
- 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:  ЗЗРК ЗАВОРУШИВСЯ, НОВІ ДОРОГИ, НАВАНТАЖУВАЧ, ГРЕЙДЕР, ПОКАЗОВИЙ БК, 
ТУРБОТА ПРО СТАРШИХ, ІНТЕРАКТИВНІСТЬ НАСТУПАЄ, СПОРТ БЕЗ КОРДОНІВ, СВЯТО
ПЕДАГОГІВ, КУЛЬТУРНІ ПОДІЇ, ПЕРЕМОГИ У БОКСІ ТА ХОРТИНГУ, ПЕНСІЙНА КАРТКА
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ДОВІРЯЙ СВОЇМ

ГРОМАДА ОТРИМАЛА ЛІЦЕНЗІЮ НА ПРОВАДЖЕННЯ 
МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ. ЧИМ БІЛЬШЕ ЇЇ ЖИТЕЛІВ 
ПІДПИШУТЬ ДОГОВОРІВ ІЗ МІСЦЕВИМИ ЛІКАРЯМИ, 
ТИМ КРАЩИМ БУДЕ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ У 
МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ КИРИЛІВСЬКОЇ ОТГ



№9 (124), вересень 2018р.2 www.krlk.gov.ua
АКТУАЛЬНО

нів і систем організму у всі пе-
ріоди життя людини, — каже 
Олександр Вишегородцев.

Як зазначає директор 
КНП, на сьогодні є багато 
труднощів для нової ланки 
медицини - насамперед,  це 
кадрове забезпечення. Адже 
за наявності досить високих 
цифр випускників медич-
них закладів, лише незна-
чна їх кількість залишається 
в медицині. Це, як правило, 
пов’язано з маленькою за-

робітною платнею, відсут-
ністю соціальних гарантій 
та умов для молодих спеці-
алістів.

— Завдяки новій рефор-
мі та підтримці селищної 
ради ми можемо гаранту-
вати гідну заробітну плату, 
тому КНП «Амбулаторія за-
гальної практики-сімейної 
медицини» Кирилівської 
селищної ради запрошує на 
роботу сімейних лікарів та 
педіатрів, а особливо моло-

Андрій Волков

Нарешті керівництво ПАТ 
«Запорізького залізоруд-
ного комбінату» звернуло 
увагу на проблеми жителів 
Кирилівської громади, які 
пов’язані із діяльністю під-
приємства, щодо скидання 
відходів виробництва у ста-
вок-випаровувач, що знахо-
диться неподалік Атманаю.

У середу, 26 вересня, Ат-
манай відвідав заступник 
генерального директора 
ЗЗРК Віталій Хрол. Він на 
власні очі побачив, у якому 
жахливому стані знаходить-
ся дорога, що веде від тра-
си на Кирилівку до дамби і 
сама дорога на дамбі.

На зустріч із представ-
ником керівництва підпри-
ємства в Атманаї зібрали-
ся жителі села та співробіт-

ники Кирилівської селищ-
ної ради. Мешканці Атма-
наю та околишніх сіл висло-
вили своє незадоволення 
процесом зливання відхо-
дів підприємства, яке ніко-
ли не сплачувало екологіч-
ний збір у бюджет Атманай-
ської сільської ради і не пла-
тить зараз у бюджет Кири-
лівської селищної ради.

До речі, саме з 26 верес-
ня, через звернення жителів 
Кирилівської ОТГ, на підпри-
ємстві почала позапланову 
перевірку Державна еколо-
гічна інспекція.

У листі, що надійшов  ки-
рилівському селищному го-
лові Івану Малєєву від в.о. 
начальника Державної еко-
логічної інспекції у Запо-
різькій області Артема Ки-
зима, говориться, що від-
повідно до листа від кири-

Екологи перевіряють ЗЗРК. Його керівництво 
відвідало Кирилівську громаду
В Атманаї відбулася робоча зустріч 
керівництва ЗЗРК із жителями та 
представниками влади Кирилівської ОТГ.

Керівництво КНП «Амбулаторія 
загальної практики-сімейної медицини» 
Кирилівської селищної ради закликає 
жителів громади підписувати договори із 
місцевими сімейними лікарями.

лівського селищного голо-
ви та звернень жителів Ат-
манаю, Солоного та Нового 
буде проведено позапла-
новий захід контролю став-
ків-випаровувачів та зли-
ву промислових викидів у 
них, що здійснюються ПрАТ 
«Запорізькій залізорудний 
комбінат».

На ці дії Державна еколо-
гічна інспекція у Запорізь-
кій області отримала пого-
дження від Державної регу-
ляторної служби України.

Жителі сіл Кирилівської 
ОТГ останні декілька років 
скаржаться з приводу по-
гіршення загального стану 
здоров’я та пов’язують це 
із викидами у ставок-випа-
ровувач, яке робить підпри-
ємство з іноземними інвес-
тиціями у формі приватно-
го акціонерного товариства 
«Запорізькій залізорудний 
комбінат».

У той же час керівництво 
Кирилівської ОТГ зверну-
лось до Департаменту еко-
логії та природних ресурсів 

КИРИЛІВКА ОТРИМАЛА ЛІЦЕНЗІЮ НА ПРОВАДЖЕННЯ МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Запорізької обласної дер-
жавної адміністрації із про-
ханням надати оцінку діям 
ПАТ «Запорізький залізо-
рудний комбінат» та вжити 
відповідних заходів віднос-
но його керівництва.

 Висновок екологів щодо 
безпеки викидів у ставок-
випаровувач біля Атманаю 
незабаром буде зроблено.

Проте Віталій Хорол за-
певнив, що керівництво під-
приємства готово до кон-
структивного діалогу та 
спільного вирішення еко-
логічнихї проблем громади 
разом із її жителями та ке-
рівництвом. Перемовини, 
за словами Віталія Іванови-
ча, продовжаться вже най-
ближчим часом.

Сергій Шубін

Без перебільшення можна 
сказати, що сьогодні в Україні 
проблема охорони здоров’я та 
рівня розвитку медицини – 
одна із провідних.

Реорганізація, у першу 
чергу, була спрямована на 
створення сітки лікарів но-
вої для України формації 
– лікарів загальної практи-
ки – сімейних лікарів. Вони 
повинні нести відповідаль-
ність за своїх пацієнтів і на-
давати гарантований міні-
мум медичної, психологічної 
та соціальної допомоги насе-
ленню.

Обов’язок сімейного ліка-
ря — надання первинної ме-
дичної допомоги будь-якому 
хворому, незалежно від його 
віку та статі.

У цьому році в Кирилів-
ській ОТГ було створено 

комунальне некомерційне 
підприємство «Амбулаторія 
загальної практики-сімей-
ної медицини» для надання 
первинної медичної допо-
моги населенню громади. У 
жовтні КНП «Амбулаторія 
загальної практики-сімей-
ної медицини» вже отрима-
ло ліцензію на провадження 
медичної практики.

Найближчим часом всі 
працівники амбулаторій, 
ФАПів та ФП громади 
перейдуть до штату кому-
нального некомерційно-
го підприємства на чолі з 
директором Олександром 
Вишегородцевим.

— Сімейну лікувальну 
практику необхідно розгля-
дати, як таку, яка забезпечує 
тривалу опіку за здоров’ям 
громадянина і всіх членів 
його сім’ї незалежно від ха-
рактеру хвороби, стану орга-

дих спеціалістів, випускни-
ків медичних вишів, — гово-
рить Олександр Євгенович.

Керівництво КНП «Ам-
булаторія загальної прак-
тики-сімейної медицини» 
нагадує, що фінансування  
КНП залежить від членів 
нашої громади. Чим більше 
жителів громади укладе до-
говори з нашими лікарями, 
тим більше коштів отримає 
комунальне некомерційне 
підприємство від  Націо-
нальної служби здоров’я 
України.

На сьогодні у кирилів-
ському КНП «Амбулаторія 
загальної практики-сімей-
ної медицини» є два сімей-
них  лікаря – це Кузьменко 
Сергій Павлович та Сибі-
льова Вікторія Андріївна. 
Щоб підписати із ними 
договори, треба прийти з 
паспортом, кодом та теле-
фоном в пункти надання 
медичної допомоги грома-
ди. Усі договори, які були 
укладені до того із іншими 
лікарями з інших населен-
них пунктів, будуть анульо-
вані, а ті громадяни, які вже 
зареєструвалися в системі, 
отримають код  для повтор-
ної реєстрації.
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Андрій Волков

Мелітопольське ПП «АБЗ»
 1 жовтня завершило ре-
конструкцію дорожнього 
полотна на вулиці Моло-
діжній. Частину дороги на 
цій вулиці було реконстру-
йовано у минулому році. 
Останні 360 метрів Моло-
діжної покриті новим ас-
фальтом шириною у 4,5 

метри.
Після цього співробіт-

ники ПП «АБЗ» розпочали 
ремонтні роботи на При-
морському бульварі. Вже 4 
жовтня ці роботи  були за-
вершені.

Зараз дорожники пере-
їхали на вулицю Першо-
травневу, де будуть укла-
дати другий шар асфальту 
на дорозі.  

У Кирилівці на 
вулицях укладено 

новий асфальт
Згідно з планом проведено 
капітальний ремонт доріг нашого 
селища

Відтепер працювати 
на дорожних роботах 
у громаді буде нова 
потужна спецмашина 
Shantui китайського 
виробництва.

Кирилівська ОТГ 
придбала новий 
грейдер

Мирослава Рябко

Кирилівське  комунальне підприєм-
ство «Розвиток курортної зони» при-
дбало у ТОВ «Зевс» дизельний вилко-
вий навантажувач китайської компанії 
Anhui Heli Machinery Import & Export 
Co., Ltd.  Згідно з торгами, які були про-
ведені в системі публічних закупівель 
Prozorro, вартість придбаного наванта-
жувача склала 307 тисяч гривень.

Навантажувач Heli був придбаний за 
кошти, які Кирилівська селищна рада 
надала комунальному підприємству з 
бюджету на поповнення основних за-
собів. Використовуватися навантажу-
вач вантажопідйомністю 1,5 т буде для 
роботи в цеху виготовлення тротуарної 
плитки. Старий навантажувач, який 
використовувало підприємство, вже 
вийшов з ладу та не підлягає ремонту.

КП «РОЗВИТОК КУРОРТНОЇ ЗОНИ» ПРИДБАЛО 
НОВИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

Парк комунальної техніки 
у Кирилівці поповнюється 
новими спецмашинами.

До уваги жителів 
Кирилівської 

селищної ради!

Приватне 
підприємство 

«Азовкомсервіс» за-
провадило з 1 жовтня 

2018 року по 31 бе-
резня 2019 року 3-де-
ний робочий тиждень: 

понеділок, середа, 
п’ятниця, графік ро-
боти з 8.00 до 17.00, 

перерва на обід з 
12.00 до 13.00.

ОГОЛОШЕННЯ
Запорізький інформаційно-

консультаційний центр «Агро-Таврія», 
запрошує виробників продукції 
бджільництва громади прийняти участь у 
щорічній конференції-ярмарці «Сучасне 
бджільництво-2018», яка відбудеться 27 
жовтня о 9.00 за адресою: Запорізька обл., 
м. Мелітополь, пр-т Богдана Хмельницько-
го, 18, (ЦКіД) конференц-зал Таврійського 
ДАТУ.

За додатковою інформацією звертайтеся 
за телефоном: 098-940-47-54 (Олександр).

Микола Письменний

Грейдер був придба-
ний в результаті від-
критих торгів за рахунок 
субвенції на розвиток 
інфраструктури ОТГ у 
ТОВ «ТД Альфатех».

— В результаті прове-
дення цього тендеру, вда-

лося значно зменшити ви-
трати бюджетних коштів, 
— каже перший заступник 
селищного голови Марина 
Логінова.

Марина Василівна 
каже, що нова машина 
розширить перелік по-
слуг із благоустрою, які 
наші комунальні підпри-

ємства можуть надавати 
самостійно на території 
громади без залученння 
сторонньої допомоги.

Грейдер важить біль-
ше 15 т, завдовжки 8,7 
м, завширшки —  2,6 м, 
заввишки — 3,4 м і був 
придбаний за 2 млн 577 
тис. гривень.

Увага! Зміна рахунків щодо сплати
земельного податку та орендної плати!

Кирилівська селищна рада просить землекористува-
чів, власників та орендарів земельних ділянок сплати-
ти земельний податок та орендну плату за орендовані 
земельні ділянки.
Оплату можна провести в банку за такими рахунками:
Земельний податок з юридичної особи — р\р 

33210811008399
код платежу — 18010500
код ЄДРПОУ — 37997243
МФО — 899998
Орендна плата за землю з юридичної особи — р\р 

33219812008399
код платежу — 18010600
код ЄДРПОУ — 37997243
МФО — 899998
Земельний податок з фізичної особи — р\р 

33218813008399
код платежу — 18010700
код ЄДРПОУ — 37997243
МФО — 899998
Орендна плата за землю з фізичної особи — р\р 

33216815008399
код платежу -18010900
код ЄДРПОУ — 37997243
МФО — 899998
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У Кирилівці запрацював клас 
хореографії

Керівництво Кирилівки поступово втілює у життя план 
реконструкції одного з найцікавіших та найкращих 
Будинків культури Якимівського району. 

Перші дитячі творчі 
колективи почали 
займатися у новій 
аудиторії 10 вересня.

Андрій Волков

Реконструкція кирилів-
ського Будинку культури 
№2 продовжується. Як ми 
вже розповідали, у будів-
лі введені в експлуатацію 
всі робочі кабінети. Перший 
з двох класів хореографії 
введено в експлуатацію 10 
вересня. Напередодні там 
встановили шафу для інвен-
тарю, стіл викладача, ста-
нок та дзеркала.

У залі площею 60 ква-
дратних метрів займати-
муться дитячі та дорослі 
колективи БК №2 та музич-
ної школи. Хореографічний 
клас використовуватимуть 
кожен день.

Точно таким буде і другий 
клас хореографії, ремонт 
якого завершують на друго-

Євгенія Мініна

Зараз біля БК №2 ак-
тивно тривають роботи 
з благоустрою прилеглої 
території. Триває вкла-
дання паркету у другому 
хореографічному класі, 
який знаходиться на дру-
гому поверсі. Станки та 
дзеркала для цього класу 
вже закуплені.

Завершені роботи з 
встановлення пластико-
вих вікон на фасаді будів-
лі. Тривають великі робо-
ти з облаштування фойє 
Будинку культури. Актив-
но йде відновлення ве-
ликої глядацької зали. 
Масштаби робіт дійсно 
вражають.

На сьогодні вихован-
ці цього осередку куль-
тури Кирилівської ОТГ 
вже відвідують заняття 
у відремонтованих час-
тинах будівлі. Працюють 
вокальні та хореогра-
фічні класи. Наразі ке-
рівництво Кирилівської 
селищної ради вирішує 
питання підвозу дітей, 
які бажають займатися 
культурою та спортом, 
до Будинків культури та 
ДЮСШ Кирилівки.

Активно тривають ремонтні 
роботи у Будинку культури №2

У КИРИЛІВСЬКІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ 
ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ 

ПРИВІТАЛИ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

1 жовтня в нашій державі 
відзначається День людей похилого 
віку та День ветерана, що засвідчує 
глибоку повагу і цивілізоване 
ставлення українського суспільства 
до найстарших представників 
громади.

Микола Письменний

Керівництво нашої 
громади разом з головою 
Спілки ветеранів Гали-
ною Прощарук завітали 
до домівок пенсіонерів. 
Вони від щирого серця 
привітали людей похилого 
віку з їх святом, побажали 
міцного здоров’я, гарного 
настрою, мирного неба 

над головою та вручили 
харчові набори від Кири-
лівської селищної ради.

Ветерани згадува-
ли свою молодість – як 
працювали, відпочивали, 
ростили і виховували 
дітей, згадували сторін-
ки свого життя та щиро 
дякували за те, що їх 
пам’ятають та приділяють 
їм увагу.

ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ 
ВШАНУВАЛИ В АТМАНАЇ

30 вересня в Атманайському СБК 
була проведена концертна програма, 
присвячена Дню людей похилого віку 
«Душа не старіє - завжди молода».

Микола Письменний

Це свято проводять щорічно в золоту осінню пору, 
щоб ще раз вшанувати тих, хто всі свої сили і знання 
присвятив своєму народові, хто віддав здоров’я і моло-
дість молодому поколінню.

У святі брав участь колектив «Мрія». В їхньому вико-
нанні пролунали патріотичні, ліричні та веселі пісні, які 
піднімали настрій усім присутнім. Лунали: «Солодка яго-
да», «Біла верба», «Дорогі мої старики», «Блакитна ніч», 
«Грає Сонце». Також своїм виступом радував дитячий 
вокальний колектив «Барвінок», лунали пісні «Діти Укра-
їни», «Мої батьки», «Бабусина вишиванка». Були викона-
ні сольні номери «Помолимося за батьків» (Романчук С.), 
«Палала» (Лавиш Л.), «Мамина порада» (Шевченко Н.).

Танцювальний колектив «Калина» виконав хореогра-
фічну композицію «Єврейська сюїта». Глядачі бурхливи-
ми оплесками підтримували юних учасників.

Свято пройшло в теплій, душевній і радісній атмосфе-
рі, концертні номери піднімали настрій глядачам в залі. 
Але вдячні глядачі не відпускали учасників концерту зі 
сцени, а просили заспівати пісні, які давно полюбилися 
односельцям у виконанні вокальної групи «Мрія». Гляда-
чі залишилися дуже задоволені.

му поверсі Будинку культу-
ри. Окрім цього будівельни-
кам залишилось закінчити 
реконструкцію глядацької 
зали, фойє та облаштувати 

прилеглу територію.
Роботи тривають і вже 

цього тижня розпочнеться 
благоустрій на території бі-
ля Будинку культури.
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Тепер на під’їзді 
до села гості та 
мешканці можуть 
спостерігати 
новеньку, 
зроблену з 
антивандального 
матеріалу стелу.

Гарний подарунок на початку нового навчального 
року отримали учні і вчителі Азовської, Атманайської, 
Охрімівської загальноосвітніх шкіл Кирилівської ОТГ – 
нові сучасні інтерактивні комплекси.

Євгенія Мініна

Нагадаємо, що стара металева сте-
ла дуже часто піддавалася вандальним 
набігам. Її не раз було реконструйовано, 
але в результаті все одно злочинці ви-
крадали її частини. Тому цього разу було 
вирішено прибрати її взагалі, та встано-
вити іншу, більш міцнішу, з композитного 
пластику .

Кошти на виготовлення нової стели 
були виділені з депутатського фонду де-

путата Запорізької обласної ради Генна-
дія Шевченка. Спочатку було розробле-
но макет, яким займалася в.о. старости 
Охрімівки Тетяна Міщенко. Після затвер-
дження макету Кирилівською селищною 
радою, рекламно-виробнича компанія 
з м. Бердянськ приступила до виготов-
лення стели.

 20 вересня стела була встановлена на 
місці старої за допомогою небайдужих 
мешканців села.

ве, Солоне, Атманай  тепер 
матимуть  можливість   на-
вчатися за сучасними  тех-
нологіями, а вчителі підви-
щувати професійний рівень 
і навчати новітніми освітні-
ми методами.

— Фізика вивчається в 
більшості шкіл виключно на 
застарілому обладнанні, не 
вистачає приладів для ви-
мірювання і спостережен-
ня, навіть з підручниками 
проблеми. За 30 років моєї 
праці вчителем фізики ка-
бінет не поповнювався ТЗН 
жодного разу, — каже Гали-
на Карабут. —  І ось такий 
подарунок!  Блищать очі ді-
тей, радіє душа педагогів, 

батьки сподіваються на по-
кращення в навчанні. Ми 
дуже раді, що наш депутат 
виконав обіцяне.

Керівництво Атманайської 
ЗОШ каже, що Геннадій Ми-
колайович завжди тримав 
це питання на  порядку ден-
ному, дзвонив, домовляв-
ся, турбувався та радився 
із школою та керівництвом 
Кирилівської ОТГ. А ще для 
учнів 11 класу  Геннадій Шев-
ченко підготував гарний сти-
мул в навчанні – преміюван-
ня кращого випускника на 
суму 2000 гривень.

В Азовській ЗОШ 22-23 
вересня пройшов тренінг 
щодо впровадження сучас-

Сучасні інтерактивні комплекси 
встановлені у школах Кирилівської ОТГ

них інтерактивних засобів 
навчання SMART BOARD.

На тренінг були запроше-
ні вчителі нашої громади, які 
будуть працювати в інтерак-
тивних класах. Ділилися до-
свідом з нашими освітяна-
ми Вікторія Терещенко, гро-
мадський куратор впрова-
дження інтерактивного об-
ладнання SMART в освіт-
ніх закладах міста Токмак, 
та вчитель Токмацької ЗОШ 
№1 Яна Ткаченко. Відбулася 
презентація інтерактивного 
комплексу, гості  поділилися 
досвідом організації робо-
ти навчальних закладів міс-
та Токмак, де працюють 22 
інтерактивні дошки SMART 
BOARD.

Азовська загальноосвіт-
ня школа гостинно зустрі-
ла учасників тренінгу. В дру-
гий день занять педагоги 
розпочали з вивчення базо-
вих інструментів програм-
ного забезпечення SMART 
NOTEBOOK, вчилися ство-
рювати інтерактивні вправи.

Учасники тренінгу об’єд-
налися на онлайн-платфор-
мі Google+, створивши вірту-
альну громаду — «Спільнота 
освітян SMART Кирилівка», 
до якої можуть приєднува-
тися і співпрацювати педа-
гоги об’єднаної територіаль-
ної громади Кирилівки.

На в’їзді до Охрімівки 
з’явилася нова стела

Микола Письменний

Ще в 2017 році  вчитель 
фізики Атманайської ЗОШ 
Галина Карабут звернула-
ся з проханням допомогти 
в придбанні  і встановленні 
в Атманайській ЗОШ  І-ІІІст.  
SMART-дошки до депутата 
Запорізької обласної ра-
ди Геннадія Шевченка. Де-
путат виконав прохання на 
всі 300%.

Спільно з відділом осві-
ти Кирилівської ОТГ  Ген-
надій Миколайович плідно 
працював влітку, щоб  при-
дбати, встановити та ор-
ганізувати  консультативне 
навчання  для вчителів шкіл 
Кирилівської об’єднаної 
громади.

— Депутат Запорізь-
кої обласної ради Геннадій 
Шевченко завжди з пова-
гою і турботою відносить-

ся до виборців територіаль-
ного округу та їхніх потреб. 
Одна із особистих рис ха-
рактеру  Геннадія Микола-
йовича   — це відповідаль-
ність, — каже вчитель фізи-
ки Атманайської ЗОШ Гали-
на Карабут.

В Атманайській ЗОШ ін-
терактивний  комплекс  
встановили в найбільшому 
кабінеті – кабінеті фізики. 
Розташування вибрали так, 
щоб створити освітні зони: 
реальні  та  віртуальні ла-
бораторії для дослідження 
і вивчення природничих на-
ук, для використання в по-
закласній виховній робо-
ті. До комплексу входять: 
SMART-дошка в 4 дотики,  
мультимедійний проектор, 
звукові колонки, комп’ютер, 
джерело безперебійного 
постачання струму.

Діти з невеликих сіл Но-
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У КИРИЛІВЦІ ВІДБУЛИСЯ СПОРТИВНІ ЗАХОДИ, 
ПРИСВЯЧЕНІ ДНЮ ФІЗКУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

У КИРИЛІВСЬКІЙ ГРОМАДІ ПРИВІТАЛИ ОСВІТЯН З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ

У Кирилівському БК №1 4 жовтня 
відбулися урочисті заходи з нагоди 
Дня працівника освіти. У святкуванні 
взяли участь працівники всіх начальних 
закладів нашої громади.

Спортсмени продемонстрували свою фізичну 
підготовку, витривалість та вправність.

Мирослава Рябко

На всіх наших освітян на 
вході до зали чекали бу-
кети квітів та слова подя-
ки від учнів з побажаннями 
здоров’я, наснаги та тер-
піння.

Привітати вчителів з їх-
нім професійним святом 
завітали голова Кирилів-
ської селищної ради Іван 
Малєєв та начальник від-
ділу освіти та молоді Ки-
рилівської селищної ради 
Наталія Коваль. Вони по-
дякували педагогам за на-
тхненну, самовіддану й не-

Р Е К Л А М А

втомну працю, за великий 
талант і покликання сіяти 
мудрість і знання.

У рамках святкування, 
за багаторічну педагогіч-
ну працю, вагомі успіхи у 
справі навчання й вихован-
ня дітей, молоді та з наго-
ди професійного свята Дня 
працівників освіти від Ки-
рилівської селищної ради 
та відділу освіти та молоді 
Кирилівської селищної ра-
ди кращих із кращих пе-
дагогів було нагороджено 
грамотами та подяками.

Почесною грамотою За-
порізької обласної ради за 

багаторічну сумлінну пра-
цю, високий професіона-
лізм, вагомий особистий 
внесок у справу навчання 
та виховання підростаючого 
покоління була нагородже-
на вчитель Азовської ЗОШ 
Катерина Чуйко. Приємним 
бонусом до свята для всіх 
освітян громади стала гро-
шова премія від Кирилів-
ської селищної ради.

Чудові і цікаві подарунки 
отримали директори всіх 
начальних закладів грома-
ди від народного депутата 
Сергія Валентирова. Пода-
рунки отримали і  вчителі-

пенсіонери, які все 
своє життя присвя-
тили педагогічній 
праці.

Урочистості за-
вершилися  святко-
вим концертом, який 
підготували творчі 
колективи Кирилів-
ського БК №1, Ки-
рилівського БК №2, 
Охрімівського БК та 
Атманайського БК. 
Для вчителів співа-
ли, грали на музич-
них інструментах, 
танцювали, розігру-
вали сценки та на-
віть змусили їх трош-
ки розім’ятися. Під-
нявшись зі своїх 
місць, педагоги по-
вторювали за аніма-
торами танцювальні 
рухи.

Євгенія Мініна

В рамках свята 8 верес-
ня було вирішено провес-
ти змагання серед трьох 
старостинських округів 
Кирилівської територі-
ально громади. Спочатку 
всі зібралися на футболь-
ному міні-полі зі штучним 
покриттям. Присутніх зі 
святом привітали перший 
заступник кирилівського 
селищного голови Мари-
на Логінова та завідуючий 
відділом спорту та туризму 
КЗ «Центр культури, до-
звілля та мистецької осві-
ти Кирилівської селищної 
ради Якимівського району 
Запорізької області» Роман 
Сердяєв.

Всі разом згадали спортс-
менів, які роблять дуже ба-
гато для розвитку спорту в 
нашій громаді, а потім хви-

линою мовчання вшанували 
пам’ять тих спортсменів, які 
пішли з життя.

Розпочалися змагання 
з футболу. Боротьба була 
напруженою, а результати 
змагань виявилися досить 
несподіваними. Третє міс-
це посіла команда «Чайка» 
з Охрімівки, друге місце у 
команди «Хвиля» з Атманаю 
і перше заслужене місце ви-
борола команда «Азовець» 
з Кирилівки. Кращим бом-
бардиром було визнано Се-
мена Буряка. Головний суд-
дя змагань та суддя у полі 
— Роман Сердяєв.

Після футболу всі пере-
містилися у кафе «Люкс» 
Олега Рєпіна,  для визна-
чення сильніших з бі-
льярду.  Боротьба була за-
хоплюючою, усі команди 
до останнього намагалися 
вирватися у переможці. В 

результаті  перше почесне 
місце - у команди з Охрі-
мівки «Чайка», на другому 
місці команда з Кирилів-
ки «Азовець» і на третьому  
опинилися атманайці з ко-
манди «Хвиля». Головний 
суддя змагань з більярду  - 
Микола Литвак.

Наступним видом зма-
гань стало метання дроти-
ків у дартс. Продемонстру-
вавши свою влучність, 
учасники змагань посіли 
наступні місця: третє міс-
це з результатом 77 балів 
у команди «Чайка», друге 
місце з результатом 81 бал 
у команди «Хвиля» і перше 
місце з результатом 92 бала 
у команди «Азовець».

Продемонстрували май-
стерність спортсмени і у 
стрільбі з пневматичної 
гвинтівки. Змагання про-
ходили у стрілецькому 

тирі, який належить  Олек-
сандру Єрмаку та Олексан-
дру Іщенку. Спортсмени 
висловлюють велику по-
дяку підприємцям за на-
дання місця для змагань. 
Команда «Азовець» набра-
ла 106 очок і посіла третє 
місце. Друге місце з резуль-

татом 113 очок у команди 
«Чайка». І перше місце з 
результатом 132 очка у ко-
манди «Хвиля». У змаган-
ня кращим виявися Юрій 
Стефаненко, який набрав 
49 очок з 50 можливих, він 
визнаний кращим стріл-
ком турніру.
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У Кирилівці пройшов 
«Ярмарок професій»

Якимівський центр зайнятості 21 вересня 
провів у Кирилівці профорієнтаційний 
захід для майбутніх абітурієнтів. 

Євгенія Мініна

Основною метою поді-
бних заходів є можливість 
зорієнтувати випускників 
9-х та 11-х класів у вибо-
рі професії та наголоси-
ти на важливості вибору. 
Подібний захід у Кирилівці 
пройшов вперше та зібрав 
повну залу.

На захід зібралися учні 
8-х, 9-х і 11-х класів Кири-
лівської, Охрімівської та 
Атманайської шкіл. Пред-
ставники вищих навчаль-
них закладів та професій-
но-технічних училищ пре-
зентували свої заклади 
перед учнями.

Відкрили захід заступник 
директора районного цен-
та зайнятості, начальник 
відділу надання соціальних 
послуг Тетяна Івахненко 
та начальник відділу осві-
ти та молоді Кирилівської 
селищної ради Наталія Ко-
валь. Вони наголосили на 

важливості вибору май-
бутньої професії та проін-
формували присутніх учнів 
про ті професії, спеціалістів 
яких не вистачає Кирилів-
ській громаді.

Представники учбових 
закладів надавали інфор-
мацію, умови вступу, про-
ходження практики та по-
дальшого працевлашту-
вання, проводили презен-
тацію своїх закладів, вико-
ристовуючи мультимедійні 
засоби та виступи. Також 
перед присутніми висту-
пив і представник Кири-
лівського відділу поліції, 
який розповів про важ-
ливість професії право-
охоронців та запросив до 
своїх лав.

Менш ніж через рік 51 
старшокласнику Кирилів-
ської ОТГ належить вирі-
шити, куди піти вчитися. 
Такі ярмарки для молоді — 
можливість зробити пра-
вильний вибір.

У КИРИЛІВСЬКІЙ ГРОМАДІ ВІДЗНАЧИЛИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ДОШКІЛЛЯ

27 вересня дитячі 
садки Кирилівської 
ОТГ приймали 
поздоровлення 
з нагоди 
Всеукраїнського 
Дня вихователя та 
всіх дошкільних 
працівників.

ред освітян особливим 
ентузіазмом, творчим 
ставленням до справи.

Вихованці  дитячого 
садка розважали при-
сутніх своїми танцями та 
піснями. На свято завіта-
ли учні школи-саду «Зо-
лота рибка», випускники 
садочка, які подарували 
присутнім хореографічні 
композиції та заспівали 
пісні. Вихователі разом з 
батьками показали тема-
тичну сценку «Один день 
з життя вихователя ди-
тячого садка». Впродовж 
свята було декілька тан-
цювальних флешмобів, 

до яких з задоволенням 
долучалися дітлахи.

У атманайському дитя-
чому садку «Чебурашка» 
та охрімівському дитячо-
му садку «Казка» також 
пройшли святкові уро-
чистості. Тепла і друж-
ня атмосфера панувала у 
садках під час проведення 
заходів. Діти танцювали, 
співали пісні та розповіда-
ли вірші.

Наприкінці свята ви-
хователі всіх трьох дитя-
чих садків отримали  від 
дітей подарунки, зробле-
ні власноруч.

Андрій Волков

Маленьке село Косих 
засноване на 4 роки 

пізніше Охрімівки – у 1809 
році. Отже, йому виповни-
лося 209 років.

Привітати сельчан приї-
хали заступник голови Ки-
рилівської селищної ради 
Ігор Коробка, директор КЗ 
«Центр культури, дозвілля 
та мистецької освіти Ки-
рилівської селищної ради 

Село Косих відсвяткувало 

209 років
Кожного року восени сіла Охрімівка та 
Косих святкують свої дні народження. 
Два століття тому сюди прибули перші 
поселенці з Курської, Тамбовської, 
Полтавської і Таврійської губерній.

Якимівського району За-
порізької області» Світлана 
Шиян. Вони  вручили пода-
рунки господарям кращих 

жителям, дітям війни, 
учасникам АТО, бо у ці 
осінні дні Якимівщина 
відзначає ювілейну дату 
– 75-річчя визволення від 
нацистських загарбників 
у Другій світовій війні.

Щирими оплесками гля-
дачі дякували артистам: Д. 
Сліпченко, С. Пєтухову, 
Л. Тетюшкіній, Д. Русі-
ній, Л. Стремедловскій, С. 
Ліскунову, Я. Тронько, Л. 
Зюмкіній, О. Сакалош, В. 
Пєтухову, Н. Мірошничен-
ко, В. Саприкіну, жіночо-
му вокальному колективу 

«Берегиня», музикантам 
інструментального ансамб-
лю «Хорошее настроение», 
ведучим концерту Л. Віхля-
євій і С. Кельм, завідувачу 
Охрімівського БК С. Шпі-
гунову.

Артисти разом з жителя-
ми радіють, що село живе, 
що в ньому народжують-
ся діти, поселяються нові 
люди, а, значить, у села є 
майбутнє у складі Кирилів-
ської громади.

Художній керівник Охрі-
мівського БК Л. Віхляєва.

Микола Письменний

У школі-садку «Золота 
рибка» відбулася свят-
кова розважальна про-
грама за участю праців-
ників закладу, дітей та 
їхніх батьків. Привітали 
зі святом  працівників 
дошкільного закладу ди-
ректор школи-сад Олена 
Грищенко та начальник 
відділу освіти та моло-
ді Наталія Коваль, які 
наголосили на цінності 
кожного співробітника, 
та зазначили, що пра-
цівники дошкільних 
навчальних закладів за-
вжди вирізняються се-

дворів Ходіді Усоян та Віта-
лію Гуденко, батькам най-
молодшої жительки села 
Міланочки Тирченкової, 
а також завітали до садиби 
найстарішої жительки села 
Віри Цитряк, якій випо-
внилось 93 роки.

Немало добрих слів в 
адресу жителів села  луна-
ло у виступах депутата від 
Косих у Кирилівській се-
лищній раді Володимира 
Нанівського і в.о. старости 
Охрімівки Тетяни Міщен-
ко.

А після привітань свої 
таланти дарували при-
сутнім самодіяльні ар-
тисти Охрімівського БК. 
Вони присвячували пісні, 
танці, музику, вірші усім 
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Феєричний концерт мистецькі 
колективи дали на честь закінчення 
оздоровчого сезону на базі 
відпочинку “Горняк” 7 вересня. 

Для отримання досвіду, обміну ідеями і 
проблемами активісти Зеленої садиби 
Атманаю звернулися до кластеру 
зеленого туризму Мелітопольщини 
«Чарівна Таврія».

28 вересня 
виповнилося 
100 років від 
дня народження 
Василя 
Олександровича 
Сухомлинського 
- українського 
педагога, 
публіциста, 
письменника.

Кирилівський БК-1 
влаштував концерт 
на базі відпочинку

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ТУРИЗМУ 
ВІДЗНАЧИЛИ В НАШІЙ ГРОМАДІ

ШКОЛЯРІ ЗГАДУВАЛИ СУХОМЛИНСЬКОГО

Євгенія Мініна

Керівництво бази ви-
рішило по-особливому 
відзначити цей день і коли 
нашим колективам та со-
лістам запропонували ви-
ступити, всі вони, недив-
лячись на погану погоду, за 
3 години зібралися разом 
та влаштували справжнє 
свято.

Зал був переповнений, 
зібралися справжні по-
ціновувачі, які раді насо-
лоджуватися талантами 

художньої самодіяльності.
Своєю особливою май-
стерністю й емоційністю 
виконання глядачам до 
вподоби стали виступи на-
родного хору «Берегиня» 
(кер. – Анатолій Янєв), 
вокального колективу 
«Джерело» (кер. – Алла 
Ванькевич), Анатолія Янє-
ва, Любові Кононіхіної, 
Світлани Джаловської, Ва-
лентини Ситник, Василя 
Мурського, Віри Волкової.

Програма концерту була 
насиченою та захоплюючою. 

Мирослава Рябко

Керуюча кластером Ва-
лентина Єрмак організу-
вала для гостей з Атманаю 
цікаву екскурсію і знайом-
ство з садибами: «Алея 
троянд», «Перлина степу», 
«Хутір Оленівка», «Гости-
ни у Валентини», а також 
відвідування страусиної 
ферми та цілющих джерел 
у с. Терпіння. Гостинність 
господарів, спілкування з 
однодумцями, вирішен-
ня професійних 
питань, шанобли-
ве ставлення до 
звичаїв і традицій 
українського села, 
дружня атмосфера 
подолала усі грані 
між гостями і гос-
подарями. Кожна 
садиба має свою 
унікальність і несе 
тепло українсько-
го села, тут можна 
побачити речі, які 
збереглися госпо-
дарями з 100-річ-
ної давнини, але є 
й сучасні: байдар-
ки (садиба «Перли-
на степу» господар 
Демченко В.); ба-

сейн (садиба «Оленівка ху-
тір» господиня Романенко 
О.); сауна, соляна кімната 
(садиба «Гостини у Вален-
тини» господиня Єрмак В.).

Велику подяку активісти 
Зеленої садиби висловлю-
ють голові Кирилівської се-
лищної ради Івану Малєєву, 
директору КЗ « Центр куль-
тури, дозвілля та мистецької 
освіти Кирилівської селищ-
ної ради» Світлані Шиян за 
підтримку і небайдужість до 
розвитку свого села.

В Охрімівці відзначили свято Віри, 
Надії, Любові та Софії

В Охрімівському БК 
напередодні свята 
Віри, Надії, Любові 
та Софії відбулася 
зустріч жінок – носіїв 
цих прекрасних імен, 
під назвою «Жіночі 
долі - мереживо 
дивне».

День  цей важко назвати святом, 
адже це досить трагічна дата. На-
справді цей день присвячений пам’яті 
великомучениць Віри, Надії, Любові. З 
біблійною історією про них присутніх 
познайомила Г. Зінченко – староста 
Свято-Михайлівської церкви.

Ведуча свята Л. Віхляєва привітала 
присутніх з днем Ангела та побажала 
радості, щастя, миру і всього того, 
про що говорять їх прекрасні імена. 
Також ведуча нагадала всім присутнім, 
що 30 вересня в Україні с 2009 року, на 
державному рівні, відзначають ще й День 
усиновлення.

На зустрічі йшла мова про самі високі 
християнські та людські чесноти – віру, 
надію та любов. Для жінок лунали гарні 
поетичні рядки, ліричні пісні, музика. 
Свої таланти їм дарували учасники ху-
дожньої самодіяльності: дитячий вокаль-
ний ансамбль (кер. - І. Ручкіна), ансамбль 
сопілкарів (кер. - С. Шпигунов), учасни-

ки театрального гуртка (кер. - Л. Віхляє-
ва), жіночий вокальний ансамбль «Бере-
гиня», а також Л. Тетюшкина та І. Чурса.

Родзинкою свята стали цікаві розповіді 
присутніх жінок про свою долю, сімейні 
цінності та традиції. Поділилися своїми 
думками на тему свята Л. Бартиш та Н. 
Кириленко.

Всі присутні на святі жінки щиро дяку-
вали організаторам свята та артистам за по-
дароване сердечне тепло, позитив та любов.

Художній керівник Охрімівського БК Л. Віхляєва.  

Андрій Волков

З нагоди цієї дати в 
Азовській школі були про-
ведені різноманітні захо-
ди. В шкільній бібліотеці 
влаштували викладку лі-
тератури. Учні 2 та 4 кла-
сів провели «Літературний 
квест», де розповідали 
та знайомилися з біогра-
фією та творчістю пись-
менника. Протягом всьо-
го квесту учні початкової 
школи відвідали 7 станцій, 
на яких вони виконували 
завдання, а саме: розпо-

відали вірші, відгадували 
казки відомого педагога, 
інсценізували твори пись-
менника, грали в ігри. За 
кожне завдання учні отри-
мували слово-відгадку на 
одну із заповідей відомого 
письменника, в кінці якого 
вони їх склали. Класні ке-
рівники Галина Третякова 
та Оксана Майфат напри-
кінці свята подарували ді-
тям сердечка, як символи 
любові і добра. Наприкін-
ці всі учасники заходу за-
співали пісню «Хай завжди 
буде сонце!».

Учні 5-а класу також під-
готували виховний захід. 
Вони розповідали про бі-
ографію письменника, пе-
реказували його казки та 
навіть намалювали ілю-
страції до них, дивилися 
мультимедійну презента-
цію, яку підготували разом 
з класним керівником Іри-
ною Устиченко. Всім на-
стільки сподобалися за-
ходи, що учні вирішили на-
далі ще глибше знайоми-
тися з творчістю письмен-
ника.

Глядацька аудиторія щиро 
дякувала учасникам твор-
чих колективів та окремим 
виконавцям бурхливими 
оплесками.
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У неділю, 2 вересня, стартувала 
осіння стадія спартакіади 
Кирилівської селищної ради 
серед трудових організацій 
Кирилівської селищної ради.

Юні кирилівські майстри м’яча 
продемонстрували неабияку волю 
до перемоги у Приморську.

Спартакіада крокує громадою

ДИТЯЧА КОМАНДА З ФУТБОЛУ 
ЗІГРАЛА НА ОБЛАСНИХ

ЗМАГАННЯХ

Любителі настільного тенісу 
представили громаду на 

першості області
Змагання з тенісу зібрали у Приморську 
найсильніші команди об’єднаних 
територіальних громад і районів.

му КЗ «Центр культури, до-
звілля та мистецької осві-
ти Кирилівської селищної 
ради Якимівського району 
Запорізької області» Роман 
Сердяєв: «Нам не вистачає 

тренерів з волейболу, тені-
су. Адже саме досвідчений 
тренер може згуртувати ко-
манду та вивести на висо-
кий рівень».

Євгенія Мініна

БІЛЬЯРД
У перші вихідні вересня 

пройшли змагання з більяр-
ду. Позмагатися зібралося 
5 команд з 2 учасників. Гра 
проходила до двох поразок 
кожної команди. Та коман-
да, яка перемагала, йшла 
по прямій, а ті команди, які 
отримували поразку, опус-
калися вниз по турнірній та-
блиці.

Всі команди тягнули же-
реб. В результаті напруже-
ної та емоційної боротьби 
команда «Юність» (Віталій 
Шершньов та Кирил Шубін) 
посіла 5 місце. Хлопці пока-
зали достойну гру, але для 
перемоги їм трошки не ви-
стачило досвіду. Команда 
«Кордон» (працівники при-
кордонної служби Дмитро 
Таращан та Олексій Гурбич) 
посіли 4 місце. Команда 
«Рятівник» (Анатолій Прота-
сов та Юрій Подтикан) змо-
гли показати хорошу гру 
та вибороли призове тре-
тє місце. За перше місце 
змагалася команда «Хвиля» 
(підприємці Роман Потапов 
та Сергій Становий) та ко-
манда «Громада» (праців-
ники Кирилівської селищної 
ради Дмитро Купрін та Олег 
Цебер). В захоплюючій грі 
перемогу з рахунком 3:1 
здобула команда «Грома-
да», а друге місце - у «Хви-
лі». Всі учасники отримали 
грамоти, які люб’язно на-
дала Кирилівська селищна 

Микола Письменний

Футболісти ДЮСШ 
«Азовець» 15 вересня 
прийняли участь у зма-
ганнях у м. Приморську. 
Ігри проходили в рамках 
обласних змаганнях «Хто 
ти, майбутній олімпієць?» 
серед сільських шкіл об-
ласті. Участь у них бра-
ли спортсмени 2004-2005 
року народження.

Наша команда пока-
зала достойну профе-
сійну гру та посіла у сво-
їй групі 2 місце. Проте 

за умовами змагань фі-
нальні зустрічі повинні 
були проходити на на-
ступний день. З фінан-
сових міркувань коман-
да футболістів ДЮСШ 
не змогли приїхати ще 
раз. В результаті того, 
що команда була від-
сутня на фінальних зма-
ганнях, їм автоматично 
присудили 4 місце.

Підготували наших 
спортсменів тренери 
Олександр Гуртовий та 
Роман Сердяєв.

рада. Велика подяка Олегу 
Рєпіну, який кожен рік при-
ймає учасників спартакіади 
у своєму кафе, де розташо-
вані більярдні столи.

СТРІЛЬБА ТА ДРОТИКИ
За тиждень, 9 вересня, 

усі п’ять команд змагали-
ся у стрільбі з пневматичної 
гвинтівки та метанні дроти-
ків у дартс. Від кожної ко-
манди у стрільбі змагалися 
по три учасники. Боротьба 
була дуже напружена. Су-
противники за результата-
ми йшли пліч-о-пліч. В ре-
зультаті 5 місце у команди 
«Юність» (Ігор Соболь, Ві-
талій Шершньов та Кири-
ло Шубін), 4 місце у коман-
ди «Громада» (Олег Цебер, 
Тарас Матвієнко та Олек-
сандр Жеребець), 3 призо-
ве місце у команди «Рятів-
ник» (Сергій Лісовик, Сер-
гій Деркач та Руслан Дячен-
ко). Друге місце виборола 
команда «Кордон» (Микола 
Пацельт, Сергій Кочегаров 
та Сергій Миронюк). Перше 
почесне місце у підприєм-
ців команди «Хвиля» (Воло-
димир Чуб, Андрій Єрмак та 
Олександр Киценко). Вели-
ку подяку головний суддя 

змагань висловлює коман-
ді «Рятівник», яка в проце-
сі змагань відлучалася для 
гасіння пожежі. І потім зно-
ву повернулася до змагань. 
Хлопці показали справжній 
командний дух та жагу до 
перемоги.

Як завжди, найбільш 
емоційним та найпопуляр-
нішим серед уболівальни-
ків були змагання з метання 
дротиків у дартс. П’яте міс-
це у команди «Юність», чет-
верте - у команди «Кордон», 
третє місце у команди «Ря-
тівник», друге місце у «Гро-
мади» та перше місце у ко-
манди «Хвиля».

ФУТБОЛ
Наймасовіший етап 

спартакіади Кирилівської 
селищної ради – змагання з 
міні-футболу – пройшов 16 
вересня на майданчику зі 
штучним покриттям.

Показати свої вміння на 
полі з м’ячем зібралися 
п’ять команд. 

Після спільного збору ка-
пітанів команд, було при-
йнято рішення поділити ко-
манди на дві групи. Після 

жеребкування в одну групу 
потрапило дві команди, в 
іншу — три. Дві найсильніші 
команди минулого року бу-
ли розведені по різних гру-
пах. У кожній групі зустрі-
чі проходили по 10 хвилин 
в таймі, і в результаті ви-
значалися переможці. Ко-
манда, яка в групі із трьох 
команд посіла третє міс-
це, автоматично отримала 
п’яте місце, і не брала учас-
ті у спарингових іграх.

В одній з груп перше міс-
це в результаті нелегкої бо-
ротьби зайняла команда 
«Кордон», а друге — коман-
да «Хвиля». У другій гру-
пі перше місце посіла ко-
манда «Громада», друге по-
чесне місце посіла коман-
да «Юність», і третє місце 
в своїй групі виборола ко-
манда «Рятівник». Стико-
ві зустрічі визначили пере-
можців. Команда «Хвиля» 
— четверте місце, команда 
«Юність» — третє місце, ко-

манда «Кордон» — призове 
друге місце, і абсолютними 
чемпіонами стала команда 
«Громада».

- Хочу ще раз наголоси-
ти, що всі, хто хоче створи-
ти команду, можуть пода-
ти заявку на участь на на-
ступний рік. Може, це бу-
де команда ветеранів, мо-
же, представники поліції, 
але їх всіх щось повинно 
об’єднувати: чи професія, 
чи рід занять, чи вік, - наго-
лосив головний суддя зма-
гань Роман Сердяєв. – Та-
кож звертаюсь до всіх під-
приємців, які хочуть при-
ймати участь у змаганнях. 
Звертайтесь до свого капі-
тана Володимира Чуба та 
ставайте частиною друж-
ньої команди!

Велику подяку організа-
тори та учасники матчевих 
зустрічей  висловлюють Ки-
рилівській селищній раді за 
надання грамот.

Сергій Шубін

Змагання з настільного 
тенісу серед команд ОТГ і 
районів проходили 15 ве-
ресня. Нашу ОТГ пред-
ставляли Наталя Каширі-
на, Олександр Куц та Сергій 
Становий.

Всього у змаганнях при-
ймало участь 15 команд. На-
ші спортсмени до кожної гри 
докладали максимум зу-
силь, адже в змаганнях при-
ймали участь спортсмени 
високого рівня, навіть май-
стри спорту. В результаті на-
пруженої боротьби, із бойо-
вим та оптимістичним на-
строєм, у нашої команди - 7 
місце.

Як зазначає завідуючий 
відділом спорту та туриз-
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Олександр Балабін — переможець 
Всеукраїнського турніру

Дві блискавичні перемоги не 
залишили рівних кирилівському 

боксерові на престижному турнірі.

натрапив на непростого су-
перника. Проте кирилівський 
боксер здобув перемогу з 
рахунком 5:0. У фіналі Олек-
сандр зустрівся з більш до-
свідченим спортсменом, 
який навіть був старший за 
нього на 1 рік. Проте без осо-
бливих зусиль наш спортс-
мен з рахунком 5:0 здобув 
перемогу.

Велику подяку за під-
тримку тренер та спортс-
мен висловлюють Кирилів-
ській селищній раді на чолі 
з головою Іваном Малєєвим 
та директору ДЮСШ «Азо-
вець» Артему Тельчарову.

Андрій Волков

У Запоріжжі 27-29 верес-
ня проходив XV Всеукраїн-
ський турнір пам’яті май-
стра спорту СРСР з боксу 
Валерія Сінєльщікова, ор-
ганізований Заслуженим 
тренером України Олексан-
дром Трюхіним за підтрим-
ки виконавчого комітету За-
порізької міської ради, об-
ласного осередку феде-
рації боксу України та За-
порізької міської федерації 
боксу.

Турнір проходив на висо-
кому рівні. Медалі розігру-
валися у двох вікових кате-
горіях — молодь 2001-2002 

р.н. та юніори 2003-2004 
р.н. Також були на турнірі і 
вагові обмеження. Участь 
у змаганнях брали близь-
ко 75 спортсменів зі всієї 
України.

Кирилівську ДЮСШ «Азо-
вець» у категорії до 60 кг 
представляв вихованець 
тренера Андрія Щетиніна 
наш видатний боксер Олек-
сандр Балабін.  Для Олек-
сандра це були перші зма-
гання у новій віковій катего-
рії. Зі зміною категорії зміню-
валася і довжина боїв. Наш 
спортсмен боксує вже не по 
1,5 хв. а по 2 хв. На турнірі 
боксер провів два поєдинки. 
В першому бою Олександр 

Кирилівським «карпам» на вихідних 
вдалося взяти участь одразу у двох 
різнопланових змаганнях та здобути 
в них абсолютну перемогу. 

Відкриття сезону кирилівські бійці 
почали з перемогою у двох турнірах

ну перемогу у Луцьку, ко-
манда вирушила до Киє-
ва, де 30 вересня проходив 
Всеукраїнський турнір з 
професійного карате. Вар-
то відзначити, що це новий 
вид карате, де присутні по-
вноконтактні бої.  Прави-
ла дуже схожі з хортингом, 
вони змішані і під час по-
єдинку дозволяється все 
– бити, душити та ін. Бої 
були достатньо важкими, 
але наші спортсмени були 
готові до всього. Вони змо-
гли швидко зорієнтуватися 
та перейти на інші правила. 
У кожному поєдинку хлоп-
ці докладали максимум зу-
силь, в результаті знову 6 
перших місць.

Спортсменів підготува-
ли Руслан Галигін та Віта-
лій Головко. Велику подя-
ку спортсмени та тренери 

висловлюють всій своїй 
команді, яка складається 
з небайдужих людей. Осо-
блива подяка за фінансову 
підтримку Кирилівській 
селищній раді.

До речі, за вересень у 
команди сталося декіль-
ка важливих подій. По-
перше,  у команди з’явився 
свій дипломований суддя: 
Анна Олександрова отри-
мала 1 суддівську катего-
рію. По-друге, українській 
федерації хортингу у пів-
денному регіоні України 
на чолі з віце-президентом 
Русланом Галигіним дору-
чили провести Чемпіонат 
України з хортингу у Запо-
ріжжі. Адже хортинг є на-
ціональним видом спорту, 
і з самого початку усі бо-
йові традиції йдуть з Запо-
різької Січі.

Євгенія Мініна

Спортсмени тренували-
ся ціле літо, без відпочин-
ку, підвищуючи свій про-
фесійний рівень. І тому, 
коли випала можливість 
взяти участь одразу у двох 
змаганнях, тренери ні на 
секунду не замислилися. В 
результаті команда кири-
лівських спортсменів стала 
кращою на двох різних тур-
нірах.

Перший турнір, який від-
відали  кирилівські спортс-
мени, був Відкритий чем-
піонат Волинської області, 
який проходив у  Луцьку 29 
вересня. Команда у складі 
6 чоловік – Стас Путеньов, 
Олександр Віркун, Артем 
Галабурда, Дмитро Жер-
новий, Олег Олександров 
та Вадим Лузан - показали 
високий рівень спортивної 
підготовки. Кожен спортс-
мен з команди провів по 
2-3 блискучі поєдинки. У 
результаті у  кирилівських 
спортсменів 6 перших 
місць.

Отримавши блискавич-

З метою пропаганди здорового 
способу життя з 3 по 7 вересня в 
школах Кирилівської територіальної 
громади пройшов тиждень фізичної 
культури і спорту.

ШКОЛЯРІ КИРИЛІВСЬКОЇ 
ОТГ ВІДЗНАЧИЛИ ТИЖДЕНЬ 
ФІЗКУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Мирослава Рябко

У школах нашої громади склалася добра традиція 
— відзначати День фізичної культури і спорту тижнем 
фізичних знань і умінь.

Кирилівська ЗОШ-С І ступеня «Золота  рибка»  для 
1 – 4 класів  проводила  Team building (з англ. мови – 
командоутворення). Для малюків проводилася тради-
ційна зарядка та різноманітні спортивні ігри.
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КВАРТИРЫ
2к.кв., Центр Кирилловки, 5 минут к 
морю, ул. Носкова 15, кв.3, 1 этаж, 
48м2 общ./16 м2 кухня/комн. 18 и 8м2, с 
удобствами, х/с, есть подвальн. пом. + 
полисадник, чистый подъезд, большой 
общ. двор, граничит с санаторием 
«Кирилловка», 35000у.е. + мебель и 
техника, 097-378-36-27
3к.кв.,  Акимовка, СРОЧНО, 1 эт. капи-
тал. гараж, 097-13-76-097
комната в общежитии пгт. Акимовка 
общ. пл. 17м2 2/2, срочно, 093-64-38-925

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

ДОМА
дом 10 соток, недостроенный, пгт. 
Кирилловка, ул. Первомайская. Плодо-
родный сад, все комуникации. С воз-
можностью проживания в 2х комнатах 
капитального строения и гаражом. Име-
ются госакты. Возможно для бизнеса. 
068-812-09-04, 099-622-54-56 
дом,  40 соток в с.Косых ул. Гвардей-
ская, 067-345- 99-88 Людмила Ивановна 
Дом в Кирилловке (Азовское), ул. 
Школьная, 097-047-07-55
дом в центре Кирилловки, 30000 у.е., 
096-576-86-80
ДОМ ПГТ. КИРИЛЛОВКА-2, УЛ. 8 МАР-
ТА, 067-389-04-57
дом, Акимовка, благ., возм. обмен на 
квартиру в Крыму, 068-318-95-12
дом, Акимовка, Больничная, 2, благ, 
отопл. газ, л/к отаплив. автоном., сану-
зел в доме, 11с., с домом, 097-44-28-066 
Рустам
дом, Акимовка,2эт, 60м2, 18000$, 068-
248-44-27
дом, Ефремовка, 2эт., ремонт, 21000$, 
067-149-87-07
дом, Ефремовка, 3500$, 43-84-73
дом, Ефремовка, благ., газ., рассмотрю 
любые предложения, 096-37-13-967
дом, Кирилл., 067-149-87-07
дом, Кирилл., 116,3м2, 10с., 10000$, 
44-35-71
дом, Кирилл., 2эт., 140000$,067-266-
93-04
дом, Кирилл., 45000$, 067-266-93-04
дом, Кирилл., жилой, 22комн., меб., быт. 
тех., включит., с клиентской базой, 2-ли-
ния, 10с., 230000$, торг, 067-266-93-04
дом, Кирилл., мансарда, без внутр. 
работ, 10с., вода, 22000$, торг, 096-385-

57-67
дом, Кирилл., р-н Аквапарка, 110000$, 
067-266-93-04
дом, Кирилл., цокольн. этаж, 310м2+10с, 
150м от моря, 60.000$, 067-614-18-64
дом, Кирилл., элитный, 3-эт, уч. 3с, 50м 
от моря, к. Пересыпь, хор. рем., 067-
614-18-64
дом, Кирилловка, 62м,10с, 35000$,торг 
097-736-66-79
дом, Кирилловка, возм. обмен, 068-08-
408-33
дом, Кирилловка, центр, готов. бизнес 
27000$,098-374-83-31
дом, Кирилловка, центр, с постройками 
для отдыхающих, 3с., 27000$, 067-97-
106-27
дом, ул. Кирова (Цветочная), 098-499-
70-26
новый жилой дом, земля приватизи-
рована, Кирилловка 2,  ул. Школьная, 
095-47-48-088

УЧАСТКИ
зем., 8с., Кирилл. ул. Зоряная, 5500$, 
068-87-820-77 Михаил
зем., Акимовка,15с,госакт,5000$, 068-
248-44-27
зем., Кирилл, 8,5с., 8000$, 6-47-17
зем., Кирилл, р-н Автост., 8с, 6000$, 
госакт, 098-37-999-00
зем., Кирилл, Соборная, 72, 10с., 067-
936-86-45
зем., Кирилл., 500м море, 25000$, 067-
266-93-04
зем., Кирилл., Зоряна, 8с., госакт, 5000$, 
067-934-47-12
зем., Кирилл., к. Пересыпь, 9с., 097-544-
07-63
зем., Кирилл., к. Пересыпь, в конце, 
госакт, 25с. ,1200$/с, срочно, торг,  068-
188-91-04, 050-692-06-47
зем., Кирилл., к.Пересыпь, 3-10с, 100м 
море, коммуник., 3000$/сотка, 067-614-
18-64
зем., Кирилл., коса Пересыпь, 2 линия, 
62с, 400$/сотка, торг, 067-614-18-64
зем., Кирилл., Пересыпь, 40с., недорого, 
067-76-25-237
зем., Кирилловка 2, центр, 50сот., 
13000$, 097-335-18-07
зем., Кирилловка, 067-149-87-07
зем., Кирилловка, 10с, 18000$ 098-412-
19-22
зем., Кирилловка, 8,5с, а/вокз., 096-920-
58-59
зем., Кирилловка, 8с., ул. Запорожского 
Козацтва, 500$, /сотка, или меняю, 067-
54-13-000
зем., Кирилловка, ул. Запорожского 
козач., 1 линия гл. просп. Кирилловки, 
10с., госакт, 063-602-48-45
зем., Кирилловка, ул. Зоряна, 8с., 300$, /
сотка, или меняю, 067-54-13-000
участок 5,5 соток, ул. Центральная, 
098-296-59-72

ЛОТКИ, КИОСКИ
батискаф, Кирилл., 3х6, 3000$, 096-515-
68-49
батискаф, Кирилл., Федот. коса, 1 тор-
говый ряд напротив Сафари парк, или 

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

МЕБЕЛЬ
2 шифоньера, новые, цвет ольха, 
1200грн/шт., 050-284-71-89 Николай
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

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

Електронне пенсійне посвідчення: 
зручно, сучасно, надійно

Оформлення електронного пенсійного посвідчення 
додасть зручності людям похилого віку в отриманні 

пенсій, розширить їх можливості користування 
онлайн-сервісами вдома та посилить безпеку при 

пенсійному обслуговуванні. 

ЦЕ ЗРУЧНО!
Електронне пенсійне по-

свідчення (ЕПП) — пластико-
ва картка, яка поєднує в со-
бі звичайне пенсійне посвід-
чення і банківську платіжну 
картку. На такому посвідчен-
ні розміщується персональ-
на інформація його власни-
ка, а саме:

•прізвище, ім’я та по-
батькові;

•фото;
•стать;
•дата народження;
•номер ощадного рахунку;
•вид пенсії.

Як і на банківській картці, 
вказано термін дії посвідчен-
ня, є місце для підпису влас-
ника. До того ж, вся інфор-
мація дублюється в елек-
тронному вигляді на вбудо-
ваному чипі. Електронний 
цифровий підпис, який та-
кож міститься на посвідчен-

ні, дає змогу пенсіонеру ко-
ристуватися послугами Пен-
сійного фонду через веб-
портал, без відвідування від-
ділення Фонду.

ЦЕ НАДІЙНО!
В сучасному світі вико-

ристання електронних тех-
нологій повсякденно розши-
рюється, насамперед тому, 
що це спрощує багато про-
цесів. Електронне посвід-
чення – саме такий спосіб 
спростити і водночас поліп-
шити обслуговування.

Ось тільки головні перева-
ги ЕПП порівняно зі звичай-
ним посвідченням:

дозволяє отримувати гро-
ші без банківської картки, 
оскільки само є банківською 
карткою;

може використовуватись 
в магазинах для розрахунків 
за товари;

дозволяє без черг, пря-

мо вдома сплатити за ко-
мунальні послуги, провести 
безготівкові розрахунки, ви-
конувати інші банківські опе-
рації;

містить електронний циф-
ровий підпис, з допомогою 
якого можна скористатися 
багатьма пенсійними послу-
гами он-лайн на веб-порталі 
електронних послуг Пенсій-
ного фонду (https://portal.
pfu.gov.ua).

Електронне пенсійне по-
свідчення має підвищений 
рівень безпеки, захищає 
власника від протиправних 
дій під час виплат пенсії і со-
ціальної допомоги.

 ЦЕ СУЧАСНО!
Треба зауважити, що 

електронний цифровий під-
пис, який теж отримає влас-
ник ЕПП, —  ключ до особис-
того кабінету на веб-порталі 
електронних послуг Пенсій-

ного фонду України. За допо-
могою інтернету користувач 
може подивитись свою пен-
сійну справу, дізнатись про 
страховий стаж, порядок на-
рахування пенсії, її складові, 
подати заяву на перераху-
нок пенсії тощо. Можна зеко-
номити час, швидко виріши-
ти важливі питання просто 
вдома.

Де і як можна отримати 
електронне пенсійне посвід-
чення?

В Запорізькій області  по-
над 30 тисяч пенсіонерів 
вже користуються електро-
нним пенсійним посвідчен-
ням. Вони переконались, що 
ЕПП спрощує ідентифікацію 
особи, підвищує надійність 
отримання виплат та пільг, 
попереджає використання 
шахрайських схем.

Наразі отримати електро-

нне пенсійне посвідчення 
може кожний пенсіонер без-
коштовно.

Для цього треба завітати 
до найближчого управління 
Пенсійного фонду і особисто 
подати документи:

•заяву на оформлення 
електронного пенсійного по-
свідчення;

•дві фото 3 х 2,5 см;
•оригінал паспорта;
•ідентифікаційний код 

(ІПН).

Для внутрішньо перемі-
щених осіб  також необхідна 
довідка переселенця чи дію-
че пенсійне посвідчення.

Протягом місяця електро-
нне пенсійне посвідчення бу-
де виготовлене, і його можна 
отримати особисто у відді-
ленні Ошадбанку.
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ВІТАЄМО!

З 94-річчям вітаємо Фролову 
Ганну Семенівну. Нехай щирі ві-
тання 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 86-річчям вітаємо Андрю-
хову Марію Яківну. 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 85-річчям вітаємо Ненько 
Ніну Петрівну. Бажаємо міцного 
здоров’я. Бажаємо, щоб Ваш буди-
нок був повною чашею, і доля за-
вжди оберігала!

З 84-річчям вітаємо Атаманюк 
Анастасію Сергіївну.  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 83-річчям вітаємо Соболє-
ву Єлизавету Іванівну. Бажаємо 
сонця, тепла, миру, веселощів, 
грошей, успіхів у всіх починан-
нях, любові, добробуту, здійснен-
ня найзаповітніших бажань, 
здоров’я та наснаги! 

З 82-річчям вітаємо Корольо-
ву Лідію Сидорівну.  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!

26 сентября свой день рождения отмечала

Хома Алла
С Днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!

В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаем
И еще раз поздравляем!

Мама, папа, сыночек Даниил, сестра Виктория,
зять Александр, племяшка Ангелинка и семья Павлючок

З 82-річчям вітаємо Омельчен-
ко Володимира Миколайовича. Ба-
жаємо здоров’я, щастя, успіху та 
натхнення у справах. Нехай Ваша 
доля буде довгою та щасливою, 
і Вас завжди оточує сімейний за-
тишок та гармонія з навколишнім 
світом. 

З 81-річчям вітаємо Гаєнко Ма-
рію Іванівну. Нехай радують діти, 
друзі обожнюють і бояться вороги! 
Радості, щастя і теплого, ніжного 
сонечка в небесах.

З 81-річчям вітаємо Патрихал-
ко Віктора Олексійовича. Бажаємо, 
щоб у Вашому житті на одній чаші 
ваг були міцне здоров’я, успіх, бла-
гополуччя, щастя, радість і любов, 
а на іншій - негаразди, біди, печалі і 
труднощі, і нехай перша чаша за-
вжди сильно переважає другу.

З 80-річчям вітаємо Гусакову Та-
мілу Іванівну.  Нехай доля і надалі 
буде прихильною до Вас, даруючи 
радість життя, незрадливу удачу, 
вірних і надійних друзів.

З 80-річчям вітаємо Блуд Анто-
ніну Василівну.  Бажаємо  здоров’я, 
щастя і добробуту Вам і Вашій ро-
дині. Нехай рідні завжди оточують 
Вас любов’ю та розумінням.

З 80-річчям вітаємо Карпачо-
ву Анастасію Юхимівку. Міцного 
здоров’я на многії літа, благопо-
луччя, щедрої долі, щастя у жит-
ті, творчої наснаги. Довгих років 
життя у міцному родинному колі 
та серед вірних друзів.

З 65-річчям вітаємо Поповчук 
Віктора Сергійовича. Бажаємо до-
машнього тепла, затишку вогни-
ща, достатку і здоров’я, бадьо-
рості і свіжості, вічної молодості 
і грандіозного, фантастичного 
щастя.

З 65-річчям вітаємо Лесюк Мико-
лу Петровича.   Бажаємо Вам везін-
ня в справах і особистому житті, 
нехай Вашого здоров’я вистачає 
на роботу і на відпочинок.

З 65-річчям вітаємо Назарен-
ко Антоніну В’ячеславівну. 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 65-річчям вітаємо Бойко Во-
лодимира Івановича. Бажаємо міц-
ного здоров’я, удачі, благополуччя, 
добра, радості, любові, щастя, 
гарного настрою, посмішок, яскра-
вих вражень.

З 65-річчям вітаємо Цекову Люд-
милу 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 65-річчям вітаємо Дмитрен-
ко Анатолія Захаровича. 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 Вашому дому.

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

З 65-річчям вітаємо Колеснико-
ву Валентину Вікторівну. Бажаємо 
Вам світлих, дивовижних, щас-
ливих днів, яскравих подій і пози-
тивних емоцій, які будуть робити 
Ваше життя ще прекрасніше. Не-
хай Вас всюди і скрізь супроводжує 
удача, а поруч з нею крокує і успіх.

З 65-річчям вітаємо Куц Лідію 
Володимирівну. 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 65-річчям вітаємо Макуши-
ну Лідію Андріївну. Бажаємо Вам, 
щоб найзаповітніші  мрії завжди 
збувалися, щоб на сто відсотків 
виконувалися найпотаємніші ба-
жання. Бажаємо, щоб по життю з 
Вами поруч йшли люди, які вміють 
не тільки підтримати в скрутну 
хвилину, але і від душі порадіти 
Вашому щастю і успіху.

З 80-річчям вітаємо Рижову Ма-
рію Яківну. Нехай збуваються най-
бажаніші мрії та втілюються всі 
задуми, нехай у Вас завжди буде 
достатньо сил та натхнення на 
нові цікаві звершення. 

З 80-річчям вітаємо Столяр 
Григорія Дмитровича. Бажаємо 
перш за все здоров’я, бачити жит-
тя зі світлої сторони та достат-
ку, який в нашому житті є дуже 
важливим.

З 75-річчям вітаємо Жарик Віру 
Миколаївну. Нехай життя прино-
сить побільше світлих моментів і 
радості, а кожен день буде сповне-
ний сонячними посмішками. 

З 75-річчям вітаємо Соломку 
Євгенію Іванівну. Нехай збудеться 
все найзаповітніше, нехай при-
йде найбажаніше, нехай згине саме 
злобливе.

З 70-річчям вітаємо Андрющак 
Жоржа Олександровича. Бажаємо, 
щоб кожен день Вашого життя був 
наповнений приємними враження-
ми, потрібними і важливими спра-
вами, а в душі ніколи не оживало 
гнітюче почуття самотності.

З 70-річчям вітаємо Ніненко Зі-
наїду Апазівну. 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 70-річчям вітаємо Уколова Ві-
ктора Миколайовича.  Бажаємо 
Вам щастя, довгих цікавих років, 
нехай не буде в Вас негоди - тільки 
радість, тільки сонячне світло.

З 70-річчям вітаємо Діденко 
Олексія Івановича. Бажаємо вдало 
долати часові простори, обста-
вини, перешкоди і негатив.  А в 
житті хай ні на мить не залиша-
ють оптимізм, віра в чудеса та 
безхмарне щастя.

З 65-річчям вітаємо Малиш-
ко Михайло Тихоновича. Бажаємо 
міцного здоров’я, нових досягнень 
та успіхів. Нехай завжди, аж до 
сторіччя, Вас супроводжує щас-
лива зоря удачі, Боже благосло-
вення, а у Вашому домі панують 
любов, злагода та добробут на 
многая і благая літ!

З 65-річчям вітаємо Соболь 
Володимира Валентиновича. Ба-
жаємо Вам сонячних посмішок, 
яскравих кольорів, гарного на-
строю, тепла, радості, а все за-
думане, щоб здійснилося.

З 65-річчям вітаємо Воронцову 
Аллу Пилипівну. 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 Лабузну 
Надію Леонтіївну. Нехай 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 рідного 
краю та держави, твердою віра, 
непоборною сила духу.

З 60-річчям вітаємо Мельник 
Тетяну Іванівну. 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 60-річчям вітаємо Сємову Га-
лину Василівну. 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 60-річчям вітаємо Луценко 
Аллу Анатоліївну. Нехай життя 
приносить побільше світлих мо-
ментів і радості, а кожен день 
буде сповнений сонячними по-
смішками. 

З 60-річчям вітаємо Шатохі-
на Ігора Миколайовича. Бажаємо 
міцного здоров’я, нових досягнень 
та успіхів. Нехай завжди, аж до 
сторіччя, Вас супроводжує щас-
лива зоря удачі, Боже благосло-
вення, а у Вашому домі панують 
любов, злагода та добробут на 
многая і благая літ!

З 60-річчям вітаємо Герич Во-
лодимира Олексійовича. Бажаємо 
Вам міцного здоров’я. Бажаємо, 
щоб Ваш будинок був повною ча-
шею, і доля завжди оберігала! 

З 60-річчям вітаємо Міщенко 
Сергія Олександровича. Бажаємо 
Вам здоров’я, щастя, успіху та 
натхнення у справах. Нехай Ваша 
доля буде довгою та щасливою, і 
Вас завжди оточує сімейний за-
тишок та гармонія з навколиш-
нім світом.

З 55-річчям вітаємо Полторак 
Олену Олександрівну. Бажаємо 
міцного здоров’я, турботи та 
уваги близьких, багато світлих 
і сонячних днів, бадьорості духу 
та душевного спокою.

27 вересня свій День народження святкував  депутат Запорізь-
кої обласної ради Геннадій Миколайович Шевченко! Людина, яка 
завжди готова прийти на допомогу,  активний громадський 
діяч, депутат  обласної ради, справжній патріот своєї рідної 
землі, відповідальний, цілеспрямований. Шановний Геннадію Ми-
колайовичу! Вітаємо Вас з Днем народження! Нехай кожен Ваш 
день буде наповнений корисними справами і теплом людських 
відносин, а мрії втілюються у життя та приносять бажану 
радість і щастя! Хай поряд завжди будуть надійні друзі та 
партнери, а доля дає Вам натхнення, бадьорості на багато ро-
ків! Бажаємо Вам успіхів у Вашій нелегкій роботі! Миру, злагоди, 
шани, любові та достатку у Вашому домі! 

Кирилівський селищний голова Іван Малєєв, апарат та виконком Кирилівської 
селищної ради, депутатський корпус Кирилівської селищної ради, Охрімівський та 

Атманайський старостинські округи.

З 65-літтям вітаємо 
Пономаренко Олександра 
Васильовича.  Бажаємо, 
насамперед, міцного-міц-
ного здоров’я та довго-
ліття. Нехай Ви завжди 
будете оточені увагою, 
турботою, теплом 
своїх рідних і близьких. 
Радійте життю, насо-
лоджуйтеся кожним його 
моментом. Оптимізму 
Вам і гарного настрою!




