
- 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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“Приморський”, рішенням 
Держгеокадастру переда-
ються у власність цього 
сільгосппідприємства. 

Ці 120 гектарів завжди 
значилися, як землі запа-
су Кирилівської селищної 
ради і вже близько 15-20 ро-
ків не використовувались. 
Після того, як жителі гро-
мади дізналися про те, що 
державні землі передають-
ся у комунальну власність 
ОТГ, вони почали подавати 
прохання про виділення 

їм земельних ділянок, як 
їм це гарантує держава. У 
тому числі і з цих 120 гек-
тарів.

Проте Держгеокадастр 
зробив все, щоб ТОВ “При-
морський” зареєструвало 
право власності на цю зем-
лю за собою. Зі свого боку 
керівництво селищної 
ради звернулось із запита-
ми та протестами стосовно 
цих дій у відповідні дер-
жавні та правоохоронні ор-
гани. Поки що не всі вони 

Андрій Волков

З 1 листопада вся меди-
цина Кирилівської ОТГ, 
яка раніше була підпо-
рядкована Якимівському 
ЦПМСД, перейшла під 
керівництво комуналь-
ного неприбуткового під-
приємства «Амбулаторія 
загальної практики сімей-
ної медицини» Кирилів-
ської селищної ради.

Підприємству на баланс 
передані будівлі та облад-
нання медичних закладів 
Кирилівки, Охрімівки та 
Атманаю. Зараз у КНП 
«Амбулаторія загальної 
практики сімейної меди-
цини»  працює 38 медиків. 
Проте медицині Кирилів-
ки наразі не вистачає ква-
ліфікованого персоналу: 
сімейного лікаря-терапев-
та та лікаря-педіатра. До-
речі, нещодавно з’явилась 
кандидатура на посаду сі-
мейного лікаря-терапевта в 
Атманаї. Зараз керівництво 
КНП готує всі необхідні 
документи для його пра-
цевлаштування, а також 
вживає заходів для вирі-
шення житлових та побуто-
вих проблем лікаря.

Керівництво КНП «Ам-
булаторія загальної прак-
тики сімейної медицини» 
запрошує лікарів цих спе-
ціальностей до співробіт-
ництва, гарантуючи їм 

достойну зарплатню та під-
тримку з боку влади ОТГ.

Зараз у кирилівському 
КНП «Амбулаторія за-
гальної практики-сімей-
ної медицини» працює 
два сімейних лікаря –  
Кузьменко Сергій Павло-
вич та Сибільова Вікторія 
Андріївна. Керівництво 
КНП закликає жителів 
громади підписувати із 
ними договори. Для цьо-
го треба прийти з паспор-
том, кодом та телефоном в 
пункти надання медичної 
допомоги громади. Усі до-
говори, які були укладені 
до того із іншими ліка-
рями з інших населенних 
пунктів, будуть анульова-
ні, а ті громадяни, які вже 
зареєструвалися в систе-
мі, отримають код для по-
вторної реєстрації.

Керівництво КНП «Ам-
булаторія загальної прак-
тики сімейної медицини» 
нагадує, що фінансування 
КНП залежить від чле-
нів нашої громади. Чим 
більше жителів громади 
укладе договори з нашими 
лікарями, тим більше ко-
штів отримає комуналь-
не некомерційне підпри-
ємство від Національної 
служби здоров’я України, 
а отже тим більше місцеві 
медики матимуть можли-
востей надавати необхідні 
допомогу та консультації 
на місцях.

нює екологію, у водах було 
виявлено важкі метали та 
радіоактивні частки у кіль-
кості, яка значно переви-
щує допустиму норму.  Ре-
зультати проведених аналі-
зів свідчать — забруднення з 
боку ПАТ «Запорізький залі-
зорудний комбінат» станов-
лять загрозу здоров’ю і жит-
тю громадян.

Державна екологічна ін-
спекція провела перевірку 
ЗЗРК і виявила низку пору-
шень екологічного законо-
давства України, про що по-
відомила Кирилівську се-
лищну раду. У листі на ім’я 
Івана Малєєва екологи  за-
значають: “За результата-
ми перевірки встановлені 
порушення у сфері охоро-
ни атмосферного повітря, в 
частині охорони водних та 
земельних ресурсів, у сфе-
рі поводження з відходами”. 
Відповідно до цих порушень 
на ЗЗРК та його керівництво 
накладено штрафи  згідно 
статей Кодексу України про 
адміністративні порушення. 
Проте сума цих штрафів мі-
зерна для такого підприєм-
ства, що також обурює жи-
телів громади.

Все це відбувається на 
фоні того, що ЗЗРК не має 
паспорта місця видалення 
відходів, а ізольований ста-
вок-випаровувач є саме тим 

місцем, де комбінат здій-
снює кінцеве розміщення не-
очищених відходів. У зв’язку 
з цим, у підприємства вини-
кають зобов’язання зі сплати 
екологічного податку за кін-
цеве розміщення відходів, 
якими ЗЗРК грубо нехтує. 
До бюджету Кирилівської 
ОТГ не надійшло жодної ко-
пійки екологічного податку 
від комбінату за розміщення 
відходів. За самими скром-
ними підрахунками, щоріч-
но ЗЗРК повинен сплачувати 
у бюджет громади близько 7 
мільйонів гривень екологіч-
ного податку.

На нещодавніх зустрічах 
із селищним головою жи-
телі Атманаю, Солоного та 
Нового заявили, що готові 
на будь-які дії, щоб приму-
сити керівництво Запорізь-
кого залізорудного комбі-
нату дотримуватися зако-
нодавства України.

Зі свого боку Кирилів-
ська селищна рада вислов-
лює намір звертатися до 
судових органів із метою 
припинити безконтрольне 
забруднення шкідливими 
відходами території грома-
ди Запорізькім залізоруд-
ним комбінатом та змусити 
його керівництво сплачува-
ти податки  у місцевий бю-
джет за використання при-
родних ресурсів громади.

Підприємство, яке труїть людей

Усі медичні заклади та їхні 
робітники підпорядкувалися 
Кирилівській селищній раді.

ЗЗРК не звертає 
уваги на вимоги 
Кирилівської 
громади. Жителі 
громади готові 
на рішучі дії, а 
Кирилівська селищна 
рада збирається 
звертатися до суду.

Керівництво ОТГ вимагає дотримання 
законів при передачі державних земель 
у комунальну власність громади.

ГРОМАДА КИРИЛІВКИ НЕ ДОЗВОЛИТЬ
РОЗБАЗАРЮВАТИ СВОЇ ЗЕМЛІ

Сергій Шубін

Як відомо, держава пе-
редає об’єднаним тери-
торіальним громадам у 
комунальну власність дер-
жавні землі сільськогос-
подарського призначення, 
які знаходяться в межах те-
риторій цих громад. Кири-
лівська ОТГ бере активну 
участь у цьому процесі і вже 
уклала із головними управ-
ліннями Держгеокадастру 
меморандум про співро-

бітництво при здійснені 
заходів відносно передачі 
сільгоспземель державної 
власності у комунальну.

Проте співробітники 
Держгеокадастру, ймовір-
но побачивши, що земля 
так просто зникає з їхнього 
підпорядкування, поступа-
ють із Кирилівською ОТГ, 
м’яко кажучи, нечесно. 
Близько 120 гектарів родю-
чих земель, що знаходяться 
на березі Молочного лима-
ну впритул із землями ТОВ 

надали свою відповідь.
- Ми сумніваємося у за-

конності цих дій,  - каже 
селищний голова Іван Ма-
лєєв. - Ця земля ніколи не 
належала колгоспу “При-
морський”, правонаступ-
ником якого виступає ТОВ 
“Приморський”. Тому ми 
будемо відстоювати позицію 
жителів громади.

Як тільки селищна рада 
отримає усі відповіді на свої 
запити, то обов’язково звер-
неться до суду.

Андрій Волков

Запорізький залізорудний 
комбінат (ЗЗРК) продовжує 
забруднювати територію 
Кирилівської ОТГ і зливати 
шкідливі відходи виробни-
цтва у водойму, яка з’єднана 
із Утлюцьким лиманом. Ке-
рівництво підприємства не 
те що не бажає почути вимо-
ги громади, яка налічує біль-
ше 6 тисяч жителів, а просто 
робить вигляд, що людей 
просто не існує. Обіцянки 
заступника директора ком-
бінату Віталія Хрола, який 
зустрічався із жителями Ат-
манаю, Солоного та Нового, 
так і залишилися обіцянками

Підприємство й досі зливає 
виробничі відходи в ставок, що 
знаходиться поблизу Атманаю. 
Земельна ділянка, де розта-
шована водойма, належить до 
природно-заповідного фон-
ду. Від забруднення стражда-
ють місцеві жителі та флора 
Утлюцького лиману. Більш то-
го, комбінат будує ще одну гіл-
ку зливу відходів у лиман.

Громадська організація 
«СПРАВЖНІ ДІЇ» залучила 
екологів-активістів, які про-
вели аналіз проб мінералі-
зованих вод із відстійника 
Запорізького залізорудного 
комбінату.

Отримані дані підтвердили 
побоювання громадськості 
– комбінат безкарно забруд-

У ГРОМАДІ НАРЕШТІ 
З’ЯВИЛАСЬ ВЛАСНА

МЕДИЦИНА
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Андрій Волков

Швидко й якісно роботи 
виконали фахівці  приватно-
го підприємства «АБЗ». До-
рожники завершили рекон-
струкцію трьох частин ву-
лиць селища.

Загалом, підрядником 
проведено капітальні ремон-
ти  доріг в смт. Кирилівка на 
загальну суму понад 2,5 млн.
гривень за максимально ко-
роткий термін — майже в 
один тиждень.

ЗАВЕРШЕНО КАПІТАЛЬНИЙ 
РЕМОНТ ДІЛЯНКИ ДОРОГИ
НА ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВІЙ

Нещодавно дорожники закінчили 
вкладати другий шар асфальту на вулиці.

Розпорядження про початок 
опалювального сезону у бюджетних 
закладах селищний голова підписав 
16 жовтня.

Фахівці Пенсійного 
фонду 18 жовтня провели 
виїзний прийом громадян 
Кирилівської громади.

У Кирилівці стартував 
опалювальний сезон

Спеціалісти Пенсійного фонду надали 
консультації жителям громади

Мирослава Рябко

Виїзна нарада з врегулю-
вання проблемних питань 
водовідведення та водо-
постачання у Кирилівській 
ОТГ була ініційована за-
ступником голови облдер-
жадміністрації Віктором 
Скобліковим. Разом із ним у 
нараді взяли участь началь-
ник Департаменту житлово-
комунального господарства 
та будівництва Запорізької 
обласної державної адміні-
страції Віталій Литвиненко, 
радник заступника голови 
облдержадміністрації Петро 

КЕРІВНИКИ ОБЛАСТІ ТА ГРОМАДИ ВИРІШУЮТЬ 
ПРОБЛЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

У Кирилівці 23 жовтня пройшла нарада 
щодо надання комунальних послуг.

Микола Письменний

У дитячих садках, 
школах, будинках та ме-
дичних закладах Кири-
лівської ОТГ вже тепло. 
Після підписання Іваном 
Малєєвим розпоряджен-
ня у бюджетних закладах 
громади розпочались 
підготовчі роботи з пуску 
опалення.

З 22 до 24 жовтня тепло 
прийшло у школи та 
дитячі садки Кирилівки. 
Будинок культури №1 
у Кирилівці почав опа-
люватися з 26 жовтня, а 
Будинок культури №2 — з 
29 жовтня.

За словами директо-
ра КЗ «Центр культури, 
дозвілля та мистецької 
освіти Кирилівської 

селищної ради Якимів-
ського району Запорізької 
області» Світлани Шиян, 
діти, що займалися у му-
зикальній школі, наразі 
переведені до приміщень 
Будинків культури. Зараз 
розглядається питання 
ремонту системи опален-
ня музикальної школи.

Будинок культури в Ат-
манаї опалюється пелет-
ною котельною тільки у 
вихідні дні, коли там пра-
цюють гуртки. Організо-
ване й опалення Будинку 
культури в Охрімівці. 
Тут воно здійснюється за 
допомогою електронагрі-
вачів.

Розпочато опалюваль-
ний сезон і у медичних 
закладах Кирилівської 
ОТГ.

Микола Письменний

Прийом провела заступник началь-
ника Якимівського відділу обслуго-
вування громадян Наталія Гущина. 
За консультацією звернулося близько 
10  жителів ОТГ, які переважно ціка-
вилися умовами реалізації права на 
пенсійне забезпечення, різного роду 
перерахунків пенсій, в тому числі і при 
зміні страхового стажу, складовими 

водопостачанням, особли-
во у літній період. Торкну-
лися на нараді і проблем-
них питань наповненості 
та розташування полігонів 
твердих та рідких побуто-
вих відходів. Присутні оці-
нили вже прийняті заходи 
та обговорили об’єм необ-
хідних робіт, які потрібно 
провести в подальшому.

В ході наради Віктор 
Скобліков наголосив на 
необхідності систематич-
ного контролю за витратою 
води за допомогою при-
ладів обліку та манометрів 
по всьому магістральному 
каналу. Також  заступник 
голови звернув увагу на 
норми, яким повинні від-
повідати усі врізки побу-
тових споживачів. На його 
думку, ці дії частково змо-
жуть вирішити проблеми з 
водопостачанням та опла-
тами за послуги.

Після детального обго-
ворення, заступник голови 
облдержадміністрації по-
рекомендував провести ряд 
дій та надав доручення при-
сутнім.

Чуктуров, генеральний ди-
ректор КП «Облводоканал» 
Запорізької обласної ради 
Сергій Басанський. Окрім 
керівництва громади у на-
раді взяли участь директо-
ри підприємств, які нада-
ють комунальні послуги у 
нашій громаді.

Голова Кирилівської се-
лищної ради Іван Малєєв 
докладно розповів про не-
просту ситуацію, яка скла-
дається в нашій громаді з 

своїх пенсійних виплат, розміром пенсії та 
перспективами її підвищення.

Наталя Гущина докладно всім розпо-
віла про перелік необхідних документів 
для призначення (перерахунку) пенсії 
та надала кваліфіковані відповіді на всі 
питання.

Учасників АТО привітали з Днем 
захисника України

14 жовтня у нашій державі відзначається День захисника 
України. З метою вшанування мужності та героїзму 
захисників незалежності України у селищну раду 
запросили військових Кирилівської ОТГ. 

Микола Письменний

Після всіх слів вдяч-
ності та щирих поба-
жань захисники отри-
мали продуктові набо-
ри від Кирилівської се-
лищної ради. Тим учас-
никам антитерористич-
ної операції, які не змо-

гли прийти до селищної 
ради, продуктові набо-
ри відвезли додому.

Також слова вдяч-
ності та грамоти отри-
мали від Кирилівської 
селищної ради і при-
кордонники, які несуть 
службу у Кирилівці.
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Сергій Шубін

Голова звітував про ви-
конання програми еко-
номічного та соціального 
розвитку за 2018 рік, про 
проведену роботу і діяль-
ність селищної ради та її 
виконавчого комітету, про 
досягнуті результати, на-
явні проблеми та плани на 
поточний рік.

— З моменту об’єднання 
ми зіштовхнулися з багать-
ма проблемами, які існують 
на приєднаних територіях. 
За рік довелося розробити 
землевпорядної докумен-
тації, в Охрімівці майже на 
65 тисяч гривень, в Атманаї 
в 45 тисяч гривень. Проте, 
проаналізувавши минулий 
рік, враховуючи фінансову 
завантаженність в утри-
манні установ, а також ре-
алізацію програм, варто 
відзначити, що результати 
нашої роботі більш ніж за-
довільні. Ми, на відміну від 

інших громад, єдині, хто 
зміг зберегти усі робочі міс-
ця після об’єднання, — за-
значив селищний голова.

План прибуткової час-
тини бюджету за 9 місяців 
поточного року виконано 
на 116%. Податкові надхо-
дження виконані на 116%, 
неподаткові надходження 
— на 161%. Видаткова час-
тина загального фонду бю-
джету виконана на 85,8%. 
Дохідна частина спецфонду 
виконана на 171,9%.

— Фінансування оплати 
праці працівникам освіти, 
ремонти закладів освіти, 
харчування та підвіз дітей, 
придбання меблів є пріори-
тетними для нашої грома-
ди, — заявив Іван Володи-
мирович.

На оплату праці в Азов-
ській ЗОШ виділено 394,6 
тисяч гривень, Кирилів-
ській школі-садку «Золота 
рибка» - 818,4 тисяч гри-
вень. На Охрімівську ЗОШ 

ВЛАДА

СЕЛИЩНА РАДА ПІДБИЛА ПІДСУМКИ
ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА 9 МІСЯЦІВ

План надходжень податків, зборів, платежів 
до місцевого бюджету перевиконано майже 
на 7 мільйонів гривень. 

до планового періоду.
На захищені статті видатків спря-

мовано 20876,4   тис.грн., з них на:
— оплату праці працівників бю-

джетних установ та нарахування 
на неї – 16670,6 тис.грн. (92,79% до 
плану)

— спожиті енергоносії  — 2889,6 
тис.грн. (83,2% до плану)

—  придбання продуктів харчуван-
ня – 691,0 тис.грн. (81,2% до плану)

— соціальне забезпечення – 587,5 
тис.грн. (76,7% до плану)

— медикаменти – 8,5 тис.грн. 
(84,9 % до плану)

На утримання бюджетних установ 
направлено 33653,2 тис.грн., з них 
на утримання:
• органів  місцевого самовряду-

вання – 8449,4 тис.грн.,
• дошкільного навчального закла-

ду –  2208,7тис.грн.,
• загальноосвітні заклади – 

15984,0 тис.грн.,
• закладів культури –  4176,6 тис.

грн.
• навчально-тренувальної роботи 

(ДЮСШ) – 2106,5 тис.грн.,
• інші установи – 728,0 тис.грн.

За  9 місяців 2018 року селищ-
ною радою перераховані кошти до 
районного бюджету у сумі – 5335,0  
тис.грн., а саме:

— медична субвенція на вторинну 
ланку – 3102,6 тис.грн.;

— медична субвенція на первинну 
ланку – 1369,5 тис.грн.;

— інша субвенція – 862,9 тис.грн.
За 9 місяців  2018 року направле-

но субвенцію до державного бюдже-
ту у сумі – 590,0 тис.грн., а саме:

— Головному управлінню ДСУ з над-

звичайних ситуацій – 200,0 тис.грн.;
— Головному управлінню націо-

нальної поліції в Запорізькій області 
– 200,0 тис.грн.

— Якимівське відділення ГУДКСУ 
у Запорізькій області – 40,0 тис.грн

— Якимівський воєнний комісарі-
ат у Запорізькій області- 50,0 тис.грн

-Кирилівська прикордонна заста-
ва в/ч 1491 – 100,0 тис.грн

Станом на 01.10.2018 розподі-
лено 14758 тис.грн. вільного за-
лишку коштів загального фонду 
місцевого бюджету  Кирилівської  
селищної ради, який склався на 
01.01.2018, з них на захищені стат-
ті видатків – 3765,7тис.грн. , у тому 
числі: оплата праці праців ників бю-
джетних установ – 3746,7 тис.грн.. 
На інші поточні видатки  спрямо-
вано 3363,7 тис.грн. . На капітальні 
видатки – 7629,0 тис.грн. .

Підсумки виконання дохідної час-
тини спеціального фонду бюджету 
Кирилівської селищної територіальної 
громади за  9 місяців 2018 року (без 
урахування трансфертів) свідчать про 
те, що план надходжень виконано на 
171,9%, перевиконано на  3005,3 тис.
грн. (в т.ч. власні надходження бю-
джетних установ на 154,5%).

Видаткова частина спеціально-
го фонду бюджету виконана в сумі 
7519,9 тис.грн., що складає 32,53%  
до планового періоду.

На захищені статті видатків спря-
мовано 115,0  тис.грн.

Станом на 01.10.2018 року забор-
гованості по заробітній платі та за 
спожиті енергоносії відсутня.

Заступник селищного голови  
Кирилівської селищної ради І.М.Бойко

та дитячий садок «Казка» 
з врахуванням заробітної 
плати з місцевого бюджету 
витрачено 2 мільйони 566 
тисяч гривень. На Атма-
найську ЗОШ та дитячий 
садок «Чебурашка» витра-
чено 1 мільйон 514 тисяч 
гривень.

На утримання неко-
мерційного підприємства 
«Амбулаторія загальної 
практики – сімейної меди-
цини» Кирилівської селищ-
ної ради з місцевого бюдже-
ту спочатку було виділено 
600 тисяч гривень, а пізні-
ше ще 800 тисяч гривень на 
оплату праці. В Охрімів-
ській амбулаторії була за-
мінена система опалення 
вартістю 58 тисяч гривень. 
З семи медичних об’єктів, 
шість опалюються електро-
енергією, на їх опалення 
виділено майже 200 тисяч 
гривень. Частково придбано 
вугілля на загальну суму 73 
тисячі гривень.

На фінансування уста-
нов культури з місцево-
го бюджету виділено 7,5 

мільйонів гривень. Триває 
реконструкція Кирилів-
ського БК №2 та прилеглої 
території. Придбане об-
ладнання і меблі для двох 
класів хореографії. Про-
ект капітального ремонту 
даху Охрімівського БК вже 
проходить експертизу. Ви-
ділені кошти на придбан-
ня звукової апаратури та 
комп’ютерної техніки для 
Охрімівського БК. Прово-
диться капітальний ремонт 
Атманайського БК на суму 
500 тисяч гривень та капі-
тальний ремонт БК в с. Со-
лоне на загальну суму 908 
тисяч гривень.

Активна увага та фінан-
сова підтримка приділя-
ється і розвитку спорту в 
громаді. Окрім поточних 
витрат було огороджено 
кінне відділення – 230 ти-
сяч гривень, придбано ринг 
для боксу – 187 тисяч гри-
вень, придбано покриття 
для спортивних майдан-
чиків на суму 163 тисяч 
гривень, був обладнаний 
майданчик для пляжного 

З публічним річним звітом Іван Малєєв 
виступив на сходках перед жителями 
Охрімівки, Кирилівки, Солоного та Атманаю.

волейболу, придбані комп-
лекти футбольної та волей-
больної форми та спортив-
ний інвентар.

Активно тривають робо-
ти з ремонту водопроводу 
в Кирилівці. В Солоному 
проведений капітальний ре-
монт водопроводу на суму 
більш ніж 455 тисяч гривень. 
Проведена реконструкція 
трубопроводу Шелюги-Ки-
рилівка. У відповідності з 
програмою «Лічильник» 
було встановлено 69 прила-
дів обліку води.

Проведено капітальний 
та поточний ремонт доріг в 
громаді. Також за рахунок 
субвенції з держбюджету був 
придбаний грейдер. Триває  
і благоустрій території в на-
шій громаді.

Після виступів голова 
відповів на всі питання, які 
задавали присутні. На зу-
стрічах голова також подя-
кував усім, хто долучається 
до розвитку громади. На 
усіх сходках жителі оцінили 
роботу селищної ради як за-
довільну.

ЗВІТ про виконання бюджету 
Кирилівської селищної територі-
альної громади  за 9 місяців 2018 
року.

Підсумки виконання дохідної час-
тини загального фонду бюджету Ки-
рилівської селищної територіальної 
громади за 9 місяців 2018 року свід-
чать про те, що план надходжень 
податків, зборів, платежів (без між-
бюджетних трансфертів) виконано 
на 116,2 %, перевиконано на 6830,8 
тис. грн. (план – 40239,1 тис. грн., 
факт – 47069,9 тис. грн.):

—  податкові надходження вико-
нані на  116,46%;

— неподаткові надходження ви-
конані на 161,36%.

Надходження дотацій та субвен-
цій складають – 21813,1 тис.грн., в 
тому числі:
• базова дотація – 2541,6 тис.грн.;
• додаткова дотація з місцевого 

бюджету на здійснення переда-
них з державного бюджету видат-
ків з утримання закладів освіти та 
охорони здоров̀ я – 655,9 тис.грн.;

• освітня субвенція – 10557,9 тис.грн.;
• медична субвенція – 4472,1 тис.

грн.;

• субвенція з місцевого бюджету 
на на забезпечення якісної ,су-
часної та доступної загальної се-
редньої освіти «Нова українська 
школа»» за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 
– 189,8 тис.грн.;

• субвенція з місцевого бюджету за 
рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на по-
чаток бюджетного періоду – 50,9 
тис.грн.;

• субвенція з місцевого бюджету 
на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми 
потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 
– 72,8 тис.грн.

• субвенція з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам на форму-
вання інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад – 3149,0 
тис.грн.

• інші субвенції з місцевого бюдже-
ту- 123,1тис.грн.
Аналіз доходів загального фонду 

за 9  місяців  2018 року  додається.
Видаткова частина загально-

го фонду бюджету виконана в сумі 
32830,5 тис.грн., що складає 85,8%  

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА ВІДЗВІТУВАВ ПРО РОБОТУ
У 2018 РОЦІ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ ГРОМАДИ
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Завдяки народному депутату 
України Сергію Валентирову (БПП 
“Солідарність”) дитячі майданчики 
отримали нові гойдалки.

На частині проспекту Азовського між Азовським та 
Кирилівкою з’являться сучасні вуличні ліхтарі.

Євгенія Мініна

Дитячі майданчики у 
селах нашої громади до-
обладнали новенькими 
гойдалками. Подарунок 
від народного депутата 
Сергія Валентирова отри-
мали жителі сіл Косих, 
Охрімівка та Атманай. За-
раз комунальники плану-

ють місця їхнього розта-
шування на майданчиках. 
Незабаром нові гойдал-
ки будуть встановлені на 
майданчиках.

Жителі сіл Кирилівської 
громади виражають щиру 
подяку народному депу-
тата за постійну підтрим-
ку та допомогу.

На проспект Азовський прийде світло

Штучне футбольне поле з’явиться 
у парковій зоні Охрімівки

Керівництво громади вже підписало 
договір на розбудову міні-футбольного 
поля із штучним покриттям.

Андрій Волков

Кирилівська ОТГ виграла 
конкурс щодо фінансуван-
ня встановлення міні-фут-
больних полів із штучним 
покриттям. За умовами кон-
курсу 50% вартості спор-
тивної споруди сплачує 
держава, а 50% — місцевий 
бюджет.

На сьогодні вже зробле-
ний землевідвід ділянки, 
проект забудови майданчи-
ка та пройдена експертиза.

З потрібних 1,5 мільйонів 
гривень 750 тисяч надає дер-
жава, 550 тисяч спрямову-
ються з місцевого бюджету 
та 200 тисяч гривень зі свого 
депутатського фонду надає 
депутат обласної ради Ген-
надій Шевченко.

Поле для міні-футболу із 
штучним покриттям буде 
розташоване у парковій зоні 
Охрімівки.

— Охрімівка має силь-
ну футбольну команду, яку 
тренує депутат селищної 
ради Олександр Біличенко, 
— каже перший заступник 

Депутат подарував 
дітлахам гойдалки

Микола Письменний

Керівництво громади 
продовжує реалізовувати 
план благоустрою на час-
тині проспекту Азовський, 
яка з’єднує два великих 
райони Кирилівки. У цьо-
му році були завершені ро-
боти з облаштування про-

спекту сучасним тротуа-
ром. Тепер планується до 
кінця року встановити тут 
електроопори із подвійни-
ми LED-ліхтарями. Один з 
ліхтарів кожної опори бу-
де світити на дорогу, дру-
гий — на тротуар. Вартість 
однієї опори із ліхтарями - 
близько 17 тисяч гривень. 

Всього планується вста-
новити 48 оцинкованих 
стовпів.

Крім цього разом із 
встановленням опор бу-
де проведена засипка рву 
між тротуаром та дорогою 
для подальшої висадки на 
його місці алеї.

В АМБУЛАТОРІЇ ОХРІМІВКИ ЗМОНТОВАНА 
НОВА ОПАЛЮВАЛЬНА СИСТЕМА

Ремонтні роботи проведені в обумовлені 
терміни, і у приміщеннях амбулаторії вже тепло.

селищного голови Марина 
Логінова. — Саме ці  фак-
тори вплинули на наше рі-
шення встановити поле у 
цьому селі.

Відтепер любителі фут-

болу матимуть змогу не 
тільки тренуватися за 
сприятливої погоди, а й 
проводити повноцінні зма-
гання в Охрімівці.

Андрій Волков

У новий опалювальний 
сезон медики Охрімівки 
вступили без остраху на 
те, що батареї будуть лед-
ве теплими, а під халати 
прийдеться одягати све-
три та теплі штани. Після 
об’єднання громад та впро-
вадження медичної рефор-
ми у Кирилівській ОТГ ново-
створене КНП «Абулаторія 
загальної практики сімей-

ної медицини» за підтримки 
Кирилівської селищної ра-
ди приділяє особливу увагу 
медичним закладам Охрі-
мівки та Атманаю.

Влітку і восени в охрімів-
ській амбулаторії тривав 
ремонт системи опален-
ня. Вона була замінена по-
вністю. Встановлені новий 
електрокотел та радіато-
ри, і в опалювальний сезон, 
який вже розпочався у Ки-
рилівській ОТГ, амбулаторія 

вступила вчасно. Загальна 
вартість робот та матеріа-
лів склала близько 50 тисяч 
гривень.

За словами директора  
КНП «Абулаторія загальної 
практики сімейної медици-
ни» Олександра Вишего-
родцева, разом із керівни-
цтвом громади спеціаліс-
ти КНП намагатимуться ро-
бити умови роботи медиків 
громади якомога кращими.
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СЕЛО АТМАНАЙ ВІДСВЯТКУВАЛО СВОЮ 195 РІЧНИЦЮ
Пісні, танці, святкові частування, майстер-
класи, спортивні заходи та ще багато цікавого 
відбувалося 27 жовтня в Атманаї. 

бині, Галині Карабут, Юхи-
му Цибульському, Степану 
Галицькому, Петру Корхо, 
Галині Сулягіній, Світлані 
Соколенко, Ігорю Сажнєву.  
Були вручені на святі по-
дарунки новонародженим 
села і новоствореним по-
дружжям. Найкращі госпо-
дині отримали відзнаки за 
кращий двір села.Напри-
кінці святкового концерту 
голова громади подарував 
спортсменам Атманаю нові 
м’ячі та волейбольну сітку.

Після концертної про-
грами на Ринковій площі 
розпочалися козацькі роз-
ваги. Показати свою силу 
та вправність зібралися три 
команди громади з  Кири-
лівки, Атманаю та Охрімів-
ки. Команди змагалися у 

Микола Письменний

З нагоди свята біля 
сільського будин-

ку культури розгорнувся 
справжній ярмарок. Гості 
свята могли поласувати різ-
номанітними смаколика-
ми, а також придбати собі 
вироби з металу та хутра.

Розпочалася святкова 
програма особливим дій-
ством —  відкриттям ме-
моріальної дошки засно-
вникам села — династії 
Філіберів. Меморіальну до-
шку розмістили на будівлі 
сільського будинку куль-
тури.

Продовжилася програ-
ма святкування урочистим 
концертом. У фойє клубу на 
всіх чекали виставки робіт 
місцевих талановитих май-
стрів. Один за одним творчі 

колективи нашої громади 
дарували глядачам гарний 
настрій. Запальні пісні та 
танці нікого не залишали 
байдужим. Присутні в залі 
підспівували виступаючим 
та дякували за творчу на-
солоду бурхливими оплес-
ками.

Щоб разом з жителями 
відзначити свято, до Атма-
наю завітали кирилівський 
селищний голова Іван Ма-
лєєв та директор КЗ «Центр 
культури, дозвілля та мис-
тецької освіти Кирилівської 
селищної ради Якимів-
ського району Запорізької 
області» Світлана Шиян. 
Зустрічав гостей в.о. старо-
сти Атманаю Ігор Сажнєв. 
Разом вони вручили відзна-
ки «Гордість громади»: Лідії 
Бражко, Івану Остапенко, 
Ніні Шевченко, Інні Щер-

перетягуванні канату, но-
сили мішки з піском, стри-
бали у мішках, а у фіналі по 
два представники з кожної 
команди повинні були про-
тягнути на швидкість авто-
мобіль «Газель». У фіналі 

три команди набрали одна-
кову кількість балів. Було 
вирішено віддати перше 
місце команді любителів 
з Атманаю, а друге місце 
поділити між командами з 
Кирилівки та Охрімівки. 
В результаті  учасники ко-
зацьких розваг отримали 
грамоти та грошові пода-
рунки.

Після козацьких розваг 
всі бажаючі змогли поспо-
стерігати за футбольни-
ми змаганнями за кубок 
Філібера. Головним суд-
дею змагань виступав Ві-
ктор Величко. Дві коман-
ди - «Хвиля» (Атманай) та 
«Чайка» (Охрімівка) - по-
казали захоплюючу гру. В 
результаті з рахунком 3:2  
перемогу здобула коман-
да «Чайка», яка і отримала 
перехідний кубок Філібе-
ра. Також обидві команди 
отримали грошовий пода-
рунок від Кирилівської се-
лищної ради.

Продовжилося святку-
вання майстер-класами від 
працівників Зеленої сади-
би. Розважати жителів села 
приїхали і гості з Мелітопо-
ля - ВІА «Меліта Бенд», які 
подарували запальні пісні. 
Ще одним подарунком ста-
ло захоплююче фаєр-шоу. А 
закінчилося святкування 
дискотекою у стилі 80-х.
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Андрій Волков

Розпочалися заходи з 
виставки картин міс-

цевого художника Миколи 
Любченко. На майдані була 
організована та працювала 
виставка фотографій «Фо-
тосушка». Там можна було 
побачити цікаві історичні 
моменти, які колись уві-
чнив місцевий фотограф 
Володимир Король.

Для дітей на святі вла-
штували велику розва-
жальну програму. Юні 
охрімівці стрибали на без-
коштовних батутах, ката-
лися на машинках, а також 
роздивлялись виставку ди-
тячих робіт гуртка «Я все 
зможу». Також для дітлахів 
організували майстер-клас 
з виготовлення різноманіт-
них поробок із паперу.

Концертно-розважаль-
на програма була веселою 
та різноманітною. Один за 

Охрімівка відсвяткувала 
свій 213 день народження

На свято зібралися всі жителі 
Охрімівки, приїхало дуже багато 
поважних гостей та жителів 
сусідніх сел. 

одним зі сцени лунали ми-
лозвучні пісні, вірші та ра-
дували глядачів запальні 
танцювальні композиції, 

Кирилівки, Атманаю та 
Охрімівки. Команди змага-
лися у перетягуванні кана-
ту, носили мішки з піском, 
стрибали у мішках, перека-
тували тракторні покриш-
ки, а у фіналі по два пред-
ставники з кожної команди 
повинні були протягнути 
на швидкість автомобіль 
«Газель». За результатами 
відчайдушної боротьби 
перше місце - у команди 
з Кирилівки, друге місце 
отримали господарі і третє 
місце у команди з Атманаю. 
Учасники козацьких розваг 
отримали грамоти та гро-
шові подарунки.

Завершилося спортивне 
святкування Дня села това-
риським футбольним мат-
чем між командою «Чайка» 

Кирилівської ОТГ та коман-
дою «Сокіл» з Шелюгів. На 
початку гри наша команда 
отримала подарунок від Ки-
рилівської селищної ради 
— нові футбольні м’ячі. Гра 
була захоплюючою та видо-
вищною. Наші футболісти 
до останнього намагалися 
вирвати перемогу. В резуль-
таті матч завершився нічи-
єю. Було вирішено влашту-
вати серію пенальті, завдяки 
яким перемогу здобула ко-
манда «Чайка». Учасники 
отримали грошову вина-
городу від Кирилівської се-
лищної ради.

Наприкінці свята на 
всіх мешканців і гостей 
села чекала запальна дис-
котека, яка тривала до 
пізньої ночі.

які підготували творчі ко-
лективи з Охрімівки, Ки-
рилівки та Атманаю.

Приїхали на святкуван-
ня Дня Охрімівки депутат 
Запорізької обласної ради 
Геннадій Шевченко, кири-
лівський селищний голова 
Іван Малєєв та директор 
КЗ «Центр культури, до-
звілля та мистецької осві-
ти Кирилівської селищної 
ради Якимівського району 
Запорізької області» Світ-
лана Шиян. Грамотами 
вони відзначили жителів 
села, які зробили неоці-
ненний внесок у розвиток 
Охрімівки та Кирилівської 
громади. Іван Малєєв вру-
чив символічну відзнаку 
у вигляді серця «Гордість 
громади» Володимиру Ко-
ролю та вокальному ко-
лективу Охрімівського БК 
«Берегиня». Також на святі 
на конкурсі визначили кра-
щі подвір’я села, господарі 
яких отримали цінні пода-
рунки.

Після святкового кон-
церту розпочалися козаць-
кі розваги. Показати свою 
силу та вправність зібра-
лися найсильніші жителі 
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В рамках святкування Дня міста, 
14 жовтня, у Запоріжжі пройшов 
IХ Всеукраїнський козацький 
фестиваль «Покрова на Хортиці». 

У Кирилівці 
вирішили з’ясувати, 
чого не вистачає 
культурному життю 
громади.

«Азовські зорі» 
засяяли на Хортиці

Народне опитування. «Стан 
культури в нашій ОТГ»

Євгенія Мініна

Місце та день проведен-
ня фестивалю невипадко-
ві, адже 14 жовтня – велике 
свято Покрову Пресвятої 
Богородиці, День україн-
ського козацтва, День захис-
ника України, День Укра-
їнської Повстанської Армії, 
День визволення міста За-
поріжжя. Також фестиваль 
відкрив низку святкових за-
ходів з відзначення 80-річчя 
утворення Запорізької об-
ласті.

Засновник цього масш-
табного феєричного дійства 
– комунальна установа «Об-
ласний методичний центр 
культури і мистецтва» За-
порізької обласної ради, за 
сприяння Департаменту 
культури, туризму, націо-
нальностей та релігій Запо-
різької обласної державної 
адміністрації.  Цього року 
на великій сцені на Козаць-
кому колі показували свою 
виконавську майстерність 
кращі творчі колективи з 
Києва, Львова, Донецької, 
Дніпропетровської, Херсон-
ської, Луганської, Черкась-
кої та Запорізької областей. 
Урочисто відкрили фести-
валь артисти Запорізького 
муніципального театру тан-
цю Департаменту культури і 
туризму Запорізької міської 
ради, директор-художній 
керівник театру, заслуже-
ний працівник культури 
Лариса Неверова. Справж-
ньою прикрасою святкового 
дійства став виступ гостей 

свята – Київської академіч-
ної чоловічої хорової капели 
імені Левка Ревуцького, го-
ловний диригент – заслуже-
ний діяч мистецтв України 
Володимир Курач, диригент 
– Олексій Бояр, генераль-
ний директор – Олександр 
Круковський. Водночас з 
концертом проходила яр-
марка народних майстрів, де 
можна було придбати виро-
би ручної роботи та пам’ятні 
сувеніри, працювали різно-
манітні майстер-класи, фуд-
зони.

Вже другий рік поспіль на 
фестиваль запрошують на-
родний хоровий колектив 
«Азовські зорі» Кирилів-
ського СБК №2 під керівни-
цтвом Леоніда Петрусенка. 
Хор майстерно виконав дві 
запальні народні українські 
пісні, не залишивши бай-
дужим жодного глядача на 
святі. Атмосфера була фе-
єричною, тим більше, що 
чудовому настрою сприяла 
тепла сонячна погода. За ви-
соку творчу майстерність та 
участь у фестивалі народний 
хоровий колектив «Азовські 
зорі» нагороджено почесним 
дипломом та пам’ятними 
сувенірами.

Колектив висловлює по-
дяку Кирилівській селищ-
ній раді на чолі з Кирилів-
ським селищним головою 
Іваном Малєєвим та водію 
Володимиру Плентюку за 
цю чудову поїздку.

Тетяна Лисенко, завідувач 
Кирилівського БК №2

Запорізької області» вирі-
шив провести анкетування 
жителів нашої громади. 
Тема анкетування — стан 
культури в нашій ОТГ. 
Керівництво комунального 
закладу хоче з’ясувати на-
родні проблеми та потреби 
у сфері культурного розви-
тку ОТГ. Що треба запози-
чити у інших територій, що 
змінити у громаді, що треба 
берегти і що розвивати.

Питання опитування 
достатньо різноманітні та 

охоплюють майже усі сфери 
культурного життя грома-
ди. Свої відповіді директор 
КЗ «Центр культури, до-
звілля та мистецької освіти 
Кирилівської селищної 
ради Якимівського району 
Запорізької області» Світ-
лана Шиян просить при-
носити у Будинки культури 
Кирилівки, Охрімівки та 
Атманаюп або у селищну 
раду спеціалісту сектору 
інформаційної політики 
Євгенії Мініной.

Опитування
«Стан культури в нашій ОТГ»

1. Ваша стать:
2. Ваш вік:
3. Ваша професія:
4. Як ви оцінюєте ситуацію в культурі в нашій ОТГ?
5. Якої культурної події бракує в ОТГ?
6. Чим ви любите займатись, але не маєте можливості? Чому саме?
7. Що б стало прикрасою вашого селища/села?
8. Що заважає розвитку культури вашого селища/села?
9. Якого культурного закладу бракує в ОТГ?
10. Що б ви запозичили з інших територій в культурній сфері?
11. Які заходи нашого ОТГ не варто проводити в майбутньому?
12. Щоб ви змінили в громаді в сфері культурі?
13. Які ресурси мали б використовуватись в культурі?
14. Що б ви зберегли в культурі ОТГ?
15. Що б ви розвивали в культурі ОТГ?
16. В яку сферу ви б вклали гроші при наявності можливості?
17. Яким категоріям населення бракує культурних подій?
18. Що б ви змінили в роботі працівників культури?

Дякуємо за участь в опитуванні!
У разі виникнення питань щодо заповнення анкети просимо звертатися за телефоном 

(067) 109-03-65.

Євгенія Мініна

КЗ «Центр культури, до-
звілля та мистецької освіти 
Кирилівської селищної 
ради Якимівського району 

СПОРТИВНЕ СВЯТО ПРОЙШЛО В АЗОВСЬКІЙ ЗОШ

З нагоди святкування Дня українського 
козацтва та Дня захисника України, які 
відзначалися 14 жовтня, в Азовській 
ЗОШ відбувся щорічний конкурс «Нумо, 
хлопці!» серед учнів 10 та 11 класів. 

учні 10-го класу - 2 місце. 
Свій музичний подарунок 
всім присутнім подарував 
дует «Соната» Кирилів-
ського СБК №2.

Наприкінці конкурсу 

журі вручило хлопцям гра-
моти, а директор школи 
Інна Шевченко - солодкі 
подарунки.

Заступник директора Ю. Шиян

На це дійство були 
запрошені учасни-

ки АТО на сході України: 
Валерій Куц і Віктор Са-
прикін, та заступник на-
чальника Кирилівської 
прикордонної застави лей-
тенант Микола Пацельт, 
які і були членами журі. 
На початку всіх присутніх 
привітав Валерій Куц, він 
побажав хлопцям удачі й 
витримки на змаганнях.

Потім хлопці присту-
пили до виконання різних 
конкурсів і естафет, які з 
ними проводили вчителі - 
Юрій Шостак, Андрій Лу-
зан та Сергій Гнєздовський. 
Майбутні захисники під-
тягувались, проходили ес-
тафети, надавали допомогу 
пораненому, відгадували 
українські народні пісні, 
готували апельсиновий сік 
та перевдягались у коза-
ків. На останок фінальний 
конкурс «Перетягування 
канату» вирішив, хто ж все-
таки переміг у цій нелегкій 
боротьбі.

Отже,  збірна учнів 11-
го класу зайняла 1 місце, а 
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У Запоріжжі з 26 по 28 жовтня 
пройшов Відкритий Чемпіонат 
області з кінного спорту.

КИРИЛІВСЬКІ НАЇЗНИЦІ ВЗЯЛИ 
УЧАСТЬ У КІННИХ ЗМАГАННЯХ

Микола Письменний

Традиційно чемпіонат 
зібрав професіоналів з 
різних районів Запорізь-
кої області, які демон-
стрували свою майстер-
ність на полі. На змагання 
приїхало багато глядачів, 
які з радістю і хвилюван-
ням спостерігали за тим, 
як коні зі своїми верш-
никами проходять траси. 
Чемпіонат організував 
кінноспортивний клуб 
«Патріот» за підтримки 
Департаменту сім’ї, мо-
лоді та спорту Запорізької 
ОДА.

Спортсмени-учасники 

долали маршрути з різ-
ним рівнем складності. 
Вершники мали пере-
стрибувати на конях пе-
решкоди висотою від 60 
до 120 см.

Кирилівський кін-
носпортивний клуб 
«Азовець» на змаганнях 
представляла Людмила 
Табакова. За результата-
ми напруженої боротьби 
спортсменка завоювала 
бронзу на маршруті з ви-
сотою 110 см. Наїзниця 
отримала грамоту та ме-
даль. Підготував спортс-
менку тренер Олександр 
Сілін.

Блискучі перемоги кирилівського боксера зробили 
його першим номером української збірної юніорів 
у ваговій категорії 60 кілограмів.

Олександр Балабін - триразовий 
чемпіон України з боксу

зер Чемпіонату Європи 
Олександр Балабін у складі 
збірної Запорізької області 
достойно представив нашу 
громаду на цих змаган-
нях.  Варто відзначити, що 
Олександр перейшов вже 
до іншої вікової категорії, 
де виступають професійно 
підготовленні боксери з ве-
ликим досвідом, які беруть  
участь у змаганнях і в Укра-
їні, і за кордоном.

Конкуренція на змаган-
нях в Одесі виявилась ша-
леною. Олександр Балабін 
провів 4 поєдинки. У пер-
шому бою кирилівський 
спортсмен достроково пе-
реміг боксера з Кропив-
ницького в другому раунді. 
У другому поєдинку впев-
нено переміг боксера зі 
Львова з рахунком 5:0. За 

Чемпіонат, який організувала 
Українська федерація хортингу у 
південному регіоні України на чолі з 
президентом Запорізької обласної 
федерації хортингу Русланом 
Галигіним, пройшов у місті 
Запоріжжі 20-21 жовтня.

другі місця. Артем Галабур-
да не зміг подолати супер-
ника та програв. Новачкам 
Данилу Сулиму і Тимофію 
Буханцову також не виста-
чило досвіду для перемоги.

— Турнір пройшов на ви-
сокому рівні, — розповідає 
Руслан Галигін. — Варто 
відзначити, що цього разу 
на Чемпіонаті був і команд-
ний залік. Серед 12 команд 
команда Запорізької облас-
ті посіла 3 місце. Це дуже 
знакова подія для нас, і це 
ще раз доводить, що хор-
тинг вже посідає ключове 
місце серед єдиноборств у 
області. Хочу відзначити ще 
й той факт, що зовсім не-
давно між Федерацією хор-
тингу та ВГО «Товариство 
сприяння обороні Украї-
ни» була підписана угода 
про співпрацю з можливіс-
тю спільного проведення 
практичних та теоретичних 
занять, а також використан-
ня матеріально-технічної 
бази підписантів. Це озна-
чає, що спортсмени - май-
стри спорту або кандида-
ти в майстри спорту будуть 
зараховуватися у силові 
структури без екзаменів.

Велику подяку тренер 
висловлює ФСТ «Динамо» 
та Олександру Столярову, 
військовій частині «Гепард» 
за допомогу в організації та 
підготовці чемпіонату. Ве-
лика подяка за фінансову 
підтримку та розуміння Ки-
рилівській селищній раді.

Сергій Шубін

Чемпіонат України з цьо-
го виду спорту в Запоріж-
жі проходив вперше.  На 
змагання зібралося близь-
ко 200 спортсменів із 12 
областей України. За два 
тижні до Чемпіонату в місті 
Енергодар була сформова-
на збірна області зі спортс-
менів з Кирилівки, Меліто-
поля, Енергодару та Моло-

чанська.
На чемпіонаті Кирилів-

ську громаду представляли 
не тільки постійні спортс-
мени нашої команди. Тре-
нери вирішили долучити 
до змагань і новачків. Олек-
сандр Віркун, Вадим Лузан, 
Олег Олександров показа-
ли гарну підготовку та заво-
ювали перші місця. Оля Лю-
бова та Дар’я Шкопа у від-
чайдушній боротьбі посіли 

Кирилівські спортсмени виграли 
Чемпіонат України з хортингу

вихід у полуфінал Олек-
сандр боксував з вельми 
досвідченим спортсменом 
із Києва. Олександр пока-
зав високий рівень підго-
товки та досконалу техніку 
і з легкістю переміг супро-
тивника.

У фіналі наш боксер зу-
стрівся з учасником Чем-
піонату Європи, дворазо-
вим чемпіоном України та 
переможцем багатьох пре-
стижних турнірів боксером 
з Хмельницького Іваном 
Борейко. Олександр вміло 
зміг відчути противника і 
знов з розгромним рахун-
ком 5:0 переміг в бою.

Завдяки своїм блиска-
вичним перемогам у цьо-
му році перший номер За-
порізької області у ваговій 
категорії 60 кілограмів 
Олександр Балабін став 
триразовим чемпіоном 
України і першим номе-
ром у збірній України. В 

кінці турніру кирилів-
ський боксер, який ввій-
шов до трійки найкращих 
боксерів цих змагань, був 
нагороджений старшим 
державним тренером 
України Юрієм Шевчу-
ком та старшим тренером 
серед юніорів Олегом Ку-
діновим цінним призом.  
Підготував спортсмена 
тренер Андрій Щетінін.

В результаті цих змагань 
збірна Запорізької області 
посіла третє місце у загаль-
ному заліку. Це досить ви-
сокий результат для боксе-
рів цієї вікової категорії.

Велику подяку тренер 
та спортсмен висловлю-
ють Кирилівській селищ-
ній раді на чолі з Іваном 
Малєєвим, директору 
ДЮСШ «Азовець»  Арте-
му Тельчарову та всім не-
байдужим людям за під-
тримку.

Євгенія Мініна

З 30 жовтня по 4 листо-
пада в Одесі пройшов 

Чемпіонат України з боксу 
серед юніорів 2003-2004 ро-
ків народження.

Показати свою майстер-
ність у поєдинку зібрало-
ся близько 311 боксерів. 
Спортсмен ДЮСШ «Азо-
вець», двократний чемпіон 
України, кандидат у май-
стри спорту, срібний при-
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Спартакіада визначає сильніших
За вихідні команди зіграли в теніс 

та визначили сильніших у шашках.

Шашки
у громаді
користуються
великою 
популярністю

Євген Чуйко та Олександр 
Сидоренко) посіла 4 місце, 
команда «Юність» (Тимур 
Качан, Руслан Петрусенко 
та Яна Матвієнко) виборо-
ла 3 місце, у команди «Гро-
мада» (Тарас Матвієнко, 
Захар Лавренченко та Ро-
ман Сердяєв) заслужене 
2 мсце, і у команди «Хви-
ля» (Олег Репін, Володи-
мир Чуб та Віктор Козоріс) 
1 почесне місце. В особис-
тій першості Захар Лав-
ренченко по першій дош-
ці посів 1 місце, по другій 
- Володимир Чуб зайняв 2 
місце та Віктор Козоріс по 
третій дошці – 3 місце.

Наступним видом зма-

Андрій Волков

У неділю, 14 жовтня, тру-
дові колективи громади по-
казали свою майстерність у 
володінні ракеткою. У зма-
ганнях з настільного тенісу 
гравці боролися до остан-
нього.  Призові місця роз-
поділилися наступним чи-
ном: команда «Громада» 
(Олег Цебер, Тарас Матві-
єнко та Роман Сердяєв) по-
сіла заслужене третє місце, 
у команди «Рятівник» (Юрій 
Подтикан та Анатолій Про-

тасов) - друге місце, ко-
манда підприємців «Хви-
ля» (Володимир Чуб, Сергій 
Становий та МаркВанцов-
ский) виборола перше міс-
це. Також учасники команди 
«Хвиля» посіли перші місця 
за своїми ракетками в осо-
бистому заліку.

А 20 жовтня пройшли 
змагання з шашок. Кож-
на команда складалася з 
3 учасників. Боротьба бу-
ла запеклою та затяжною. 
В результаті команда «Ря-
тівник» (Євген Становий, 

Нещодавно наша футбольна команда 
«Чайка» прийняла участь у першості 
Якимівського району та показала 
достойний результат в турнірі «Кубок 
Горлача», який проходив в Якимівці.

Кирилівські футболісти
не пасуть задніх

Євгенія Мініна

Команда футболістів 
Кирилівської ОТГ прийня-
ла участь у 2 колі першості 
району. Всього в першості 
бере участь 8 команд. На-
шій команді «Чайка» дове-
лося змагатися за третє міс-
це з командою «Патріот» з 
Володимирівки. На жаль, з 
рахунком 4:2 наша команда 

У Запоріжжі 6-7 жовтня проходив 
турнір з шашок, присвячений Дню 
працівників освіти.

СПОРТСМЕНИ ДЮСШ «АЗОВЕЦЬ» 
ПОКАЗАЛИ ГІДНІ РЕЗУЛЬТАТИ НА 

ЗМАГАННЯХ З ШАШОК

Мирослава Рябко

У турнірі приймало 
участь 28 спортсменів з 
Запоріжжя, Мелітополя та 
Кирилівки. На змаганнях 
нашу громаду представля-
ли 8 вихованців ДЮСШ 
«Азовець». Змагання від-
бувалися у двох категоріях. 
Усі учасники були розпо-
ділені не за віком, а за роз-
рядом. Одна група - другий 
і третій розряди, а інша - 
безрозрядники та перший 
юнацький розряд. Всього 
було вісім турів, які про-
ходили за швейцарською 
системою.

Яна Матвієнко у своїй 
групі посіла 1 почесне 
місце з результатом 14 

очок із 16. Друге місце у 
запеклій боротьбі вибо-
ров Руслан Петрусенко. 
В іншій групі кирилів-
ський спортсмен Роман 
Вишегородцев гідно 
виступив і посів 1 місце. 
Завдяки своїй перемозі 
Роман виконав 3 дорос-
лий розряд. Самий юний 
спортсмен змагань Мак-
сим Вишегородцев отри-
мав грамоту за участь у 
змаганнях. Підготував 
спортсменів тренер За-
хар Лавренченко.

Велику подяку спортс-
мени та тренер вислов-
люють Кирилівській 
селищній раді та ДЮСШ 
«Азовець».

програла та посіла 4 місце.
Також футболісти при-

ймали участь у змаганнях, 
які проходили 20-21 жовтня 
в Якимівці. Показати свою 
майстерну гру з м’ячем зі-
бралося 4 команди. Рівень 
підготовки цих команд був 
досить високий. В полуфі-
налі наша «Чайка» зустрі-
лися з командою з селища 
Максима Горького. В за-

пеклій боротьбі «Чайка» 
перемогла з рахунком 2:1 та 
вийшла у фінал, де пови-
нна була зустрітися з фут-
болістами з Якимівки. На 
жаль, у фіналі команда Ки-
рилівської ОТГ програла з 
рахунком 2:1. Наша «Чай-
ка» показала достойну гру 
на змаганнях, але посіла 
почесне 2 місце. Команда 
громади була нагороджена 
грошовою премією від ор-
ганізаторів змагань.

Як зазначає завідуючий 
відділом спорту та туризму 
КЗ «Центр культури, до-
звілля та мистецької осві-
ти Кирилівської селищної 
ради Якимівського району 
Запорізької області» Роман 
Сердяєв: «Кирилівці тер-
міново потрібно створити 
спортивний клуб, де змо-
гли б тренуватися дорос-
лі, які були б основними 
гравцями команди. Треба 
розвивати цей вид спорту, а 
для цього потрібно також і 
фінансування».

Велику подяку вислов-
люють гравці Олександру 
Біличенко за організацію 
команди та фінансову до-
помогу. Команда вислов-
лює велику подяку за під-
тримку і Кирилівській 
селищній раді.

гань будуть змагання з ша-
хів, які відбудуться 3 листо-
пада.

Велику подяку спортс-
мени висловлюють Кири-

лівському БК №1 за надан-
ня місця для змагань та 
Кирилівській селищній ра-
ді за допомогу в організа-
ції змагань.
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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
3к.кв., пр-т Азовский, 2 этаж, хоз. 
постройки, гараж, цена договорная, 
095-47-48-088 
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 в Кирилловке, ул. Соболя, 8 
соток, приватизированный, срочно, 098-
020-32-90 
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 
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)
коров и годовалую телку, 097-89-76-483 
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 урожай-
ность, 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. Зар-
плата от 18000 грн. Нет загранпаспор-
та? Не проблема! Поможем открыть.  
Инф. по тел. 068-381-68-68 
продавец в торговую точку в Кириллов-
ку, 097-48-07-849
продавец-консультант, в маг. «Строи-
тель» - «Транзит»,  097-949-09-95
СТРОИТЕЛИ ОТДЕЛОЧНЫХ СПЕЦИ-
АЛЬНОСТЕЙ. МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ, 
ПЛИТОЧНИКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ В КИРИЛЛОВКЕ, 050-574-11-11, 
066-278-00-06, 050-977-55-67
уборщица на сезон, з/п 3500 грн, 099-45-
84-662, 097-07-59-783 Алла
экскаватор, автокран для работы в Ки-
рилловке, 050-574-11-11, 050-911-60-40, 
068-982-30-10

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ç Þâ³ëåºì!З 65-річчям вітаємо Манжос Га-
лину Петрівну. 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 65-річчям вітаємо Маркову 
Надію Миколаївну. Бажаємо вам 
сонячних посмішок, яскравих ко-
льорів, гарного настрою, тепла, 
радості, а все задумане, щоб здій-
снилося.

З 65-річчям вітаємо Ткаченко 
Галину Іванівну. Бажаємо міцно-
го здоров’я, турботи та уваги 
близьких, багато світлих і соняч-
них днів, бадьорості духу та ду-
шевного спокою. 

З 65-річчям вітаємо Бухтій Те-
тяну Василівну. Бажаємо вам міц-
ного здоров’я. Бажаємо, щоб ваш 
будинок був повною чашею, і доля 
завжди оберігала!

З 60-річчям вітаємо Дудкіна 
Анатолія Івановича. 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, непобор-
ною сила духу.

З 55-річчям вітаємо Качан Те-
тяну Анатоліївну.  Нехай доля і 
надалі буде прихильною до вас, да-
руючи радість життя, незрадли-
ву удачу, вірних і надійних друзів.

З 55-річчям вітаємо Короб-
ко Олену Миколаївну. Бажаємо  
здоров’я, щастя і добробуту вам 
і вашій родині. Нехай рідні завжди 
оточують вас любов’ю та розу-
мінням.

З 60-річчям вітаємо Міщенко 
Ірину Єгорівну. Бажаємо вам, щоб 
не було у вашому житті смутку, а 
були тільки радості. Нехай ваше 
велике добре серце зігріває всіх 
своєю любов’ю ще багато-багато 
років. 

З 60-річчям вітаємо Неживенко 
Галину 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 Подтикан 
Олену Миколаївну. Нехай життя 
приносить побільше світлих мо-
ментів і радості, а кожен день буде 
сповнений сонячними посмішками. 

З 60-річчям вітаємо Католіка 
Сергія Івановича. 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 Острищен-
ко Світлану Миколаївну. Бажаємо 
вам здоров’я, щастя, успіху та 
натхнення у справах. Нехай ваша 
доля буде довгою та щасливою, і 
вас завжди оточує сімейний зати-
шок та гармонія з навколишнім 
світом.

З 60-річчям вітаємо Федорченко 
Тетяну Олексіївну. Бажаємо міц-
ного здоров’я, турботи та уваги 
близьких, багато світлих і соняч-
них днів, бадьорості духу та ду-
шевного спокою.

З 55-річчям вітаємо Полякову 
Валентину Михайлівну. Бажаємо, 
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 благо-
получчя, вірних друзів.

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

З 55-річчям вітаємо Лебєдеву 
Галину Михайлівну. Бажаємо Вам 
великого везіння, любові справж-
ньої і успіху в справах! Також ба-
жаємо вам в житті родинного за-
тишку і тепла, величезну повагу, 
від людей тільки добра, а найголо-
вніше мати міцне здоров’я.

Шевчук Татьяну Евгеньевну с днем 
рождения поздравляют подруги

Желаем Вам простого счастья
И тихойрадостиземной
Пусть все житейскиененастья
Всегда обходят стороной
Как прежде бережно храните
В душе прекрасные черты
Какпрежде щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!
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ВІТАЄМО!

З 101-річчям вітаємо Сердюк 
Валентина Іванівна. 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 92-річчям вітаємо Вербу Лідію 
Юхимівну. Бажаємо Вам здоров’я і 
добра, любові та вірності, успіхів 
і везіння. Нехай буде життя пода-
рунками щедре, друзів хороших і 
бажань виконання. Нехай цей день 
стане особливим, наповненим 
щасливих очікувань.

З 84-річчям вітаємо Кондрашо-
ву Валентину Григорівну. Нехай 
радують діти, друзі обожнюють і 
бояться вороги! Радості, щастя і 
теплого, ніжного сонечка в небесах

З 82-річчям вітаємо Папій Віру 
Юхимівну. Бажаємо вам міцного 
здоров’я. Бажаємо, щоб ваш буди-
нок був повною чашею, і доля за-
вжди оберігала!

З 82-річчям вітаємо Блудова Га-
лина Іванівна.  Нехай щирі вітан-
ня зігріють вашу душу і принесуть 
достаток позитивних почуттів. 
А в житті хай ні на мить не зали-
шають оптимізм, віра в чудеса, 
безхмарне щастя, удача і, безсум-
нівно, любов.

26 октября свой день рождения отметила 
Эрмак Инна Александровна 

Желаем солнечных деньков,
Любви и радости, успеха
Побольше радостных звонков
И в жизни много-много смеха.
Пускай в душе царит покой,
Семья пускай будет здорова
И пусть всегда твой дом родной
Удачей будет очарован.
От всей души желаем счастья
И душу грел чтоб огонёк,
Чтобы уходили все несчастья
И жизни ключ имел исток!

З 80-річчям вітаємо Перебийніс 
Олену Михайлівну. 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 Жукову Зі-
наїду Василівну.  Хай у вашому домі 
завжди панують мир і злагода, у 
серці — доброта, а у справах — 
мудрість та виваженість. Живіть 
щасливо, бережіть здоров’я!

З 80-річчям вітаємо Жук Люд-
мила Василівна. 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 70-річчям вітаємо Бойко Олек-
сія Опаносовича. Нехай життя 
приносить побільше світлих мо-
ментів і радості, а кожен день буде 
сповнений сонячними посмішками.

З 70-річчям вітаємо Губенко 
Володимир Васильович. Нехай збу-
деться все найзаповітніше, нехай 
прийде найбажаніше, нехай згине 
саме злобливе.

З 70-річчям вітаємо Клещевни-
кова Надія Михайлівна. 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 80-річчям вітаємо Богданову 
Галину Омелянівну. Бажаємо, щоб 
у вашому житті на одній чаші ваг 
були міцне здоров’я, успіх, благо-
получчя, щастя, радість і любов, 
а на іншій негаразди, біди, печалі і 
труднощі, і нехай перша чаша за-
вжди сильно переважає другу.

З 80-річчям вітаємо Кизим Лілія 
Миколаївна.  Нехай доля і надалі 
буде прихильною до вас, даруючи 
радість життя, незрадливу удачу, 
вірних і надійних друзів.

З 70-річчям вітаємо Наумо-
ву Катерину Іванівну.  Бажаємо  
здоров’я, щастя і добробуту вам 
і вашій родині . Нехай рідні завжди 
оточують вас любов’ю та розу-
мінням.

З 70-річчям вітаємо Калінін 
Геннадій Михайлович. Міцного 
здоров’я вам на многії літа, бла-
гополуччя, щедрої долі, щастя у 
житті, творчої наснаги. Довгих 
років життя у міцному родинному 
колі та серед вірних друзів.

З 70-річчям вітаємо Калініну 
Валентину Вікторівну. Нехай збу-
ваються найбажаніші мрії та вті-
люються всі задуми, нехай у Вас 
завжди буде достатньо сил та на-
тхнення на нові цікаві звершення. 

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

З 65-річчям вітаємо Шумей-
ко Володимира Миколайовича. 
Бажаємо міцного здоров’я, удачі, 
благополуччя, добра, радості, 
любові, щастя, гарного настрою, 
посмішок, яскравих вражень.

З 65-річчям вітаємо Остап-
ченко Людмилу Вікторівну. Ба-
жаємо позитивного настрою, 
побільше радісних днів. Бажаємо 
Вам зустрічати щоранку з по-
смішкою, вірою в краще. Нехай у 
Вашій мрії будуть крила! Звер-
шення Вам задуманих планів.

З 65-річчям вітаємо Алексан-
дрова Володимира Дмитрови-
ча. Нехай усі дороги ведуть до 
вершини, а здоров’я, оптимізм, 
впевненість у власних силах і під-
тримка близьких людей стануть 
незмінними супутниками у жит-
ті. Благополуччя і тепла Вашого 
дому.

Воробйов Олексій Гнатович та Людмила Вікторівна 27 жовтня
відсвяткували своє золоте весілля

Золотий ювілей у Вашому житті сьогодні -
сердечно Вітаємо з урочистим днем!
Від душі дозвольте побажати здоров’я,
Багато радісних днів і удачі у всьому!
Ви піввіку прожили в ладу, розумінні,
Свій союз берегли день за днем,
Не шкодуючи турботи, любові, розуміння,
Один для одного змогли стати опорою у всьому!
В процвітанні жити бажаємо Вам завжди
Та ще чимало яскравих свят зустріти
Наповнюються щастям хай дні і роки,
Щоб разом ще дату весілля відзначити!

Ç Þâ³ëåºì!
12 ноября свой 45-летний юбилей отмечает 
Головатюк Павел

Любимый папочка, в такой прекрасный день хотим 
пожелать тебе исполнения всех твоих мечтаний. 
Пусть жизнь будет счастливой, здоровье - крепким, 
как у богатыря, а удача и успех будут твоими вечными 
попутчиками. Пусть годы идут, а ты их не считай, 
наслаждайся каждым мигом и дари нам свое тепло. 
Желаем отличного настрения не только в твой день 
рождения, а каждый день, не зависимо от времени и 
погоды. С празником тебя, наш дорогой!! 

Поздравляют дочери Виктория и Алла, любимая жена, 
зять Саша, внуки Ангелина и Данил

22 октября свой день 
рождения отметила 

Шевченко Наталья

В тридцать - женщина знает, 
что хочет,

Расцветает, как роза она.
Этот возраст лишь счастье 

пророчит
И в разгаре любовь и весна.

Мы желаем тебе, дорогая,
Пусть сбываются грезы, мечты,

Ну и все, что сегодня
сама пожелаешь,

Будь прекрасна и счастлива ты!

З 70-річчям вітаємо Панченко 
Микола Іванович. 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 Перебийніс 
Олену Антонівну.  Бажаємо Вам 
щастя, довгих цікавих років, не-
хай не буде в Вас негоди тільки ра-
дість, тільки сонячне світло.

З 70-річчям вітаємо Резника Ві-
ктора Григоровича. Бажаємо вда-
ло долати часові простори, об-
ставини, перешкоди і негатив.  А в 
житті хай ні на мить не залиша-
ють оптимізм, віра в чудеса та 
безхмарне щастя.

З 70-річчям вітаємо Білоус Ми-
колу Павловича. Бажаємо домаш-
нього тепла, затишку вогнища, 
достатку і здоров’я, бадьорості і 
свіжості, вічної молодості і гран-
діозного, фантастичного щастя.

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

З 65-річчям вітаємо Ганзюк Ла-
рису Андріївну. 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 65-річчям вітаємо Корж Аллу 
Василівну. Бажаємо, щоб ваші очі 
сяяли від щастя, на обличчі за-
вжди була посмішка, оточували 
вас тільки хороші люди. А також 
бажаємо удачі, творчих успіхів, 
сімейного благополуччя, вірних 
друзів.

З 65-річчям вітаємо Бабкіна Ва-
лерія Максимовича. Бажаємо Вам 
світлих, дивовижних, щасливих 
днів, яскравих подій і позитивних 
емоцій, які будуть робити Ваше 
життя ще прекрасніше. Нехай 
Вас всюди і скрізь супроводжує уда-
ча, а поруч з нею крокує і успіх.

З 65-річчям вітаємо Веселов-
ського Олександра Вацлавовича. 
Бажаємо Вам великого везіння, 
любові справжньої і успіху в спра-
вах! Також бажаємо вам в житті 
родинного затишку і тепла, ве-
личезну повагу, від людей тільки 
добра, а найголовніше мати міц-
не здоров’я .

З 65-річчям вітаємо Куц Ана-
толія Агатолійовича. Бажаємо 
Вам, щоб найзаповітніші  мрії 
завжди збувалися, щоб на сто 
відсотків виконувалися найпота-
ємніші бажання. Бажаємо, щоб по 
життю з вами поруч йшли люди, 
які вміють не тільки підтрима-
ти в скрутну хвилину, але і від 
душі порадіти вашому щастю і 
успіху.

З 65-річчям вітаємо Чумака 
Костянтина Григоровича. Бажає-
мо домашнього тепла, затишку, 
достатку і здоров’я, бадьорості і 
свіжості, вічної молодості і гранді-
озного, фантастичного щастя.


