків на асфальті «Ми 
—  українці». У ньому брали 
участь діти молодших кла-
сів. Усі учасники конкурсу 
отримали солодощі.

Об 11:00 пройшли зма-
гання з настільного тені-
су, які організував керівник 
оздоровчого гуртка Грець-
кий Я.В.

Усіх односельців приві-
тав зі святом староста Атма-
найського старостинського 
округу Сажнєв І.С.,який ви-
словив найкращі, найтепліші 
побажання жителям Атма-
наю. До привітання атманай-
цям приєднався заступник 
директора ТОВ «Племзавод 
« Атманай»  Левченко В.В.

Під час святкування  уро-
чистості з нагоди Дня пра-
пора та Дня Незалежнос-
ті учням 11-го класу, випус-
кникам 2018/2019 навчаль-

ного року, було урочис-
то  вручені паспорти ста-
ростою  Сажневим І.С. та 
директором школи Браж-
ко Л.І. З нагоди святкуван-
ня Дня прапора та Дня Не-
залежності учні пронесли 
державний прапор України і 
отримали від глядачів бурні 
оплески.

У цей святковий День 
згадали тих, хто долучив-
ся до утворення суверенної 
і незалежної Держави, і хто 
відстоює її незалежність 
сьогодні в окопах, на пере-
довій і тут, в тилу, добросо-
вісно виконує свою роботу.

О 20:00 біля клубу розпо-
чався тематично-святковий 
концерт «Ми всі твоя сім’я  
— єдина Україна».

Учасники художньої са-
модіяльності Будинку куль-
тури і школи підготували 
святкову програму. Кон-
церт відкрила Н. Шевченко 
піснею «Ти - солдат Украї-
ни». Учасники  свята поста-

Напередодні  свята  
Дня  Незалежності не-
сподіваним приємним 
подарунком для охрімів-
ців був концерт нашої 
землячки, оперної спі-
вачки з Італії Людмили 
Щербини та її чоловіка, 
піаніста оперного театру 
міста Турина Джаннан-
дреа Анньолєтті.

Зачаровано, на одному 
подиху, слухали охрімів-
ці арії з опер, романси, 
фортепіанні твори Шопе-
на, Брамса і дякували 
артистам квітами та гаря-
чими аплодисментами.

А безпосередньо свят-
кові заходи в Охрімівці 
розпочалися з дитя-
чої програми «Люблю 
Україну» до Дня Прапора 
22 серпня. Проводився 
конкурс малюнків на 
асфальті, був організова-

ний квест «Моє село». У 
Будинку культури від-
бувся дитячий концерт 
з піснями, танцями, ві-
ршами, вікториною.

Продовжилось свято 
ласуванням солодоща-
ми від підприємців села 
Брухтій Н. Ф. і Шостак 
В.В. Наприкінці діти 
переглядали улюблені 
мультфільми на велико-
му екрані.

У переддень Дня 
Незалежності зранку 
вулицями села відбувся 
традиційний автопробіг 
з прапорами України. 
Ввечері біля БК відбувся 
великий святковий кон-
церт «З Україною в серці» 
і дискотека.

Завідувач охрімівського 
клубу Л.В. Віхляєва 

рались на славу, номера ху-
дожньої самодіяльності бу-
ли різні — веселі і сумні про 
матір, про Україну та рідний 
край.

У програмі свята брала 
участь жіноча вокальна гру-
па «Мрія», яка радувала гля-
дачів своїм співом. В їхньому 
виконанні пролунали: «Ви-
шиванка», «Не грусти, кали-
на», «Уходит лето» «Ох хме-
лю», «Голубая ночь», «Рушник 
вишиваний» та інші.

Дитячий колектив «Бар-
вінок» з піснями «Мамина 
сорочка» «Бабусина  виши-
ванка», «Помнишь»,  «Лю-
ди, як кораблі», «Ми бажаєм 
щастя вам» та танцюваль-
ний колектив «Лілея» раду-
вали глядачів танцюваль-
ними композиціями «Васи-
лина», «Кукушка».

Також  у святі брала 
участь Н. Романенко. В її 
виконанні пролунали піс-
ні «Деревенька», «Говори-
ла мама». Дует Савчук В. і  
Щербак Н. проспівав пісню 
«На тропе», лунали вірші, 
гумор у виконанні Савчук 
В. Колектив «Сольонушки» 
порадував піснями «Єдна-
ємось, наша  родина», «А я 
у садочок», «А в саду калина 
розквітає».

Протягом свята гляда-
чі підтримували бурними 
оплесками всіх учасників 
художньої самодіяльності, 
та підспівували пісні вико-
навцям.

Завідувач Атманайського
БК  Л. Лавиш

працю, високий професі-
оналізм та вагомий внесок 
у розвиток Якимівського 
району грамотами наго-
роджені Віталій Шиян та 
Сергій Жарик.

Святковий концерт роз-
почав хоровий колектив 
«Азовські зорі». Свої кон-
цертні програми для гля-
дачів підготували творчі 
колективи БК-1 та БК-2. Зі 
сцени пролунало багато пі-
сень та танців у виконанні 
кирилівських улюбленців.  
Це народний хор «Бере-
гиня»,  танцювальний ко-
лектив «Веселі молодиці», 
зразковий хореографічний 
колектив «Юнона», зраз-
ковий хореографічний 
ансамбль «Фантазія», на-
родний самодіяльний ко-

лектив «Хітана» та його 
соліст Валерій Глазков, На-
таля Куц, Олег Протасов, 
Віктор Саприкін.

Продовжили святкову 
програму гості з Меліто-
поля - гурт «Меліта Бенд» 
та «Місто М».  Ведучі свя-
та Світлана Шиян, Сергій 
Гнєздовський та Анастасія 
Гнєздовська дарували про-
тягом всього вечора гляда-
чам святковий настрій.

На площі зібралося  чи-
мало гостей, яким дуже 
сподобалося свято. Кожен 
номер глядачі зустрічали 
бурними оплесками та з 
задоволенням підтанцьо-
вували. А наприкінці свя-
та усі змогли насолодитися 
вражаючим феєрверком.
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ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА ІНФОРМУЄ!

В угіддях громади відкрито сезон полювання 
на пернату дичину

11 серпня у Кирилівці 
розпочався сезон полювання на 

пернату дичину. Він триватиме 
до 26 грудня 2018 року.

До уваги жителів Кирилівської ОТГ!

везення вогнепальна зброя 
має бути в розряджено-
му стані. Також заборонено 
полювати на відстані, мен-
шій ніж 200 метрів від буді-
вель населеного пункту та 
окремо розташованих бу-
дівель, де можливе перебу-
вання людей.

Категорично заборонено 
стріляти на «шум», «шурхіт», 
у гілки та очерет, що хита-
ються, або ж у нечітко види-
му ціль.

Велике прохання дотри-
муватися правил полюван-
ня та техніки безпеки. Не 
полювати в місцях випуску 
фазана до 3 жовтня.

Пам’ятайте! Порушення 
законодавства у галузі мис-
ливського господарства та 
полювання тягне за собою 
дисциплінарну, адміністра-
тивну (ст. 85 КУпАП), ци-
вільно-правову або кримі-
нальну відповідальність (ст. 
248 КК України).

Інформацію про поруш-
ників правил полювання, а 
також інші протиправні дії, 
пов’язані з полюванням, 
просимо повідомляти  єге-
рю Якимівської організа-
ції УТМР Олександру Ради-
шу за телефоном 067-776-
7314.

боронено полювати без на-
лежного на те дозволу, а са-
ме: без посвідчення мис-
ливця, щорічної контроль-
ної картки обліку добутої 
дичини і порушень правил 
полювання з позначкою про 
сплату державного мита, 
дозволу на добування мис-
ливських тварин (ліцензія, 
відстрільна картка) та від-
повідного дозволу на право 
користування вогнепаль-
ною зброєю в разі її вико-
ристання.

Водночас вкотре наголо-
шуємо мисливцям, що під 
час перенесення або пере-

Мирослава Рябко

Державна прикордонна служба інформує, що 
за адресою смт. Кирилівка вул. Приморський 
бульвар, 92 щоп’ятниці проводиться прийом 
громадян дільничними інспекторами  відділу 
прикордонної служби «Кирилівка».

Андрій Волков

Якимівська районна ра-
да Українського товариства 
мисливців та рибалок ви-
значила, що днями полю-
вання є середа, субота та 
неділя. А для мисливців з 
собаками, які стоять на об-
ліку в Якимівському осе-

редку мисливських собак, 
додатковим днем для по-
лювання є четвер. Відстріл 
в даний момент дозволено 
проводити тільки на гусей, 
качок, лисух, голубів, пе-
репелів, куликів та нирців, 
згідно затверджених кіль-
кісних норм.

Слід зазначити, що за-

Попередження селищного голови 
про відключення боржників з 
водопостачання надало результатів. 

Боржників 
поменшало, але 

робота із ними не 
закінчується

Микола Письменний

Про це повідомив ди-
ректор КП «Жилкомсер-
віс» Сергій Волков. На по-
чатку серпня сума боргу 
106 абонентів складала 
майже 143 тисячі гривень. 
Проте після того, як на за-
сіданні виконавчого комі-
тету на погашення боргів 
керівництво громади на-
дало неплатникам тиж-
день, справа зрушила з 
місця. За короткий тер-
мін переважна більшість 
боржників сплатили гроші 
за використану воду.

Однак залишились і ті, 
хто не бажає платити за 
воду, недивлячись на за-
грозу відключення. Пара-
доксально, але серед та-
ких неплатників немає не-
заможних абонентів. На-
впаки, злісні неплатники 
— це в основному успішні 
підприємці, яки не пере-

биваються з копійчини на 
копійчину.

Так, наприклад, відо-
ма підприємець з Азов-
ського Ольга Д. має бага-
то нерухомості у Кирилів-
ці, торгівельні точки, ве-
ликий будинок і коштов-
ний автомобіль, проте 
заборгованість за воду у 
неї складає близько 7000 
гривень. Протягом 2 ро-
ків комунальники не мо-
жуть змусити цю бізнес-
леді сплатити борги. Вона 
аргументує тим, що спла-
чувати за воду повинні 
орендарі її нерухомості, 
а не вона, і саме оренда-
рі винні у накопиченні за-
боргованості.

За словами керівни-
цтва комунального під-
приємства, у найближчий 
час до цього боржника бу-
дуть вжиті відповідні за-
ходи.

У Будинку культури 
санаторію 
«Кирилівка» 18 
серпня пройшов 
концерт народного 
хору «Берегиня».

До вас з любов’ю - «Берегиня»

тиву на сцені виступали 
артисти та колективи, які 
є улюбленцями місцевих 
жителів. Це дует «Явори-
на», Василь Мурський, 
Алла Гвоздьова, Віра Вол-

кова, які своїми виступами 
подарували гарний настрій 
глядачам. Ведуча концерту 
Ніна Фокіна весь вечір за-
ряджала своєю посмішкою 
присутніх.

Графік прийому:
- старший прапорщик Цуркін Андрій Олександрович 10:00-11:00;
- прапорщик Зелений Олександр Анатолійович 11:00-12:00;
- прапорщик Литвин Юрій Миколайович 12:00-13:00;
- старшина Динчев Максим Миколайович 14:00-15:00;
- старшина Василевський Юрій Олегович 15:00-16:00.

Євгенія Мініна

Концерт пройшов під на-
звою «До вас з любов’ю, на-
родний хор «Берегиня».  У 
залі зібрались справжні по-
ціновувачі української пісні 
та танцю.

Учасники хору, під керів-
ництвом відмінника освіти 
Анатолія Янєва, дарували 
глядачам запальні та улю-
блені пісні нашого народу. 
Солістами були Світлана 
Джаловська, Любов Коно-
ніхіна та Галина Червона. 
Всі присутні в залі залюбки 
підспівували улюбленим 
артистам. А після кожного 
номеру дякували виступа-
ючим щирими оплесками.

Окрім хорового колек-
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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
№7

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 
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 87-річчям вітаємо Акопджа-

няна Володимира Самсоновича. 
Бажаємо, щоб у Вашому житті на 
одній чаші ваг були міцне здоров’я, 
успіх, благополуччя, щастя, ра-
дість і любов, а на іншій - негараз-
ди, біди, печалі і труднощі, і нехай 
перша чаша завжди сильно пере-
важає другу.

З 85-річчям вітаємо Кияшко 
Людмилу Іларіонівну. 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 83-річчям вітаємо Татунчак 
Валентину Степанівну. Нехай ра-
дують діти, друзі обожнюють і 
бояться вороги! Радості, щастя і 
теплого, ніжного сонечка в небесах.

З 82-річчям вітаємо Міхріну 
Ніну Іванівну.  Нехай доля і надалі 
буде прихильною до Вас, даруючи 
радість життя, незрадливу уда-
чу, вірних і надійних друзів.

З 81-річчям вітаємо Андрющак
Лідію Онисимівну.  Бажаємо  
здоров’я, щастя і добробуту Вам 
і вашій родині. Нехай рідні завжди 
оточують Вас любов’ю та розу-
мінням.

З 81-річчям вітаємо Мазур
Марію Олексіївну. Міцного здоров’я 
вам на многії літа, благополуч-
чя, щедрої долі, щастя у житті, 
творчої наснаги. Довгих років 
життя у міцному родинному колі 
та серед вірних друзів.

З 80-річчям вітаємо Панкратову
Тетяну Яківну. Бажаємо сонця, 
тепла, миру, веселощів, грошей, 
успіхів у всіх починаннях, любові, 
добробуту, здійснення найзапові-
тніших бажань, здоров’я та на-
снаги! 

З 80-річчям вітаємо Лазаренко 
Валентину Дмитрівну. Бажаємо 
міцного здоров’я, удачі, благо-
получчя, добра, радості, любові, 
щастя, гарного настрою, посмі-
шок, яскравих вражень.

З 80-річчям вітаємо Марченко 
Лілію Василівну. Бажаємо позитив-
ного настрою, побільше радісних 
днів. Бажаємо Вам зустрічати що-
ранку з посмішкою, вірою в краще. 
Нехай у Вашій мрії будуть крила! 
Звершення Вам задуманих планів.

З 80-річчям вітаємо Волкову 
Аллу Кирилівну. Нехай усі дороги 
ведуть до вершини, а здоров’я, 
оптимізм, впевненість у власних 
силах і підтримка близьких людей 
стануть незмінними супутника-
ми у житті. Благополуччя і тепла 
Вашого дому.

З 80-річчям вітаємо Єрмак
Любов Іванівну. 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.

Дорогую маму,  бабушку, свекровь  
Евченко Татьяну Николаевну
поздравляем с Днем рождения.

От чистого сердца желаем мы Вам
Чтоб счастье читалось по Вашим глазам!
Пусть жизнь дарит много солнца и света,
Чтоб сердце теплом всегда было согрето!

Желаем здоровья, чтоб Вы не хворали,
Чтоб Ваши желания реальностью стали.
Хотим  пожелать лишь добра и везения
Мы в этот чудеснейший Ваш день рождения!

От детей

З 80-річчям вітаємо Шевчук Віру 
Олексіївну.  Хай у Вашому домі за-
вжди панують мир і злагода, у 
серці — доброта, а у справах — 
мудрість та виваженість. Живіть 
щасливо, бережіть здоров’я!

З 79-річчям вітаємо Євченка
Володимира Микитовича. Нехай 
збуваються найбажаніші мрії та 
втілюються всі задуми, нехай у Вас 
завжди буде достатньо сил та на-
тхнення на нові цікаві звершення. 

З 75-річчям вітаємо Коробку
Катерину Федорівну. Нехай збу-
деться все найзаповітніше, нехай 
прийде найбажаніше, нехай згине 
саме злобливе.

З 75-річчям вітаємо Королько 
Ірину Михайлівну. Бажаємо Вам 
здоров’я, щастя, успіху та на-
тхнення у справах. Нехай ваша 
доля буде довгою та щасливою, 
і Вас завжди оточує сімейний за-
тишок та гармонія з навколишнім 
світом. 

З 75-річчям вітаємо Бабенко
Любов Андріївну. 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 Зінченко 
Валентина Савелійовича.  Нехай 
щирі вітання зігріють Вашу душу 
і принесуть достаток позитив-
них почуттів. А в житті хай ні на 
мить не залишають оптимізм, 
віра в чудеса, безхмарне щастя, 
удача і, безсумнівно, любов.

З 70-річчям вітаємо Коваль
Валентина Леонідовича. Бажаємо 
Вам здоров’я і добра, любові та ві-
рності, успіхів і везіння. Нехай буде 
життя подарунками щедре, друзів 
хороших і бажань виконання. Нехай 
цей день стане особливим, напо-
вненим щасливих очікувань.

З 70-річчям вітаємо Звольську 
Тому Миколаївну. Нехай життя 
приносить побільше світлих мо-
ментів і радості, а кожен день буде 
сповнений сонячними посмішками. 

З 70-річчям вітаємо Жданову 
Лідію Олексіївну. Нехай збудеться 
все найзаповітніше, нехай при-
йде найбажаніше, нехай згине саме 
злобливе.

З 70-річчям вітаємо Шипову 
Ніну Михайлівну. Бажаємо, щоб 
кожен день Вашого життя був на-
повнений приємними враженнями, 
потрібними і важливими справа-
ми, а в душі ніколи не оживало гні-
тюче почуття самотності.

З 70-річчям вітаємо Смірнова 
Володимира Ілліча. 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 Земського
Віктора Петровича. Бажаємо вда-
ло долати часові простори, об-
ставини, перешкоди і негатив, 
відчайдушно боротися за місце під 
сонцем. 

З 60-річчям вітаємо Дуденкова 
Володимира Івановича. Бажаємо 
домашнього тепла, затишку вог-
нища, достатку і здоров’я, бадьо-
рості і свіжості, вічної молодості 
і грандіозного, фантастичного 
щастя.

З 60-річчям вітаємо Шевченка 
Володимира Пилиповича. 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 Глушко
Сергія Павловича. 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 60-річчям вітаємо Іссіонова 
Івана Григоровича. Бажаємо Вам 
сонячних посмішок, яскравих ко-
льорів, гарного настрою, тепла, 
радості, а все задумане, щоб здій-
снилося.

З 60-річчям вітаємо Кіндзерську 
Марію Петрівну. Бажаємо міцно-
го здоров’я, турботи та уваги 
близьких, багато світлих і соняч-
них днів, бадьорості духу та ду-
шевного спокою. 

З 60-річчям вітаємо Чередни-
ченко Володимира Івановича.   Ба-
жаємо Вам везіння в справах і осо-
бистому житті, нехай Вашого 
здоров’я вистачає на роботу і на 
відпочинок.

З 60-річчям вітаємо Бахтаво-
рян Джемму Андраниківну. 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 70-річчям вітаємо Карнаух 
Тетяну Миколаївну. Нехай кожен 
новий день буде щедрим на успіхи 
та перемоги, багатим на радісні 
звістки, приємні події, особисті до-
сягнення і благородні справи!Хай і 
надалі буде плідною ваша нелегка 
праця на благо рідного краю та 
держави, твердою віра, непобор-
ною сила духу.

З 65-річчям вітаємо Шарій
Любов Семенівну. Бажаємо завжди 
плисти на позитивній хвилі, по-
вної оптимізму і легкою іронією. Всі 
неприємності сприймати з усміш-
кою, вірити в кращі сторони жит-
тя і сміливо йти до мрії.

З 65-річчям вітаємо Тур
Володимира Васильовича. Нехай 
щирі вітання зігріють Вашу душу 
і принесуть достаток позитив-
них почуттів. А в житті хай ні на 
мить не залишають оптимізм, 
віра в чудеса та безхмарне щастя.

З 65-річчям вітаємо Карабут 
Анатолія Володимировича. Бажа-
ємо щастя, довгих цікавих років, 
нехай не буде в Вас негоди - тільки 
радість, тільки сонячне світло.

З 65-річчям вітаємо Панасенко 
Валентину марківну.  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 65-річчям вітаємо Бердеу
Миколу Ілліча. Бажаємо Вам 
здоров’я, щастя, успіху та на-
тхнення у справах. Нехай Ваша доля 
буде довгою та щасливою, і вас за-
вжди оточує сімейний затишок та 
гармонія з навколишнім світом. 

З 65-річчям вітаємо Дудочкіну 
Наталію Георгіївну. Бажаємо, щоб 
кожен день Вашого життя був на-
повнений приємними враженнями, 
потрібними і важливими справа-
ми, а в душі ніколи не оживало гні-
тюче почуття самотності.

З 65-річчям вітаємо Скляра
Сергія Петровича. Бажаємо Вам 
везіння в справах і особистому 
житті, нехай Вашого здоров’я ви-
стачає на роботу і на відпочинок.

З 65-річчям вітаємо Андрієвську 
Лілію Вікторівну. Крім стандарт-
них побажань - щастя, здоров’я і 
всього найкращого - бажаємо, щоб 
збувалися всі мрії, щоб кожен день 
приносив багато приємних неспо-
діванок, щоб Вас оточували тільки 
добрі і потрібні люди.

З 60-річчям вітаємо Ковальську 
Надію Василівну. Бажаємо Вам ве-
ликого везіння, любові справжньої 
і успіху в справах! Також бажаємо 
вам в житті родинного затишку 
і тепла, величезну повагу, від лю-
дей тільки добра, а найголовніше 
мати міцне здоров’я .

З 60-річчям вітаємо Пряникову
Тамару Анатоліївну. Бажаємо 
Вам, щоб не було у Вашому житті 
смутку, а були тільки радості. 
Нехай Ваше велике добре серце зі-
гріває всіх своєю любов’ю ще бага-
то-багато років. 

З 55-річчям вітаємо Перебийніс 
Тамару Володимирівну. 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 55-річчям вітаємо Бабайкіну 
Галину Михайлівну.  Бажаємо Вам 
щастя, довгих цікавих років, не-
хай не буде в Вас негоди - тільки 
радість, тільки сонячне світло.

З 55-річчям вітаємо Булгакову 
Олену Петрівну. Бажаємо сонця, 
тепла, миру, веселощів, грошей, 
успіхів у всіх починаннях, любові, 
добробуту, здійснення найзапові-
тніших бажань, здоров’я та на-
снаги! 

З 55-річчям вітаємо Бутенко 
Ірину Василівну. Бажаємо домаш-
нього тепла, затишку, достатку 
і здоров’я, бадьорості і свіжості, 
вічної молодості і грандіозного, 
фантастичного щастя.

З 55-річчям вітаємо Малахову 
Ольгу Карлівну. Нехай радують 
діти, друзі обожнюють і бояться 
вороги! Радості, щастя і тепло-
го, ніжного сонечка в небесах.

З 55-річчям вітаємо  Маркарян 
Ірину Геннадіївну. Бажаємо вдало 
долати часові простори, обста-
вини, перешкоди і негатив, від-
чайдушно боротися за місце під 
сонцем. 

З 55-річчям вітаємо Лавиш 
Любов Іванівну. Бажаємо міцного 
здоров’я. Бажаємо, щоб Ваш буди-
нок був повною чашею, і доля за-
вжди оберігала!

Смірнова 
. 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 

світлих, дивовижних, щасливих 
днів, яскравих подій і позитивних 




