
- 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

К И Р И Л І В К А
№11 (126), листопад 2018р.

www.krlk.gov.ua
№11 (126), листопад 2018р.

Офіційний вісник Кирилівської громади

У НОМЕРІ:  ВОЄННИЙ СТАН, ГОЛОВНА ЯЛИНКА, РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОГОНІВ, ПОШУК СПАДКОЄМЦІВ, 

Є БЮДЖЕТ, БУДІВНИЦТВО ПОЛЯ, ПОКАЖЧИКИ НАПРЯМКІВ, НОВІ ПАПАРАТУРА І СПОРТІНВЕНТАР, 

КУЛЬТУРА І СЕЛЯНИ СВЯТКУЮТЬ, СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ, АНКЕТА МАЙБУТНЬОГО

6ЄВРОПА НАША!

КИРИЛІВСЬКІ ”КАРПИ” СТАЛИ КРАЩИМИ НА ПРЕСТИЖНОМУ 
ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЧЕМПІОНАТІ З ХОРТИНГУ
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ментів, що підтверджують 
особу громадян.

В жодному разі не бу-
дуть обмежуватись права та 

свободи громадян. Заходів 
щодо конфіскації автотран-
спорту та іншої власності, 
для потреб під час виконан-

Верховна Рада підтримала указ 
президента про введення воєнного стану 
в 9 областях України на термін 30 днів.

У Запорізькій області
впроваджений воєнний стан

Сергій Коміссаров: «Запорізька поліція під час 
воєнного стану вживає превентивні заходи»

Іван Малєєв: 
«Воєнний стан —
не привід для 
хвилювання»

Поліцейські Запорізької області переведені на посилений варіант 
несення служби під час введення воєнного стану. Правоохоронці 
вживають превентивні заходи задля забезпечення безпеки та 
правопорядку на території регіону.

Селищний голова каже, що життя у 
прикордонній Кирилівській громаді 
йде своєю чергою.

На території Запорізької 
області та на території ще 
дев’яти областей України 
введено воєнний стан.

Поліція Запорізької об-
ласті переведена на по-
силений варіант несення 
служби. На території регіо-
ну посилені пости поліції, 
збільшена кількість нарядів 
поліції, будуть проводитись 
огляди  автомобілів. Осо-
блива увага приділятиметь-
ся власникам транспортних 
засобів із транзитними но-
мерами, номерними знака-
ми інших областей України 
та з іноземною реєстрацією.

Крім того, посилена охо-
рона державних установ, 
можливі перевірки доку-

Андрій Волков

Недивлячись на по-
силенний режим роботи 
правоохоронних органів 
та прикордонної служби, у 
Кирилівці спостерігається 
традиційне післясезонне 
затишшя. Життя йде своєю 
чергою, усі комунальні та 
владні структури працюють 
у штатному режимі.

З 30 листопада на в’їзді 
у село Лиманське вста-
новлене чергування полі-

цейського патрулю. Пра-
воохоронці перевіряють 
документи у водіїв та паса-
жирів та питають про на-
міри поїздок.

— Не варто хвилювати-
ся, ця робота поліції спря-
мована на підтримання 
спокою та безпеки у нашій 
громаді, — каже селищний 
голова. — Люди викону-
ють свою роботу, як і усі 
ми. Воєнний стан аж ніяк 
не повинен непокоїти жи-
телів нашої громади.

години можна пересува-
тися по вулицях тільки при 
наявності спеціального 
дозволу), обмежувати сво-
боду пересування як гро-
мадян, так і транспортних 
засобів;

— перевіряти доку-
менти, обшукувати осо-
бисті речі, багаж і авто-
мобілі, а також як офіс-
ні, так і житлові примі-
щення. Крім того, вій-
ськові отримують право 
розквартируватися в офі-
сах і квартирах. Але згід-
но зі статтею 20, виселити 
вас не мають права, тільки 
«ущільнити»;

— в порядку, встановле-
ному Конституцією Укра-
їни та законами України, 
порушувати питання про 
заборону діяльності по-
літичних партій, громад-
ських організацій, якщо 
вони загрожують сувере-
нітету, національній безпе-
ці України, її державній не-
залежності і територіаль-
ній цілісності, життю гро-
мадян;

— забороняти прове-
дення всіх масових за-
ходів згідно зі статтею 8, 
п. 8. Під це визначення під-
падають не тільки полі-
тичні мітинги або демон-
страції, але також естрад-
ний концерт або новорічна 
«ялинка» для дітей.

— і навіть обмежувати 
або забороняти продаж 
спиртних напоїв.

За матеріалами
інтернет-видань

ня завдань у період воєнного 
стану, не планується.

Як заначив очільник по-
ліції Запорізької області, в 
місті Запоріжжя та інших 
великих містах регіону зна-
чно збільшиться кількість 
людей у форменому одязі зі 
зброєю. Не треба лякатись, 
це превентивні заходи. Крім 
того, задля запобігання зло-
вживань та вчинення зло-
чинів чи правопорушень, 
правоохоронці вживатимуть 
заходів, які допоможуть 
убезпечити людей. Поліція 
ініціювала внести заборону 
на носіння форменого одя-
гу цивільним громадянам. 
Якщо під приводом воєнно-
го стану до громадян раптом 
прийдуть люди в формі без 
розпізнавальних знаків і бу-
дуть вимагати ваше майно, 
то слід негайно викликати 
поліцію за телефоном «102» 
або в інший зручний спосіб.

Запровадження воєнно-
го стану передбачає об-
меження конституційних 
прав і свобод як пересіч-
них громадян, так і юри-
дичних осіб. При цьому 
всі обмеження повинні бу-
ти ретельно прописані: що 
саме можна робити на час 
введення режиму. Також в 
указі обов’язково повинен 
бути вказаний термін, 
на який діятимуть обме-
ження.

Крім терміну, на який 
вводиться режим, в указі 
повинна бути також про-
писана територія, на яку 
він поширюється. Спра-
ва в тому, що на час дії ре-
жиму воєнного стану міс-
цеве військове команду-
вання відтепер буде завід-
увати питаннями не тільки 
військової оборони, але ще 
і забезпеченням правопо-
рядку і безпеки.

Правда, за законом це 
має відбуватися в тісній 
взаємодії з органами вико-
навчої влади та органами 
місцевого самоврядуван-
ня. Але в разі бойових дій 
вся влада переходить 
виключно військовим.

Які можливості та права 
отримують при цьому вій-
ськові?

— запроваджувати 
трудову повинність для 
працездатного населен-
ня. Тобто якщо ви не за-

йняті роботою в оборонній 
сфері, або її життєзабез-
печенням, і не маєте бро-
ні за місцем роботи, то вій-
ськові мають повне право 
залучити вас «до виконан-
ня робіт, що мають оборон-
ний характер». Але згідно 
зі статтею 20 Закону, вам 
зобов’язані платити міні-
мальну зарплату і в ціло-
му дотримуватися правил 
КЗпП;

— контролювати всю 
публічну інформацію, 
включаючи радіо, те-
лебачення та всі інші 
ЗМІ. У законі це прописа-
но як право використову-
вати місцеві радіостанції, 
телевізійні центри та ви-
давництва для військо-
вих потреб і проведення 
роз’яснювальної роботи 
серед військ і населення;

— вилучати для тим-
часового використан-
ня майно, необхідне для 
потреб оборони, не тільки 
у органів виконавчої вла-
ди, територіальних гро-
мад, підприємств, уста-
нов, організацій усіх форм 
власності, але також і у пе-
ресічних громадян. Прав-
да, відповідно до статті 23 
військові зобов’язані ком-
пенсувати вартість цього 
майна;

— запроваджувати ко-
мендантську годину (піс-
ля початку комендантської 

Кожне повідомлення  у 
поліцію ретельно перевіря-
ється. Під час перевірок за-
діяно велику кількість осо-
бового складу. На даний час 
і так задіяна велика кіль-
кість правоохоронців задля 
забезпечення правопорядку 
під час воєнного стану, а такі 
хибні виклики відволікають 
сили та засоби спецслужб.

Сергій Коміссаров на-
голосив, що на кожне таке 
неправдиве повідомлення 
з хуліганських мотивів по-
ліція реагуватиме миттєво, 
жорстко та згідно чинного 
законодавства. Також по-
ліцейські будуть ініціювати 
питання щодо затриман-
ня таких правопорушників 
згідно ст.208 Кримінального  
кодексу України.

Відділ комунікації поліції 
Запорізької області
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Ремонтні бригади замінюють ділянку 
труби довжиною 450 метрів.

Триває капітальний 
ремонт ділянки 

водогону Шелюги-
Кирилівка

Мирослава Рябко

Головну ялинку громади 
планується встановлювати у 
чашу фонтану, біля інсталя-
ції із освідченням у коханні 
до Кирилівки.

Ялинка має висоту 6,5 
метрів. З них 4,5 метри — 
каркас, на який кріпляться 
294 штучні гілки, а остан-
ні 2 верхніх метри — цільна 
штучна ялинка.

Наразі влада громади ви-
рішує питання ілюмінації 
для новорічної красуні.

Активно триває підготов-
ка до новорічних та Різдвя-
них свят. Художні колек-
тиви громади вже почали 
розробку та репетиції свят-
кових програм. Нагадаємо, 
у Кирилівці ці свята завжди 
проходять весело та яскраво. 
Громада традиційно свят-
куватиме День святого Ми-
колая,  Різдво, Новий рік та 
Старий Новий рік.

Хто допоможе побудувати 
в Кирилівці водогін

У КИРИЛІВЦІ З’ЯВИТЬСЯ
ГОЛОВНА ЯЛИНКА ГРОМАДИ

Губернатор 
розповів про 
перемовини 
щодо побудови 
кирилівського 
водопроводу.

Штучна красуня буде кожного року 
встановлюватися у центрі Кирилівки, 
біля будівлі селищної ради. 

Микола Письменний

У Кирилівській гро-
маді почалася реаліза-
ція третього проекту 
за рахунок субвенції з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам на 
формування інфраструк-
тури об’єднаних тери-
торіальних громад. Про 
це повідомила перший 
заступник селищного 
голови Марина Логінова.

Громада отримала від 
держави субвенцію у роз-
мірі 1 мільйон 357 тисяч 

гривень на ліквідацію 
аварійного стану існую-
чого водогону питної води 
від Шелюг до Кирилівки. 
Капітальний ремонт про-
водиться в районі Шелюг. 
Повній заміні підлягає 
ділянка труби довжиною 
450 метрів. З місцевого 
бюджету на співфінансу-
вання ремонтних робіт 
спрямовано близько 100 
тисяч гривень.

Роботи планується за-
вершити до кінця цього 
року.

Триває й закупівля пода-
рунків для дітлахів грома-
ди. Усі бюджетні структури 
та організації, які відвід-
ують діти, подають замов-

лення. Селищний голова 
Іван Малєєв каже, що жо-
ден з юних жителів Кири-
лівської ОТГ не залишить-
ся без подарунка.

Андрій Волков

На своїй сторінці у Фей-
сбук голова Запорізької об-
лдержадміністрації Костян-
тин Бриль розповів про за-
сідання Ради регіонально-
го розвитку обласного рів-
ня, яке відбулося 28 листо-
пада.

Він повідомив, що 12 
листопада у Києві під го-
ловуванням Президента 
України Петра Порошенка 
пройшло сьоме засідання 
Ради регіонального розви-
тку. На ній Петро Порошен-
ко доручив представникам 

регіональної влади розро-
бити плани перспективно-
го розвитку територій на 
2019-2021 роки, обгово-
рити їх із суспільством та 
ОТГ. І, в підсумку, прийняти 
їх на рівні громад.

— Процес розробки 
стратегічних програм роз-
почнеться вже найближ-
чим часом. У кожному се-
лі, громаді та районі по-
винні бути проаналізовані 
першочергові заходи, які 
будуть підкріплені певни-
ми рішеннями, плануван-
ням та фінансуванням. Для 
того, щоб усі можновладці 
розуміли і могли донести 
до кожного, що зроблено 
та що планується викона-
ти, — повідомляє Костян-
тин Бриль.

На Раду регіонального 
розвитку Запорізької об-
ласті були запрошені ке-
рівники всіх територій, зо-
крема голови об’єднаних 

територіальних громад.
А також мери міст облас-
ного значення, народні де-
путати України від Запо-
різької області та активні 
інвестори, які працюють в 
Запорізькій області.

Костянтин Бриль також 
повідомив, що у розвитку 
громадам області допо-
магають окрім держави та 
обласної ради ще і надійні 
інвестори, такі як  ТОВ СП 
«Нібулон» та ТОВ ДТЕК. Та-
кож голова області наголо-
сив, що зараз він, обласна 
та кирилівська влади пра-
цюють над пошуком інвес-
торів для забудови у Кири-
лівці повноцінного водого-
ну.

— Нині працюємо над 
тим, щоб один з арабських 
інвесторів почав роботу в 
напрямку Кирилівського 
водогону, — пише Костян-
тин Бриль.

Сергій Шубін

Заміна водопроводу на 
новий буде здійснювати-
ся з початку Азовського, від 
вулиці Української, уздовж 
проспекту Азовського. За-
галом буде замінено 736 
метрів труби.

Роботи стартували 30 
листопада і будуть завер-
шені до кінця року.

Через ремонтні роботи 

водопроводу поки що при-
зупинені роботи з облашту-
вання навколишньої тери-
торій біля Будинку культури 
№2. Після укладання труби 
навпроти БК з’явиться тро-
туар та місця для паркуван-
ня авто.

Вартість реконструкції 
цієї ділянки водопроводу 
складає близько 800 тисяч 
гривень.

Реконструкцію планують 
завершити до 1 січня

У ЦЕНТРІ КИРИЛІВЦІ РОЗПОЧАТО 
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДУ
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Сергій Шубін

Як повідомлялося ра-
ніше, з 1 листопада вся 
медицина Кирилівської 

ОТГ, яка раніше була під-
порядкована Якимівсько-
му ЦПМСД, перейшла під 
керівництво комунального 
неприбуткового підпри-

ОФІЦІЙНО

КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ШУКАЄ 
СПАДКОЄМЦІВ

Від деяких померлих жителів 
Атманайського старостинського округу 
залишились земельні паї,
на які ніхто не пред’явив спадкові права.

ного КНП без проблем, 
звісно, не обійдеться, - на-
голосив селищний голова 
Іван Малєєв, — проте для 
нас є дуже важливим по-
чути ваші пропозиції, пи-
тання та допомогти у вирі-
шенні проблем на місцях у 
кожному населеному пунк-
ті громади.

Голова наголосив, що 
саме завдяки злагодженій 
роботі всіх медичних пра-
цівників, наша медицина 
вийде на високий рівень.

Директор  КНП «Амбу-
латорія загальної практики 
сімейної медицини» Олек-
сандр Вишегородцев зазна-
чив, що з початку роботи 
підприємства вже зробле-
но досить багато. Вчасно 
отримана ліцензія, усі ме-
дзаклади вже мають блан-
ки звітності, печатки, і саме 
завдяки цьому вони можуть 
повноцінно функціонувати. 
Директор представив при-
сутнім старшу медсестру Те-

тяну Удовицьку.
— Зараз у нас є одна важ-

лива проблема – нам ката-
строфічно не вистачає ліка-
рів, — розповів Олександр 
Вишегородцев, — проте ми 
плідно працюємо у цьому 
напрямку.

Сімейний лікар Сергій 
Кузьменко докладно роз-
повів присутнім про всі 
тонкощі звітності до кінця 
цього року, про процедуру 
отримання лікарняних на 
даному етапі, а також наго-
лосив, що готовий до співп-
раці та завжди відкритий 
для діалогу.

Наприкінці зустрічі ме-
дики нашої громади роз-
повіли про те, що в першу 
чергу потрібно зробити в 
їхніх населених пунктах 
для нормального функціо-
нування медичних закла-
дів. А також висловили своє 
бачення подальшої роботи 
КНП.

Працівники новоутвореного комунального 
неприбуткового підприємства «Амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини» Кирилівської селищної 
ради зібралися для обговорення важливих питань.

Євгенія Мініна 

Кирилівська селищна рада 
просить відгукнуться спадкоєм-
ців Атманайського старостин-
ського округу на земельні ділян-
ки (паї), які були передані у влас-
ність таким громадянам:

МЕДИКИ ГРОМАДИ ОБГОВОРИЛИ ОСОБЛИВОСТІ
РОБОТИ НОВОСТВОРЕНОГО КНП

1  Аладін  Андрій  Вікторвич
2  Бай  Валентина  Миколаївна
3  Бай  Микола  Петрович
4  Божок  Надія  Андріївна
5  Браженко  Вергенія  Петрас
6  Гладкий  Анатолій  Вікторович
7  Головіна  Олена  Іванівна
8  Демченко  Анастасія  Федорівна
9  Демченко  Григорій  Михайлович
10  Демченко  Тетяна  Омелянівна
11  Доля  Іван  Пилипович
12  Дума  Іван  Павлович
13  Жук  Марія Дмитріївна
14  Івасенко  Анатолій  Єгорович
15  Клютова  Ганна  Петрівна
16  Кравчук  Іван  Федорович
17  Крутась  Катерина  Михайлівна
18  Крячко  Людмила  Сидорівна
19  Лавриненко  Микола  Семенович
20  Лисков  Геннадій  Яковлевич
21  Лузан  Олександр  Федорович
22  Максименко  Федір  Іванович
23  Мацишин  Андрій  Володимирович
24  Медведєва  Надія  Гаврилівна
25  Міхахос  Анатолій  Андрійович
26  Молчанова  Валентина  Федорівна
27  Новиков  Іван  Михайлович
28  Новиков  Леонід  Миколайович
29  Новикова  Марія  Іванівна
30  Осіпова  Юлія  Олексіївна
31  Приходько  Людмила  Анатоліївна
32  Приходько Ганна Михайлівна
33  Рибаков  Олександр  Олександрович
34  Рогожнікова  Валентина  Василівна
35  Русін  Володимир  Іванович
36  Сажнєв  Володимир  Степанович
37  Сапожніков  Віктор  Петрович
38  Селюкова  Клавдія  Костянтинівна
39  Силантьєва  Михайліна
40  Слісарчук  Лідія  Григорівна
41  Смирнова  Наталя  Климівна
42  Стефаненко  Віктор  Мартинович
43  Сьомов  Віктор  Миколайович
44  Тіткова  Антоніна  Митрофанівна

45  Устиченко  Лариса  Олександрівна
46  Федоренко  Софія  Андріївна
47  Федорченко  Володимир  Никифи-

рович
48  Цвєтков  Олег  Володимирович
49  Цвєткова  Зінаїда  Андріївна
50  Чеботарьов  Микола  Тимофійович
51  Чижмак  Віра  Сидорівна
52  Шамаєв  Володимир  Борисович
53  Шевченко  Клавдія  Гаврилівна
54  Шликова  Олександра  Іванівна

Виконавчий комітет Кирилівської селищ-
ної ради повідомляє, що має право і намір 
відповідно до ст.277 ЦК України зробити по-
дання до суду про визнання спадщини ви-
щевказаних громадян недійсною. У разі по-
зитивного рішення суду дані земельні ділян-
ки будуть надані до комунальної власності 
громади Кирилівської селищної ради.

Виходячи з цього, ви повинні у місячний 
термін з дня надрукування даного оголо-
шення звернутися до Атманайського ста-
ростинського округу за адресою: вул.Ма-
тросова, 5а, с.Атманай, Якимівський р-он, 
Запорізька обл., і заявити про себе та свої 
наміри стосовно оформлення спадщини. 
Просимо не зволікати!

Андрій Волков

Селищна рада вже під-
готувала проект бюджету 
на 2019 рік. Він виставле-
ний для ознайомлення. 
Кожен, хто бажає дізна-
тися приблизні доходи та 
витрати громади, може 
подивитися на циф-
ри на офіційному сайті

h t t p s : // k r l k . g o v . u a /
byudzhet-2019.

Оскільки декілька по-
казників бюджету ще не-
відомі, проект бюджету 
підлягає обов’язковому 
корегуванню у грудні. 
Остаточно головний доку-
мент громади буде затвер-
джений на сесії селищної 
ради у грудні.

Проект обов’язково ще буде 
корегуватися і остаточно буде 
прийнятий у грудні.

Опубліковано проект 
бюджету громади
на наступний рік

ємства «Амбулаторія за-
гальної практики сімейної 
медицини» Кирилівської 
селищної ради. Збори ме-
диків 14 листопада були 
ініційовані керівництвом 
Кирилівської селищної 
ради та керівництвом ново-
утвореного КНП.

— На початковому етапі 
створення нашого медич-
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Андрій Волков

Керівник відділу спорту 
КЗ «Центр культури, дозвіл-
ля та мистецької освіти Ки-
рилівської селищної ради 
Якимівського району Запо-
різької області» Роман Сер-
дяєв вручив керівнику оздо-
ровчого гуртка Охрімівсько-
го БК Олександру Біличенко 
волейбольні м’ячі, насос та 
сітку.

Варто відзначити, що в 
цьому році для спортивних 
секцій Кирилівської ОТГ вже 
були закуплені 10 комплектів 

шахів, 10 комплектів доміно, 
16 футбольних м’ячів, 8 во-
лейбольних м’ячів, сітка для 
пляжного волейболу, тенісні 
ракетки, тенісні столи та ін-
ший спортивний інвентар, 
спортивна волейбольна та 
футбольна форма.

За це спортсмени дякують 
Кирилівській селищній ра-
ді на чолі з Іваном Малєєвим 
та директору КЗ «Центр куль-
тури, дозвілля та мистецької 
освіти Кирилівської селищ-
ної ради Якимівського райо-
ну Запорізької області» Світ-
лані Шиян.

СПОРТСМЕНИ ГРОМАДИ
ОТРИМАЛИ НОВИЙ ІНВЕНТАР

На спартакіаді трудових колективів 
громади подарунок отримали 
волейболісти Охрімівки.

Подарунок представникам 
Охрімівського БК вручила 
директор КЗ «ЦКД та 
МОКСРЯРЗО» Світлана Шиян.

Розташовані вони будуть
на декоративних стовпах

Охрімівський будинок культури 
отримав нову апаратуру

У Кирилівці 
з’являться 
покажчики

ЦЕНТРАЛЬНИЙ В’ЇЗД У КИРИЛІВКУ ПОЧАЛИ
РЕКОНСТРУЮВАТИ

Микола Письменний

Нова апаратура була придбана за 
кошти Кирилівської селищної ради. В 
комплект входить: мікшерський пульт, 
підсилювач, мікрофони, шнури, муль-
тиком та дві акустичні колонки. Всього 
було витрачено близько 96000 гривень.

Подарунок отримав і Атманайський 
будинок культури. Творчі колективи 
отримали нові мікрофони.

— Тепер у людей з’явилося ще біль-

ше бажання займатися в колективах 
художньої самодіяльності, - зазначає 
директор КЗ «ЦКД та МОКСРЯРЗО» 
Світлана Шиян. — Дякуємо за під-
тримку Кирилівській селищній раді.

Микола Письменний

Покажчики будуть вказувати напрямки, назву 
вулиць, об’єктів інфраструктури та приблизну від-
стань до них. За словами першого заступника місь-
кого голови Марини Логінової, покажчики не тільки 
прикрасять вулиці Кирилівки, а й значно полегшать 
орієнтування на місцевості для численних турістів, 
які приїжджають на літній відпрочинок.

Стовпи із покажчиками будуть встановлені у най-
більш людних місцях Кирилівки і стануть ще однією 
пам’яткою нашого курортного селища.

Євгенія Мініна

На проспекті Азовському почали ви-
конувати земляні роботи із засипання 
рову між дорогою та новим тротуаром. 
Це перший крок реалізації проекту з 

капітального ремонту частини про-
спекту. Ділянка проспекту, що підлягає 
реконструкції, бере початок від магази-
ну «Транзит» і закінчується біля авто-
вокзалу Кирилівки.

— Наступним етапом, який, спо-
діваюсь, буде завершено до початку 
курортного сезону 2019 року, стане 
заміна старих опор освітлення на нові 
оцинковані, освітлення нового троту-
ару. І завершиться цей великий проект 
розширенням проїзної частини дороги 
майже на 1 метр, улаштуванням в’їздів 
на вулиці та паркувальних карманів 
для автомобілей, — повідомляє перший 
заступник селищного голови Марина 
Логінова.

В результаті реконструкції у Кирилів-
ці з’явиться чудова алея та велика роз-
ширена дорога на в’їзді до центральної 
частини селища.

На місці 
майбутнього 
спортивного 
об’єкту працює 
спецтехніка.

На місці 
майбутнього 

В ОХРІМІВЦІ РОЗПОЧАТО РОЗБУДОВУ 
ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ

За словами першого за-
ступника селищного голо-
ви Марини Логінової, гро-
ші від держави надійшли, 
тому роботи з встановлен-
ня футбольного поля вже 
розпочато. Зараз на місці 
його розташування пра-
цює техніка підрядника 
ПП Новосельцева.

Сергій Шубін

Нагадаємо, Кирилівська 
ОТГ виграла конкурс щодо 
фінансування встановлен-
ня міні-футбольних полів 
із штучним покриттям. За 
умовами конкурсу 50% вар-
тості спортивної споруди 
сплачує держава, а 50% — 
місцевий бюджет.

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

Поле планують збудува-
ти ще у цьому році, якщо 
дозволить погода. Однак, 
якщо цього не станеться, 
то завершать будівництво 
на початку наступного 
року. Виділені державою 
кошти дозволяють вико-
ристовувати їх протягом 
двох років.

Недивлячись на зимовий 
період роботи на проспекті 
Азовському тривають.
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Р Е К Л А М А

КИРИЛІВСЬКІ БІЙЦІ ХОРТИНГУ
СТАЛИ ЧЕМПІОНАМИ ЄВРОПИ

Понад півтисячі спортсменів з 12 країн зібралися 
у Трускавці на чемпіонат Європи з хортингу.

ня ставимо все складніше 
і складніше, для того щоб 
самим розвиватись. Хор-
тинг дуже швидко набирає 
обертів. Зараз у цей вид 
спорту перейшло дуже ба-
гато спортсменів з інших 
видів єдиноборств, тому 
нам доводиться змагатися з 
найкращими.

Кирилівську громаду на 
Чемпіонаті Європи пред-
ставляли 4 спортсмени. В 
результаті їхніх виступів у 
скарбничку кирилівського 
клубу хортингу додалося два 
перших місця і два других.

Олег Александров про-
вів у перший день 2 по-
єдинки. В кожному з них 
він показав гарну техніку і 
закінчив обидва поєдинки 
достроково. На другий день 
у фінальному поєдинку 

програв своєму супернику 
лише 1 бал. В результаті у 
Олега срібло.

Артем Галабурда в пер-
ший день показав доскона-
лу техніку. Він запам’ятався 
тим, що відправив одного 
зі своїх суперників у дуже 
тяжкий нокаут.  Артем зміг 
вийти у фінал, але там на 
нього чекала невдача. У су-
перники у фіналі спортсме-
ну  дістався його одноклуб-
ник Олександр Віркун. Так 
вийшло, що категорію 12-13 
років до 45 кг представляють 
два кирилівських спортсме-
ни. І внаслідок цього вони 
й зустрілися  у фіналі. В ре-
зультаті Олександр, який 
закінчив всі свої поєдинки 
достроково, виявився силь-
нішим і виборов золоту ме-
даль. Срібло дісталося Арте-

му Галабурді.
Фурор серед присутніх 

на змаганнях справив Стас 
Путеньов. Спортсмен цьо-
го разу зміг виграти у до-
свідченого вірменського 
суперника Давида Аганова, 
якому програвав на попе-
редніх змаганнях три рази. 
Стас, вже добре вивчивши 
противника, зміг підготу-
ватися і жорстоко нокауту-
вав Давида. В результаті у 
Стаса золота медаль.

Тренер наших спортсме-
нів Руслан Галигін отримав 
подяку від федерації за під-
готовку чемпіонів Європи.

Подяку спортсмени та 
тренер  висловлюють Ки-
рилівській селищній раді 
на чолі з головою Іваном 
Малєєвим за допомогу в 
організації поїздки.

Місцеві урядовці отримали нагороди, грамоти та подяки
День місцевого самоврядування 
у Кирилівській громаді 7 грудня 
відзначили великими святковими 
зборами активу ОТГ у сесійній залі.

Микола Письменний

З 15 до 18 листопада на 
Львівщині проходив 

чемпіонат Європи з хор-
тингу у вікових категоріях 
– «дорослі», «юніори» «ка-
дети», «юнаки» та «молод-
ші юнаки». Змагання були 
розподілені на розділи: 
«двобій», «форма», «пока-

зовий виступ».
— В порівнянні навіть з 

минулим чемпіонатом Єв-
ропи цього разу рівень його 
був вже набагато вищий, 
професійніший, презен-
табельніший, — зазначає 
тренер наших спортсменів 
Руслан Галигін, —  і кож-
ного разу ми щабель підні-
маємо вище і вище, завдан-

Євгенія Мініна

З нагоди цього свята в 
сесійній залі Кирилівської 
селищної ради відбулась 
святкова позачергова сесія. 
На ній зібрався актив ки-
рилівської ОТГ, пенсіонери 
місцевого самоврядування 
та співробітники апара-
ту Кирилівської селищної 
ради. Серед присутніх були 
депутати районної ради та 
депутат обласної ради Ген-
надій Шевченко.

Селищний голова Іван 
Малєєв побажав своїм ко-
легам здоров’я та довголіт-
тя, мирного неба та злагоди 
у родинах.

Далі присутні перейшли 
до приємної частини свят-
кової сесії.

Грамотами Кирилівської 
селищної ради за само-
віддану працю і великий 
внесок у розвиток громади 
селищний голова Іван Ма-
лєєв нагородив ветеранів 
місцевого самоврядування 
Володимир Гонцула, На-
талію Волкову, Ніну Борис, 
Любов Гурієнко. Грамоти 
отримали голова ради ве-
теранів Галина Пращерук, 
в.о. старости Охрімівсько-
го старостинського округу 
Тетяна Міщенко, в.о. ста-
рости Атманайського ста-
ростинського округу Ігор 
Сажнєв, землевпорядник 
Охрімівки Наталія Жиль-
цова, землеворядник Атма-
наю Наталія Сотник.

Нагороду селищної ради 
отримали заступник се-

лищного голови Інна Бой-
ко, співробітник бухгал-
терії КСР Артем Клімов, 
водій Євген Лопатко.

Грамотами районної 
адміністрації та район-
ної ради нагородили Іго-

ря Сажнєва, юриста КСР 
Павла Лісовика, секретаря 
селищної ради Ігоря Пере-
бийніса.

Нагородив кирилівських 
співробітників місцевого 
самоврядування і депутат 

обласної ради Геннадій 
Шевченко. Грамотою Запо-
різької обласної ради за ба-
гаторічну сумлінну працю, 
високий професіоналізм, 
активну громадську по-
зицію, вагомий особистий 
внесок у соціально-еко-
номічний розвиток Яки-
мівського району нагоро-
джено селищного голову 
Кирилівки Івана Малєєва, 
заступника селищного го-
лови Ігоря Коробку, депу-
татів районної ради Ната-
лію Волкову та Олександра 
Антоненка, директора КП 
«Розвиток курортної зони» 
Олександра Жеребець.

На знак подяки за сум-
лінну та самовіданну пра-
цю першого заступника 
селищного голови Марину 
Логінову нагородили кни-
гою про історію Запорізь-
кого краю.
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У КИРИЛІВЦІ ВІДЗНАЧИЛИ 
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
23 листопада вшанували тих, хто, не 
покладаючи рук, працював і працює 
у полі, чесною самовідданою працею 
зрощував і зрощує найдорожче – хліб. 
Хто брав і бере до цих пір на себе 
найважчу і найважливішу турботу – 
працювати на землі і годувати країну, 
примножувати її славу і добробут.

ГРОМАДА ПРИВІТАЛА 
ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ

ально для них були органі-
зовані козацькі розваги. У 
змаганнях брали участь дві 
команди. Команда жителів 
Охрімівки і жителі Кири-
лівки. В результаті змагань 
дві команди набрали одна-
кову кількість балів, проте 
за правилами переможців 
визначили по першій впра-
ві – перетягування канату. 
Перемогу отримала коман-
да з Охрімівки. Призовий 
фонд за перше місце був 
чималий — 1000 гривень.

Святкування продовжи-
лося концертом, який для 
гостей свята підготували 
колективи  Кирилівської 
об’єднаної територіальної 
громади. Чудові творчі но-
мери, танці та співи сподо-
балися усім на святі. Люди 
аплодували виступаючим, 
підспівували та підтанцьо-
вували. Закінчилася свят-
кова програма захоплюю-
чим фаєр-шоу.

У листопаді ми відсвяткували 
професійне свято – День працівників 
сільського господарства (День 
колгоспника в радянські часи).

трудової слави»;
- Клімов Володимир 

Семенович, головний агро-
ном, нагороджений орде-
ном «Заслужений агроном 
України»;

- Карнаух Ганна Дани-
лівна, головний агроном, 
нагороджена «Орденом 
Леніна», орденом «Заслу-
жений агроном»;

- Рева Валерій Максимо-
вич, головний зоотехнік, 
нагороджений «Орденом 
трудової слави»;

- Бабич Євгенія Аксенті-
євна, доярка, нагороджена 
«Орденом трудової слави».

Минуле живе, допоки 
його пам’ятають.

P.S. Дякуємо Лупейко 
Тетяні  Леонтієвні, секре-
тарю колгоспу «Примор-
ський» за надані матеріали.

Галина Василівна Неживенко

Євгенія Мініна

Захід відбувся в Кири-
лівському будинку куль-
тури №1 і зібрав чимало 
глядачів. Привітати ді-
ячів культури прийшли 
не тільки представники 
Кирилівської селищної 
ради, колеги  по сцені, а 
й гості з міста Мелітопо-
ля – духовий оркестр Ме-
літопольського вищого 
училища культури.

Розпочалося святку-
вання з привітань та на-
городження. Кирилів-
ський селищний голова 
Іван Малєєв,  начальник 
відділу культури та туриз-
му  Якимівської районної 
державної адміністрації 
Тетяна Нечібай та дирек-
тор КЗ «Центр культури, 
дозвілля та мистецької 
освіти Кирилівської се-
лищної ради Якимів-
ського району Запорізької 
області» Світлана Шиян 
нагородили працівни-
ків клубних установ та 
ветеранів праці в куль-
турній сфері грамотами 
та подяками. Грамотою  
Якимівської державної 
адміністрації за високий 
професіоналізм, активну 
життєву позицію, твор-
чий підхід до підготовки 
та проведення культур-
но-масових заходів, за 
участь у розвитку культу-
ри Якимівського району 
були нагородженні Любов 
Міщенко, Людмила Кузь-

менко, Ганна Саркісова, 
Ганна Чмир-Протасова, 
Юлія Тисячна, Катерина 
Литвак, Сергій Гнєздов-
ський, Микола Любченко, 
Віктор Саприкін, Зінаїда 
Фоміна, Валерій Жуков.  
Тетяна Нечібай вручила 
посвідчення від Запорізь-
кої обласної державної ад-
міністрації за досягнення 
в розвитку культури, до-
звіллєвої сфери та на-
родної творчості лауреату 
обласної премії за досяг-
нення в розвитку куль-
тури  Запорізького краю 
Світлані Шиян.  Грамо-
тами від Кирилівської се-
лищної ради за сумлінну 
працю, високий професі-
оналізм та вагомий вне-
сок у розвиток культури 
Кирилівської громади 
були нагородженні кращі 
працівники культури на-
шої ОТГ.

Після всіх привітань, 
які звучали у святковій 
залі, духовий оркестр по-
дарував присутнім свої 
запальні музичні компо-
зиції, які супроводжува-
лися щирими оплесками. 
На сцені також виступали: 
кавер-група «Свім», Мак-
сим Притуленко та Ка-
терина Риженко. В кінці 
свята директор КЗ «ЦКД 
та МОКСРЯРЗО» Світла-
на Шиян вручила подяку 
від Кирилівської селищ-
ної ради  комунальному 
закладу «Мелітопольське 
училище культури».

В п’ятницю, 9 листопада, працівники 
культури Кирилівської об’єднаної 
територіальної громади відзначили своє 
професійне свято.

Андрій Волков

Святкування прохо-
дило на головній площі в 
Азовському. Всі, хто пе-
ребував на площі, змогли 
скуштувати запашний ко-
зацький куліш та смачну 
шурпу. Наш земляк Роман 
Дерев’янко разом зі свої-
ми помічницями готували 
страви від щирого серця, 
від чого вони здавалася ще 
смачнішими. Для приготу-
вання страв фермер Сергій 
Дзямка подарував громаді 
цілого барана. Були на святі 
й інші смачні частування.

Провели на святкуванні 
конкурс на кращу страву  з 
гарбуза. На розсуд членам 
журі були представлені різ-
номанітні кулінарні виро-
би із осінніх дарів природи. 
Перше місце у кулінарному 
конкурсі отримав Руслан 
Петрусенко, друге місце 
віддали Ірині Петрусенко, 
а на третьому опинилась 
Тетяна Лисенко. Нагоро-
дили на святкуванні кра-

щу господиню, яка змогла 
виростити найтяжчий гар-
буз вагою 18 кг. Нею стала 
Анастасія Зиміна.

Усі бажаючі змогли взяти 
участь у аукціоні, на якому 
розігрували маленьке по-
рося.  Цей лот вдалося про-
дати за 570 гривень. Тва-
рину для аукціону надав 
кирилівський фермер Ва-
силь Теслюк.

Справжні чоловіки на-
шого селища показали 
свою силу на святі. Спеці-

Орденоносці нашого краю

Наше селище всю свою 
історію славилось труда-
рями, людьми, які своє 
життя, працю віддали про-
цвітанню колгоспу «При-
морський».

Добра слава азовських 
хліборобів, тваринників 
не померкла і в наш не-
простий час. Самовіддана 
праця наших земляків була 
високо оцінена державою, 
їх нагороджували ордена-
ми країни.

Орденоносці нашого краю:
- Платонов Олександр 

Павлович, тракторист, 
нагороджений «Орденом 
Леніна»;

- Плаксін Олександр 

Євдокимович, тракторист, 
нагороджений «Орденом 
Леніна»;

- Мигуля Олександр 
Андрійович тракторист, 
нагороджений «Орденом 
Леніна»;

- Тошев Анатолій Івано-
вич, тракторист, нагоро-
джений «Орденом дружби 
народів»;

- Суднік Михайло Яко-
вич, тракторист-комбай-
нер, нагороджений «Ор-
деном трудової слави 2-го 
ступеня», «Орденом трудо-
вої слави 1-го ступеня»;

- Шевченко Віктор 
Миколайович, комбайнер, 
нагороджений «Орденом 
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У Запоріжжі з 31 жовтня по 4 
листопада пройшов Чемпіонат 
області з шашок-64 серед юнаків та 
дівчат всіх вікових категорій.

СПОРТСМЕНИ-ШАШКІСТИ ЗНОВ
ПРОСЛАВИЛИ КИРИЛІВСЬКУ ГРОМАДУ

Микола Письменний

Більше 80 дітей в 5 ві-
кових групах визначали 
найсильніших в класич-
ній і блискавичній грі. 
Кирилівську громаду на 
змаганнях представляли 
10 спортсменів.

Серед юнаків у катего-
рії до 8 років наш спортс-
мен Максим Вишегород-
цев в запеклій боротьбі 
виборов 2 місце в кла-
сичних шашках. В зма-
ганнях, які проходили по 
блискавичній грі (5 хви-
лин на партію), Максим 
провів 10 ігор та отримав 
беззаперечну перемогу і 
став чемпіоном області.

Спортсменка ДЮСШ 
«Азовець» Яна Матвієнко 
в категорії серед дівчат до 
16 років несподівано для 

всіх стала чемпіонкою.
В її категорії були досить 
сильні суперниці, в тому 
числі чемпіонка Украї-
ни і призерка Чемпіона-
ту Світу Олена Носарева. 
Доречі, Яна її з легкістю 
перемогла. В результа-
ті нелегких змагань Яна 
отримала поразку лише 
у 1 партії, а 6 виграла. Ці 
перемоги принесли нашій 
спортсменці золото на 
Чемпіонаті області. Під-
готував спортсменів тре-
нер Захар Лавренченко.

Тренер та спортсмени 
висловлюють подяку за 
допомогу у організації 
поїздки Кирилівській се-
лищній раді на чолі з Іва-
ном Малєєвим та дирек-
тору ДЮСШ «Азовець» 
Артему Тельчарову.

У суботу, 10 листопада, пройшов останній етап 
змагань головної спортивної події Кирилівської ОТГ. 

Спартакіада Кирилівської 
громади завершилася

Команда ДЮСШ «Азовець» у першому 
турі цих змагань, який проходив у місті 
Бердянськ, посіла 2 місце, вийшовши у 
чверть першості області.

Протягом всього 
турніру точилася 
дуже гостра 
боротьба за І 
місце, але наші 
спортсмени в 
черговий раз 
довели свою 
майстерність.

Мирослава Рябко

С пор т смен и-ш а ш к іс т и 
ДЮСШ «Азовець» прийняли 
участь у змаганнях, які прохо-
дили з 17 по 20 листопада в міс-
ті Рахів Закарпатської області. 
Це був відкритий всеукраїн-
ський турнір, участь у якому 
приймали 48 учасників.

Змагання проходили по 
швейцарській системі. В ре-
зультаті напруженої боротьби 
перше місце серед чоловіків 

посів тренер ДЮСШ «Азо-
вець» з шашок Захар Лаврен-
ченко.  Він провів 10 ігор, 7 з 
яких виграв, а 3 гри закінчи-
лися нічиєю. Хороший резуль-
тат показала і Яна Матвиенко. 
Спортсменка посіла 2 місце.

Велику подяку за допомогу 
в організації поїздки тренер 
і спортсмени висловлюють 
Кирилівській селищній раді 
та директору ДЮСШ «Азо-
вець» Артему Тельчарову.

В ОХРІМІВЦІ ПРОЙШЛИ ФУТБОЛЬНІ ЗМАГАННЯ У 
РАМКАХ ПЕРШОСТІ ОБЛАСТІ З ВЕЛИКОГО ФУТБОЛУ

Кирилівські спортсмени завоювали 
призові місця у змаганнях з шашок

змагання з шахів, нардів та 
тенісу. За правилами зма-
гань у команді повинно 
бути три учасника – два 
чоловіка та одна жінка. У 
змаганнях з шахів третє 
місце у команди з Атманаю 
«Хвиля», друге заслужене 
місце у команди з Кирилів-
ки «Азовець», і перше місце 

посіла команда з Охрімівки 
«Чайка».

Змагання з нардів зму-
сили спортсменів добре 
постаратися для перемоги. 
Боротьба виявилась від-
чайдушною. В результаті 
«Хвиля» — 3 місце, «Чайка» 
— 2 місце, «Азовець» — 1 
місце.

Євгенія Мініна

Спартакіада проходила 
між командами Атманаю, 
Охрімівки та Кирилівки. В 
її останній день проведен-
ня, 10 листопада, усі зібра-
лися, щоб помірятися сила-
ми у перетягуванні канату, 
грі у теніс, нарди та шахи.

Розпочалися змагання з 
перетягування канату. Як 
зазначає керівник відділу 
спорту КЗ «ЦКД та МОК-
СРЯРЗО» Роман Сердяєв, 
з кожним роком спортсме-
ни, які беруть участь у цих 
змаганнях, удосконалюють 
свою техніку.

— Хлопці вже добре зна-
ють, як краще взяти канат, 
як краще стати та як пра-
вильно потрібно тягнути, 
— каже Роман Вікторович. 
— Особливо видовищним 
були змагання між коман-
дою Охрімівки і Кирилів-
ки. Обидві команди доско-
нало володіють технікою, 
але охрімівська команда 
трошки поступається у вазі 
кирилівській команді.

В результаті нелегких 
змагань у команди з Атма-
наю - 3 місце, у Охрімівки 
- 2 місце, команда з Кири-
лівки посіла 1 місце.

Наступним етапом були 

Завдяки своїй віртуозній 
грі у теніс, спортсмени з 
команди «Азовець» змогли 
вибороти собі перше місце. 
Друге почесне місце у ко-
манди «Чайка», і відповід-
но третє - у «Хвилі».

Загальні підсумки спар-
такіади організатори обі-
цяють підбити пізніше.

Велику подяку спортс-
мени та керівник відділу 
спорту КЗ «ЦКД та МОК-
СРЯРЗО» Роман Сердяєв 
висловлюють завідуючій 
Кирилівського БК №1 
Аллі Ванькевич за надан-
ня місця для змагань. Та-
кож спортсмени виража-
ють подяку за підтримку 
та допомогу у організації 
спартакіади Кирилівській 
селищній раді на чолі з Іва-
ном Малєєвим та директо-
ру КЗ «ЦКД та МОКСРЯР-
ЗО» Світлані Шиян.

Хлопці показали достой-
ну гру , але зазнали пораз-
ки з рахунком 2:1. Для пе-
ремоги спортсменам трош-
ки не вистачило досвіду та 
фізичної підготовки. Підго-
тував спортсменів тренер 
Олександр Гуртовий.

Велика подяка Олексан-
дру Біличенко за підготов-
лене футбольне поле, яке 
відповідало футбольним 
стандартам.

Сергій Шубін

Подібні змагання серед 
юнаків 2003-2004 року на-
родження в форматі 11х11, 
проходили в Запорізькій об-
ласті вперше. 27 жовтня ки-
рилівські футболісти брали 
участь у змаганнях, які про-
ходили в Енергодарі . Там на-
ші хлопці виступили достой-
но, але програли з рахунком 
3:1. В результаті на спортс-
менів чекав матч-відповідь, 
який вони повинні провести 
на своїй території.

Так як у Кирилівці немає 
великого футбольного по-

ля, гру було вирішено ор-
ганізувати у Охрімівці. На 
змагання завітали пред-
ставник Запорізької феде-
рації футболу та професій-
ні судді.
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Мирослава Рябко

Місце та день проведення Супервізії ініціюва-
ла регіональний тренер НУШ Світлана Пейчева. 
Відповідно до НУШ, є певні специфічні вимоги. 
Учнів мають забезпечити одномісними рухо-
мими партами, не повинні стояти стаціонарні 
меблі, клас має ділитися на зони. Це дає можли-
вість створити навчальні центри, використову-
вати роботу в групах, розвивати мислення, логі-
ку, навички у дітей.

— Сказати, що новий стандарт початкової 
освіти суттєво змінює організацію навчального 
процесу не можна, — зазначає спеціаліст з мето-
дичної роботи відділу освіти та молоді Кирилів-
ської селищної ради Наталя Федорова. — Зде-
більшого трансформується освітнє середовище 
– головним у ньому стає дитина. Також важли-
во, що відповідно до нового закону описується не 

«дитиноцентризм», а «людиноцентризм». Тобто і 
вчитель є особистістю, і учень, і між ними існує 
взаємоповага. У НУШ звертається увага на все: 
від настрою дитини до її самопочуття.

Супервізія показала, що перші класи всіх 
шкіл нашої громади повністю відповідають ви-
могам впровадження НУШ, і освітній процес у 
них проходить на високому рівні.

ЛЮДЯМ

У закладах загальної 
середньої освіти 
Кирилівської 
селищної ради 14 
листопада була 
проведена супервізія 
впровадження Нової 
української школи 
(НУШ).

Представники влади громади 
завітали в гості до кожної 
такої людини із побажанням 
здоров’я та вдячністю за їхню 
активну життєву позицію.

Керівництво громади з’ясовує 
потреби та побажання її громадян

Школи громади пройшли супервізію 
з регіональним тренером НУШ

У КИРИЛІВЦІ ПРИВІТАЛИ 
ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ

УВАГА, АНКЕТУВАННЯ! 
ВІЗЬМИ УЧАСТЬ У РОЗБУДОВІ 

РІДНОГО КРАЮ!

Євгенія Мініна

Міжнародний день людей із інвалідніс-
тю, який припадає на 3 грудня, не є святом. 
Він покликаний привернути увагу до про-
блем цих людей, захисту їхніх прав, гіднос-
ті і благополуччя. Цей день є нагадуванням 
людству про його обов’язок виявляти тур-
боту і милосердя до найбільш незахищеної 
частини суспільства – людей з обмежени-
ми можливостями.

На території Кирилівської ОТГ проживає 
близько 120 людей з інвалідністю. Влада 
нашої громади завжди приділяє увагу та 
допомагає таким людям. У День людини з 
особливими потребами представники Ки-
рилівської селищної ради, старостинських 
округів Атманаю та Охрімівки відвідали усіх 
людей з інвалідністю, що мешкають у їхніх 
населених пунктах, та вручили їм харчові 
набори, які були підготовлені комунальним 
підприємством «Розвиток курортної зони».

Керівництво громади висловлює велику 
подяку цим людям, які зазвичай, не дивля-
чись на свої особливості розвитку, беруть 
активну участь у житті та розвитку нашо-
го краю. Мужності цих людей можна тільки 
позаздрити.

АНКЕТА
«МОЄ БАЧЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО 

РОЗВИТКУ КИРИЛІВСЬКОЇ ОТГ”

Шановний жителю нашої громади! Робоча група Кирилівської селищної ради 
проводить це опитування для визначення основних проблем, які, на Вашу думку, 
існують у громаді та перспектив розвитку громади на майбутнє. Ваша думка для нас 
є важливою та обов’язково буде врахована при визначенні пріоритетних завдань та 
шляхів розвитку Кирилівської об’єднаної  територіальної громади!

1. Населений пункт проживання ____________________________________

2. Вік___________

3. Стать_________

4. Рід занятть________________________________________

5. Як би Ви оцінили рівень нинішнього стану окремих показників стану громади 
за 5-ти бальною системою (1-Незадовільно; 2-Майже задовільно; 3-Задовільно; 
4-Добре; 5-Відмінно):

Якість надання комунальних послуг__________

Стан доріг_______

Стан тротуарів_______

Благоустрій території _________

Освітлення вулиць _______

Рівень задоволення культурних потреб________

Медичне забезпечення та обслуговування_________

Рівень надання освітніх послуг________

Стан закладів освіти, харчування в закладах освіти  та ін. ___________

Робота дошкільних установ (в   т.ч. стан закладів, харчування) ________

Екологічний стан________

Інфраструктура відпочинку та дозвілля________

Для того щоб проводити роботу з розви-
тку Кирилівської громади, керуючись 

першочерговими та насущними потребами її 
жителів, керівництво Кирилівської ОТГ ви-
рішило провести анкетування її жителів.

В анкеті жителів громади просять надати 
оцінку роботі керівництва ОТГ та висловити 
своє бачення та напрямки розбудови нашої 
молодої громади. Завантажити анкету можна 
на офіційному сайті Кирилівської селищної 
ради. Також анкетування можна буде пройти 
у школах та амбулаторіях ОТГ, магазинах, 
будинках культури, комунальних підприєм-
ствах та органах місцевого самоврядування.

Окрім питань у анкеті пояснюється, куди 
її треба принести. Влада громади заздалегідь 
вдячна жителям, які братимуть участь у опи-
туванні, отже висловлять свою небайдужість 
до майбутнього рідного краю.
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На засіданні, яке пройшло 31 жовтня
у Веселівській районній різнопрофільній гімназії, в присутності 
директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
Тетяни Озерової, розглянули питання про стан роботи органів 
управління освітою райдержадміністрацій та об’єднаних 
територіальних громад щодо формування та оснащення 
опорних навчальних закладів.

У Запорізькій області триває робота
з оптимізації шкіл

Розвиток спорту на території ____________

Забезпечення достатньої кількості   дитячих та спортивних майданчиків, їх стан 
_____

Безпека мешканців________

Умови для започаткування та ведення власного бізнесу________

Рівень надання адміністративних послуг на території,  робота виконкому щодо  
надання адміністративних послуг _________

Рівень висвітлення діяльності влади в ЗМІ ___________

Рівень довіри до місцевої влади ____________

 6. Які першочергові завдання необхідно зараз здійснити для розвитку громади 
(вказати 2-3 завдання)?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

7. Як Ви оцінюєте зміни, що відбулися у вашому населеному пункті в з зв’язку  
з об’єднанням територіальних  громад (негативно, позитивно, не відчули змін): 
_________________________________________________________________________

9. Що на Вашу думку необхідно першочергово зробити у населеному пункті де Ви 
мешкаєте?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10.  Ваші побажання, пропозиції та інше, не враховане вище в даній анкеті 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Дякуємо за посвячений Вами для всієї громади час!
Заповнену анкету можна залишити в приймальні Кирилівської 
селищної ради ( 2 поверх будівлі Виконкому, каб. № 8)  або у адмінбудівлях 
Атманайського та Охрімівського старостинських округів.
Також завантажити анкету можна на офіційному веб-порталі 
Кирилівської с/ради www.krlk.gov.ua

тивою для цих учнів є опорні заклади та ліцеї 
або коледжі. Адже постає важливе питання: 
чи варто утримувати школу, де в 10 класі на-
вчаються 5 дітей, в той час як в ліцеї будуть на-
вчатися 140. Також існує імовірність того, що 
не всі ті учні, які навчаються у 10-11 класах, 
зможуть здати ЗНО, бал якого підвищується 
кожного року. І вже не зможуть потрапити до 
університету. Не буде можливості і піти до ко-
леджу, адже якщо всі будуть навчатися у шко-
лах, ліцеї просто закриються. Стан освіти в 
нашій громаді бажає бути кращим. У школах 
не вистачає фахівців з певних предметів, що 
тягне за собою велику навантаженість на одно-
го вчителя. Внаслідок цього - низький рівень 
освіти та її низька якість. Деякі вчителі, які вже 
давно працюють у школах, не бажають зміню-
ватися та дуже тяжко сприймають нововведен-
ня та впровадження інноваційних технологій. 
Сучасна реформа має на увазі зміну поглядів 
щодо характеру освіти від «освіта на все життя» 
до «освіта протягом усього життя».

Під час колегії Тетяна Озерова наголошувала 
на тому, що школа не повинна бути місцем для 
вчителя, а повинна бути місцем для дитини. За 
сучасною реформою освіти в школах повинен 
існувати партнерський трикутник співпра-
ці між вчителем-батьками-дітьми.  Сучасний 
вчитель повинен бути фасилітатором,  який має 
за мету допомагати дитині в усвідомленні себе 
як особистості,  підтримувати її прагнення до 
саморозвитку, самореалізації, самовдоскона-
лення, сприяти її особистісному зростанню, 
розкриттю здібностей, пізнавальних можли-
востей, актуалізовувати ціннісне ставлення 
до людей. Надзвичайно важливу роль відіграє 
учитель у формуванні демократичної культур-
ної особистості.

За словами Тетяни Озерової, потрібно про-
вести аналіз якості освіти усіх шкіл нашої гро-
мади. Якщо в школах навчається недостатня 
кількість учнів, якщо у них низький рівень 
освіти, то варто замислитися над процесом 
оптимізації освіти. Одним із варіантів вирі-
шення проблеми буде створення однієї опорної 
школи, яка буде зі значно вищою матеріально-
технічною базою.  Для дітей та педагогічних 
працівників з інших населених пунктів забез-
печується підвезення до опорної школи. Чи-
сельність учнів опорного закладу без урахуван-
ня учнів філій, як правило, становить не менше 
200 осіб. Ті, хто спроможний навчатися, будуть 
відвідувати 10-11 класи в опорних закладах, а 
інші учні підуть до ліцеїв або коледжів.

Варто відзначити, що території, де вже ство-
рені і діють опорні школи, мають великі пе-
реваги організації освітнього процесу, а саме 
мають можливість отримати кошти з інших 
джерел та брати участь у інвестиційних про-
ектах.

Після засідання колегії Департамент освіти 
і науки обласної державної адміністрації ухва-
лив рішення про продовження роботи щодо 
створення опорних шкіл в області, а також по-
рекомендував керівникам органів управлін-
ня освітою об’єднаних територіальних громад 
розробити  до 25 грудня 2018 року план при-
ведення закладів загальної середньої освіти у 
відповідність до Закону України «Про освіту». З 
метою надання допомоги в організації опорних 
шкіл буде створена робоча група з моніторингу 
діяльності закладів загальної освіти.

ходяться у п’ятірці не найкращих шкіл області, 
які не проводять реформу освіти. Через склад-
ну демографічну ситуацію наразі в сільській 
місцевості діє багато шкіл із малою наповню-
ваністю.

— На засіданні було розглянуто питання до-
цільності 10-11 класів у школах з низькою кіль-
кістю учнів, — розповідає начальник відділу 
освіти та молоді Наталія Коваль, — альтерна-

Євгенія Мініна

У рамках процесу децентралізації в Запорізькій 
області відбувається активне утворення освітніх 
округів та опорних навчальних закладів. Загально-
освітні навчальні заклади, що є опорними, створю-
ються для рівного доступу всіх дітей до якісної осві-
ти, раціонального та ефективного використання 
ресурсів.

Школи Кирилівської ОТГ на даний момент зна-
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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, боль-
шой 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. 
Плодородный сад, все комуникации. С 
возможностью проживания в 2х комна-
тах капитального строения и гаражом. 
Имеются госакты. Возможно для биз-
неса. 068-812-09-04, 099-622-54-56 
дом,  40 соток в с.Косых ул. Гвар-
дейская, 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., 
санузел в доме, 11с., с домом, 097-44-
28-066 Рустам
дом, Акимовка,2эт, 60м2, 18000$, 068-
248-44-27
дом, Ефремовка, 2эт., ремонт, 21000$, 
067-149-87-07
дом, Ефремовка, 3500$, 43-84-73
дом, Ефремовка, благ., газ., рассмотрю 
любые предложения, 096-37-13-967
дом, Кирилл., 067-149-87-07
дом, Кирилл., 116,3м2, 10с., 10000$, 
44-35-71

На Запоріжжі оголошено набір до лав поліції 
області

Оголошено конкурсний набір на 66 вакант-
них посад до територіальних підрозділів Го-
ловного управління Національної поліції в 
Запорізькій області.

З 27 листопада розпочато конкурсний набір на 66 
вакантних посад: 16 посад у підрозділі поліції осо-
бливого призначення, 15 посад у секторах реагуван-
ня патрульної поліції, 10 посад дільничних офіцерів 
поліції, 5–помічників дільничних, 10 – слідчих, 10 - 
молодшого та середнього складу поліції.

Прийом електронних анкет триватиме до 12 грудня, 
на посади слідчих – до 19 грудня. Подати анкету мож-
на на сайті https://nabir.np.gov.ua

Довідки про конкурсний набір за телефонами: (061) 
239-28-10 (11) та 050-341-41-02 (07).

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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$/сотка, торг, 067-614-18-64
зем., Кирилл., Пересыпь, 40с., недо-
рого, 067-76-25-237
зем., Кирилловка 2, центр, 50сот., 
13000$, 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 
торговый 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 
состоянии, 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, веч-
ная полиуретановая подошва, подхо-
дит под джинсы и платье, синего цвета, 
импортные, 500 грн, 097-378-36-27
шапка норковая (Кубанка), жен., 
шоколадного 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 Алек-
сандр
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 круп-
ную, дыню, ячмень, поросят, 097-320-
99-03
плиты б/у 6х2, 6х1.5, 6х1. Заборные, 
Дорожные 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. Металл 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 виноград-
ника 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 вино-
града (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, выпол-
няет все функции + вышивка, ножной 
привод, электрическая, 2000 грн, 097-
378-36-27
шв. маш., б/у, о/с, ножной привод, эл. 
импортная, 1500 грн, 097-378-36-27
шв. машинка (электрическая) «Чайка», 
цена договорная, 095-472-03-89 
(Азовское)
швейная машинка Чайка (ножная), б/у- 
500 грн, 067-252-13-17

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 дале-
ко 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 Ки-
рилловке 8 марта, 1, 067-955-75-80
складское помещение на лето 70 м2, 
067-965-13-49

УСЛУГИ
cварочные работы, сборка металло-
конструкций, 050-218-84-54, 068-395-
74-93 Артем

ТРЕБУЮТСЯ
каменщики, бетонщики, работы в 
Кирилловке, 050-574-11-11, 050-911-
60-40, 068-982-30-10 
охранник на б/о, 067-613-43-95
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 ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ В КИРИЛЛОВКЕ, 050-574-11-
11, 066-278-00-06, 050-977-55-67
уборщица на сезон, з/п 3500 грн, 45-50 
лет. 099-45-84-662, 097-07-59-783 Алла
экскаватор, автокран для работы в 
Кирилловке, 050-574-11-11, 050-911-
60-40, 068-982-30-10
бармен в кафе «Транзит» на постоян-
ную работу, 067-975-55-95
Приглашаем на работу в Европе. Изме-
ни свою жизнь уже сегодня! Доступны 
вакансии по любым специальностям, 
так же занимаемся трудоустройством 
людей без образования. Знание языка 
приветствуется, но не обязательно. 
Зарплата от 18000 грн. Нет загран 
паспорта? Не проблема! Поможем от-
крыть.  Инф. по тел. 068-381-68-68
горничная в Кирилловку, оплата до-
говорная, 067-618-80-67
реализаторы в Кирилловку, 097-555-
40-53 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ç Þâ³ëåºì!
З 60-річчям вітаємо Пукаєви-

ча Михайла Івановича. Міцного 
здоров’я вам на многії літа, бла-
гополуччя, щедрої долі, щастя у 
житті, творчої наснаги. Довгих 
років життя у міцному родинно-
му колі та серед вірних друзів. 

З 60-річчям вітаємо Наумова 
Миколу Івановича. Нехай жит-
тя приносить побільше світлих 
моментів і радості, а кожен день 
буде сповнений сонячними по-
смішками. 

З 60-річчям вітаємо Денисен-
ко Володимира Анатолійовича. 
Бажаємо міцного здоров’я, нових 
досягнень та успіхів. Нехай за-
вжди, аж до сторіччя, Вас супро-
воджує щаслива зоря удачі, Боже 
благословення, а у Вашому домі 
панують любов, злагода та до-
бробут на многая і благая літ!

З 60-річчям вітаємо Єфімен-
ко Анатолія Олександровича. 
Бажаємо вам здоров’я, щастя, 
успіху та натхнення у справах. 
Нехай ваша доля буде довгою та 
щасливою, і вас завжди оточує 
сімейний затишок та гармонія з 
навколишнім світом.

З 60-річчям вітаємо Виговсько-
го Віктора Івановича. Бажаємо 
міцного здоров’я, турботи та 
уваги близьких, багато світлих 
і сонячних днів, бадьорості духу 
та душевного спокою.

З 60-річчям вітаємо Андрюхо-
ва Володимира Анатолійовича. 
Бажаємо, щоб ваші очі сяяли від 
щастя, на обличчі завжди була 
посмішка, оточували вас тільки 
хороші люди. А також бажаємо 
удачі, творчих успіхів, сімейного 
благополуччя, вірних друзів.

З 55-річчям вітаємо Кулик На-
талю Олександрівну. Бажаємо, 
щоб у вашому житті на одній 
чаші ваг були міцне здоров’я, 
успіх, благополуччя, щастя, ра-
дість і любов, а на іншій нега-
разди, біди, печалі і труднощі, і 
нехай перша чаша завжди сильно 
переважає другу.

З 55-річчям вітаємо Шубчик 
Надію Василівну.  Нехай доля і 
надалі буде прихильною до вас, 
даруючи радість життя, не-
зрадливу удачу, вірних і надійних 
друзів.

З 55-річчям вітаємо Пуху Гали-
ну Володимирівну. 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 найго-
ловніше мати міцне здоров’я.
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ВІТАЄМО!

З 85-річчям вітаємо Мигулю 
Ніну Яковлівну. Нехай щирі вітан-
ня зігріють вашу душу і принесуть 
достаток позитивних почуттів. 
А в житті хай ні на мить не за-
лишають оптимізм, віра в чудеса 
та безхмарне щастя.

 З 85-річчям вітаємо Чернишо-
ву Ніну Петрівну. Бажаємо сонця, 
тепла, миру, веселощів, грошей, 
успіхів у всіх починаннях, любові, 
добробуту, здійснення найзапові-
тніших бажань, здоров’я та на-
снаги!

З 83-річчям вітаємо Гладких 
Зінаїду Петрівну. 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 82-річчям вітаємо Крамчані-
ну Людмилу Олександрівну. Нехай 
радують діти, друзі обожнюють і 
бояться вороги! Радості, щастя і 
теплого, ніжного сонечка в небесах

З 81-річчям вітаємо Строкань 
Зінаїду Павлівну. Бажаємо вам міц-
ного здоров’я. Бажаємо, щоб ваш 
будинок був повною чашею, і доля 
завжди оберігала!

З 80-річчям вітаємо Шарій Ва-
лентину Іванівну. Бажаємо Вам ве-
ликого везіння, любові справжньої і 
успіху в справах! Також бажаємо в 
житті родинного затишку і те-
пла, величезну повагу, від людей 
тільки добра, а найголовніше - 
мати міцне здоров’я.

З 80-річчям вітаємо Іотко Євдо-
кію Федорівну.  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.

З 80-річчям вітаємо Карнаух 
Ганну Данилівну.  Хай у вашому 
домі завжди панують мир і злаго-
да, у серці — доброта, а у справах 
— мудрість та виваженість. Жи-
віть щасливо, бережіть здоров’я!

З 80-річчям вітаємо Черніко-
ву Людмилу Яківну. Бажаємо вам 
здоров’я, щастя, успіху та на-
тхнення у справах. Нехай ваша 
доля буде довгою та щасливою, і 
вас завжди оточує сімейний зати-
шок та гармонія з навколишнім 
світом.  

З 75-річчям вітаємо Тарануху 
Ганну Ілларіонівну. 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 75-річчям вітаємо Бєличенко 
Анатолія Григоровича.  Нехай доля 
і надалі буде прихильною до вас, 
даруючи радість життя, незрад-
ливу удачу, вірних і надійних друзів.

З 70-річчям вітаємо Войтихі-
ну Лідію Олександрівну.  Бажаємо  
здоров’я, щастя і добробуту вам 
і вашій родині. Нехай рідні завжди 
оточують вас любов’ю та розу-
мінням.

З 70-річчям вітаємо Галюк 
Валентину Василівну. 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 Деркача 
Олександра  Миколайовича. Не-
хай збуваються найбажаніші мрії 
та втілюються всі задуми, нехай 
у Вас завжди буде достатньо сил 
та натхнення на нові цікаві звер-
шення. 

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

З 70-річчям вітаємо Безпалько 
Івана Петровича. Нехай життя 
приносить побільше світлих мо-
ментів і радості, а кожен день буде 
сповнений сонячними посмішками.

З 70-річчям вітаємо Фєдяєву Ра-
їсу Євдокимівну. Нехай збудеться 
все найзаповітніше, нехай прийде 
найбажаніше, нехай згине саме 
злобливе.

З 65-річчям вітаємо Шутову 
Валентину Миколаївну. Бажаємо 
позитивного настрою, побільше 
радісних днів. Бажаємо Вам зустрі-
чати щоранку з посмішкою, вірою 
в краще. Нехай у Вашій мрії будуть 
крила! Звершення Вам задуманих 
планів.

З 65-річчям вітаємо Базунову 
Тетяну Миколаївну. Нехай усі доро-
ги ведуть до вершини, а здоров’я, 
оптимізм, впевненість у власних 
силах і підтримка близьких людей 
стануть незмінними супутника-
ми у житті. Благополуччя і тепла 
Вашого дому.

З 70-річчям вітаємо Шевченко 
Євгенія Івановича.  Бажаємо Вам 
щастя, довгих цікавих років, не-
хай не буде в Вас негоди тільки ра-
дість, тільки сонячне світло.

З 65-річчям вітаємо Архарова 
Наталю Михайлівну. 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 65-річчям вітаємо Сажнєву 
Катерину Миколаївну. Бажаємо 
домашнього тепла, затишку вог-
нища, достатку і здоров’я, бадьо-
рості і свіжості, вічної молодості 
і грандіозного, фантастичного 
щастя.

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

З 65-річчям вітаємо Якушину 
Людмилу Григорівну. Крім стан-
дартних побажань - щастя, 
здоров’я і всього найкращого - ба-
жаємо, щоб збувалися всі мрії, 
щоб кожен день приносив багато 
приємних несподіванок, щоб Вас 
оточували тільки добрі і потрібні 
люди.

З 65-річчям вітаємо Ховрат 
Ольгу Гаврилівну. Бажаємо міцного 
здоров’я, удачі, благополуччя, до-
бра, радості, любові, щастя, гар-
ного настрою, посмішок, яскравих 
вражень.

З 60-річчям вітаємо Стоянова 
Юрія Валентиновича. Бажаємо 
Вам, щоб найзаповітніші  мрії за-
вжди збувалися, щоб на сто від-
сотків 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 60-річчям вітаємо Агакєрімо-
ву Сураю Лейтифівну. Бажаємо 
домашнього тепла, затишку, 
достатку і здоров’я, бадьорос-
ті і свіжості, вічної молодості і 
грандіозного, фантастичного 
щастя.

З 60-річчям вітаємо Пантили-
ка Рудольфа Олександровича. Ба-
жаємо міцного здоров’я, нових до-
сягнень та успіхів. Нехай завжди, 
аж до сторіччя, Вас супроводжує 
щаслива зоря удачі, Боже благо-
словення, а у Вашому домі пану-
ють любов, злагода та добробут 
на многая і благая літ!

З 60-річчям вітаємо Горголу 
Геннадія Івановича. Бажаємо вам 
сонячних посмішок, яскравих ко-
льорів, гарного настрою, тепла, 
радості, а все задумане, щоб 
здійснилося.

З 60-річчям вітаємо Чубарову 
Надію Микитівну. Бажаємо міц-
ного здоров’я, турботи та уваги 
близьких, багато світлих і со-
нячних днів, бадьорості духу та 
душевного спокою. 

З 60-річчям вітаємо Бутенко 
Григорія Івановича. Бажаємо вам 
міцного здоров’я. Бажаємо, щоб 
ваш будинок був повною чашею, і 
доля завжди оберігала!

З 60-річчям вітаємо Сотіну 
Олену Михайлівну. 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 Шиян 
Івана Володимировича. 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 80-річчям рідні та близькі вітають 
Чернікову Людмилу Яківну!

Женская судьба Вам подарила
80-летний юбилей!
Вам здоровья мы желаем, силы,
Долгих, ясных и счастливых дней!
Все морщинки Ваши, как былины
О дорогах, людях, мыслях, днях,
Каждая сединка — штрих в картине
О бессонных, непростых ночах.
Пусть разгладят все Ваши морщинки
Близких уваженье и любовь,
Станут ярким золотом сединки,
Юной ощутите себя вновь!

Ç Þâ³ëåºì!
Родные и близкие позравляют 
Даниила с Днем рождения

Неужели уже семь,
Взрослый ты уже совсем.
С днем рожденья поздравляя,
Мы от всей души желаем.
Обязательно учись,
И, конечно же, трудись.
Умей ладить ты с друзьями.
Помогай любимой маме.
Будь серьезным и здоровым,
И, естественно, веселым.
Никогда не унывай,
И быстрее подрастай!

З 65-річчям вітаємо Дехканову 
Ісмаія Ісаметдінову. Бажаємо, щоб 
ваші очі сяяли від щастя, на об-
личчі завжди була посмішка, ото-
чували вас тільки хороші люди. 
А також бажаємо удачі, творчих 
успіхів, сімейного благополуччя, ві-
рних друзів.

З 65-річчям вітаємо Єфременко 
Олександра Вікторовича. 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 60-річчям вітаємо Огнєва Сер-
гія Миколайовича. Бажаємо Вам ве-
ликого везіння, любові справжньої 
і успіху в справах! Також бажаємо 
в житті родинного затишку і те-
пла, величезну повагу, від людей 
тільки добра, а найголовніше - 
мати міцне здоров’я .

З 70-річчям вітаємо Корж Ана-
толія Васильовича. Бажаємо, щоб 
кожен день вашого життя був на-
повнений приємними враженнями, 
потрібними і важливими справа-
ми, а в душі ніколи не оживало гні-
тюче почуття самотності.

З 70-річчям вітаємо Ярову Ва-
лентину Григорівну. Бажаємо за-
вжди плисти на позитивній хвилі, 
повної оптимізму і легкою іронією. 
Всі неприємності сприймати з 
усмішкою, вірити в кращі сторони 
життя і сміливо йти до мрії.


