
- 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
грудень 2018р.

www.krlk.gov.ua

Офіційний інформаційний бюлетень Кирилівської громади

У НОМЕРІ:  З БЮДЖЕТОМ, СВЯТКОВА ФЕЄРІЯ, ОТРИМАЛИ ЗЕМЛЮ, ТАРИФИ ЗМЕНШУЮТЬСЯ, ПРОМОЇНУ

РОЗШИРЮЮТЬ, ІНТЕРАКТИВНІ ДОШКИ, НОВІ ВІКНА, ЯЛИНКА З ОЛЕНЕМ, СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК,

ВІНТАЖНІ ВКАЗІВНИКИ, СВЯТО В ОНОВЛЕНОМУ БУДИНКУ, МОРОЗ НА МАРШРУТЦІ, ОЛІМПІЙЦІ І НОВАЧКИ

6ЄВРОПА НАША!

КИРИЛІВСЬКІ ”КАРПИ” СТАЛИ КРАЩИМИ НА ПРЕСТИЖНОМУ 
ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЧЕМПІОНАТІ З ХОРТИНГУ



грудень 2018р.2 www.krlk.gov.ua
ОФІЦІЙНО

Кирилівська селищна рада 21 грудня на 
останній сесії у 2018 році одноголосно 
затвердила бюджет, за яким громада 
буде жити у 2019 році. 

У новий рік Кирилівська ОТГ 
входить із новим бюджетом

безпечує видатки на оплату 
праці, нарахування на неї, 
видатки на енергоносії та 
інші поточні видатки.

На утримання керівни-
цтва органу освіти у загаль-
ному фонді бюджету перед-
бачено 699,656 тис. грн.

На утримання дитячих 
дошкільних закладів освіти 
у загальному фонді бюдже-
ту передбачено 3916,701 
тис. грн. В 2019 році будуть 
утримуватися 2 дошкільних 
заклади, в т.ч. 2 сільські ди-
тячі садки. Кількість дітей у 
дошкільних закладах в 2019 
році – 65 чоловік.

Розрахунками бюджету 
на 2019 рік за рахунок влас-
них надходжень дошкільних 
закладів освіти (родитель-
ська сплата) по спеціально-
му фонду передбачено  на  
харчування дітей 170,625 
тис. грн.

Розрахунками бюдже-
ту на 2019 рік на утриман-
ня загальноосвітніх шкіл у 
загальному фонді бюдже-
ту передбачено 25978,531 
тис. грн.

У 2019 році будуть утри-
муватися 4 школи, в т.ч. 2 
селищні, 2 сільські. Бюджет 
на 2019 рік забезпечує ви-
датки на оплату праці, на-
рахування на неї в повному 
обсязі, медикаменти, хар-
чування, видатки на енерго-
носії . Видатки на харчуван-
ня враховані із розрахунку 
25 грн. на добу на одну ди-
тину. На утримання загаль-
ноосвітніх закладів за ра-
хунок власних надходжень 
по спеціальному фонду  пе-
редбачено 262,5 тис. грн. 
Відповідно до  Програми 
селищної ради «Соціально-
економічного розвитку Ки-
рилівської селищної ради 
на 2018-2020 роки», на 2019 
рік передбачено кошти в су-
мі 300 тис. грн. на капіталь-
ний ремонт даху Охрімів-
ської ЗОШ 1-3 ступеня.

У 2019 році на утриман-
ня Дитячої музичної школи, 
за рахунок загального фон-
ду бюджету передбачено 
1916,642 тис. грн. На утри-
мання методичного кабінету 
у загальному фонді бюдже-
ту передбачено 239,360 тис. 
грн. На утримання централі-
зованої бухгалтерії у загаль-
ному фонді бюджету перед-
бачено 1015,139 тис. грн.

У загальному фонді бю-
джету передбачено 840 
тис. грн. на реалізацію про-
грами «Шкільний автобус» 
на 2019-2020 роки.

Для забезпечення діяль-
ності інших закладів у сфе-
рі охорони здоров’я  на 2019 
рік за загальним фондом 
бюджету передбачені ви-
датки в обсязі 829 тис. грн.

За рахунок  бюджетних 
коштів загального фонду 
в 2019 році КНП « АЗПСМ» 
буде  забезпечено, згід-

Сергій Шубін

Формування доходів бю-
джету Кирилівської ОТГ 
здійснено на основі норм 
чинного Податкового і Бю-
джетного кодексів України,  
Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 
2019 рік» та інших законо-
давчих актів.

Доходи
Обсяг доходів загаль-

ного і спеціального фондів 
бюджету Кирилівської гро-
мади прогнозується на рів-
ні 62835,325 тис. грн. (на 
2,03% більше очікуваних 
надходжень 2018 року), у 
т.ч. обсяг загального фон-
ду – 60007,200 тис. грн. (на 
9,43% більше очікуваних 
надходжень 2018 року), об-
сяг спеціального фонду – 
2828,125 тис. грн.

Щодо спеціального фон-
ду прогнозні показники на 
2019 рік, порівняно із очі-
куваними надходженнями 
2018 року, зменшуються, 
передусім, за рахунок змен-
шення обсягу надходжень 
за бюджетом розвитку.

Обсяг податку на дохо-
ди фізичних осіб на 2019 
рік планується у розмірі 
17304,5 тис. грн., що на 56% 
більше очікуваних надхо-
джень 2018 року.

Ставка податку на при-
буток підприємств кому-
нальної власності селищної 
ради зберігається на рів-
ні 18%. Розрахункова сума 
податку становить 250 тис. 
грн., що обрахована на рівні 
надходжень  2018 року.

За внутрішніми подат-
ками на товари та послуги 
прогнозний обсяг визначе-
ний у сумі   2600 тис. грн.

Податок на нерухоме 
майно, відмінне від земель-
ної ділянки, сплачений юри-
дичними та фізичними осо-
бами житлової та нежитло-
вої нерухомості, запланова-
ний на 2019 рік у сумі 5384,5 
тис. грн., що на 9,2% біль-
ше очікуваних надходжень 
2018 року.

Земельний податок та 
орендна плата за землю 
юридичних та фізичних осіб 
заплановано на 2019 рік у 
сумі 30010,2 тис. грн., що 
на 5,4% більше очікуваних 
надходжень 2018 року.

Туристичний збір, спла-
чений юридичними і фізич-
ними особами, запланова-
ний на 2019 рік у сумі 700 
тис. грн., що на 14,7 % біль-
ше очікуваних надходжень  
2018 року.

Єдиний податок на 2019 

рік прогнозується у сумі 
3040 тис.грн., що на 6,8% 
більше очікуваних надхо-
джень 2018 року.

Розрахунок решти дохо-
дів загального фонду міс-
цевого бюджету, які станов-
лять 718 тис. грн., обрахо-
вано відповідно  до чинного 
законодавства з врахуван-
ням фактичних надходжень 
цих доходів у 2017 і 2018 ро-
ках. Прогноз на суму надхо-
джень з екологічного подат-
ку до спеціального фонду 
місцевого бюджету у 2019 
році становить 160 тис. грн.

Прогнозний обсяг влас-
них надходжень бюджетних  
установ, які підпорядкова-
ні селищній раді, визначе-
ний на підставі розрахунків 
розпорядників бюджетних 
коштів у обсязі 468,125 тис. 
грн., що на 175 %  більше 
очікуваних надходжень за 
2018 рік.

Видатки
Загальний обсяг видат-

ків по розпорядниках ко-
штів місцевого бюджету в 
проекті бюджету на 2019 рік 
складає 87433,456 тис. грн., 
що на 24,9% або 17519,5 
тис. грн. більше, ніж затвер-
джено у 2018 році.

Фонд заробітної пла-
ти працівникам бюджетної 
сфери на 2019 рік обрахо-
вано на існуючу штатну чи-
сельність за тарифними 
розрядами по обов’язкових 
виплатах згідно чинного за-
конодавства.

Врахований фонд заро-
бітної плати з нарахування-
ми по установах бюджетної 
сфери бюджету  Кирилів-
ської громади у порівнянні з 
01.01.2018 роком зросте на 
48,43%.

У порівнянні із 2018 ро-
ком видатки на оплату ко-
мунальних послуг та енер-
гоносіїв враховані на 100%.

Видатки на медикамен-
ти та харчування врахова-
ні згідно діючих нормативів 
пільговим категоріям та ді-
тям 1-4 класів.

У  бюджету передбачені 
видатки на програми та за-
ходи соціального захисту, 
які потребують фінансуван-
ня з початку 2019 року, у су-
мі 1149 тис. грн.

Видатки за бюджетни-
ми програмами Кирилів-
ської ОТГ

Розрахунками бюдже-
ту на 2019 рік на утримання 
органу місцевого самовря-
дування у загальному фон-
ді бюджету передбачено 
17190,439 тис. грн., що за-

но чинного законодавства 
та відповідно до  проекту 
програми фінансової під-
тримки та розвитку кому-
нального некомерційного 
підприємства Кирилівської 
селищної ради « Амбула-
торія загальної практики 
– сімейної медицини» на 
2019 рік, оплату комуналь-
них послуг та енергоносі-
їв – 829 тис. грн., та за ра-
хунок спеціального фонду 
місцевого бюджету  — 640 
тис. грн. (придбання осно-
вних засобів, програмного 
забезпечення «МІС»). Від-
повідно до ст. 93 Бюджет-
ного кодексу України пла-
нується передати до бю-
джету ОТГ Якимівської на II 
ланку  надходження медич-
ної субвенції з державно-
го бюджету в 2019 році, що 
складає 4510,8 тис. грн.

На забезпечення функці-
онування Програми на со-
ціальний захист населення 
Кирилівської ОТГ на 2018-
2019 роки, затвердженої рі-
шенням сесії 21.12.2017 № 
7, плануються видатки в об-
сязі 1149 тис. грн., на рівні 
2018 року (на поховання та 
матеріальну допомогу, то-
що).

 Для Забезпечення ді-
яльності інші закладів в га-
лузі  культури і мистецтва У 
2019 році на утримання КЗ 
«ЦКДМО» за рахунок загаль-
ного фонду бюджету перед-
бачено 7673,2 тис. грн.

Розрахунками бюджету 
на 2019 рік на фінансування 
ДЮСШ «Азовець» передба-
чено 1803 тис. грн.

У 2019 році на утримання 
водопровідно-каналізацій-
ного господарства за раху-
нок загального фонду бю-
джету передбачено 450 тис. 
грн., що на 84 тис. грн. біль-
ше, ніж у 2018 році.

У 2019 році на благоу-
стрій  сіл, селища  за раху-
нок загального фонду бю-
джету передбачено 8500 
тис. грн.

Відповідно до «Програми 
землеустрою території Ки-
рилівської ОТГ на 2019 рік», 
в  бюджеті загального фон-
ду заплановано кошти в су-
мі 400 тис. грн., що на 300 
тис. грн. більше, ніж у 2018 
році, на технічну докумен-
тацію щодо  виносу  меж  
адміністративно-терито-
ріальної одиниці   в  натуру  
(на  місцевість)  з  каталогом  
координат  їх поворотних 
точок (технічна документа-
ція земельних ділянок)  смт. 
Кирилівка Якимівського ра-

йону Запорізької області.
Відповідно до  «Програ-

ми в сфері регулювання зе-
мельних відносин селища 
Кирилівка на 2018-2019 ро-
ки» в  бюджеті спеціального 
фонду на 2019 рік заплано-
вано кошти в сумі 450 тис. 
грн. на експертні звіти зе-
мельних ділянок, що  готу-
ються для купівлі-продажу.

Відповідно Програми се-
лищної ради «Соціально-
економічного розвитку Ки-
рилівської селищної ради 
на 2018-2020 роки» на 2019 
рік передбачено кошти в 
сумі 1700 тис. грн. на ка-
пітальний ремонт терито-
рії, прилеглої до проспекту 
Азовського в смт. Кирилів-
ка (від  вул. Першотравнева 
до автовокзалу), та 491,863 
тис. грн. на  капітальний ре-
монт тротуарних доріжок у 
населених пунктах ОТГ.

Відповідно до цієї ж про-
грами, кошти у сумі 903 тис. 
грн. передбачено на рекон-
струкцію Будинку культури 
№2 у Кирилівці, 430 тис. грн. 
на будівництво спорткомп-
лексу на проспекті Азовсько-
му у Кирилівці, 397 тис. грн. 
на співфінансування  будів-
ництва міні-футбольного по-
ля із штучним покриттям у 
Охрімівці на вул. Централь-
на та 20 тис. грн. на проектні 
роботи будівництва за робо-
чим проектом «Водогін пит-
ної води від села Давидівка 
до Атманаю.

Також, відповідно до  Про-
грами селищної ради «Со-
ціально-економічного роз-
витку Кирилівської  селищ-
ної ради  на 2018-2020 ро-
ки» кошти  загального фон-
ду у сумі 1000 тис. грн. за-
плановано на  поточний ре-
монт доріг  смт. Кирилівка , 
с. Охрімівка по вул. Нова,  та 
спеціального фонду у сумі 
1500 тис. грн. на капіталь-
ний ремонт доріг смт. Ки-
рилівка, с. Охрімівка, с. Ат-
манай. Обсяг поточного ре-
монту на кожній вулиці буде 
визначено після весняного 
обстеження дорожнього по-
лотна вулиць і доріг.

Відповідно до  Екологіч-
ної програми Кирилівської 
селищної територіальної 
громади на 2018-2019 ро-
ки», заплановано в 2019 ро-
ці провести озеленення те-
риторії ради на суму 160 
тис. грн.

Із бюджетними докумен-
тами у повному обсязі мож-
на ознайомитись в інтернеті 
за посиланням krlk.gov.ua/
byudzhet-2019.
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Мирослава Рябко

У виставі, яку підготував 
дитячий театральний ко-
лектив «Мозаїка» (кер. – В. 
Кольчієнко), були задіяні 
близько 20 артистів від 4 
до 10 років. У виставі брали 
участь дитячі танцюваль-
ні колективи: «Акварель», 
«Фантазія», «Шахеризада», 
солісти Карина Самойлова, 
Софія Сьомченко, Соломія 
Сьомченко, Евгенія Бойко, 
дует «Мозаїка» (Іван На-
дьярний та Глафіра Глазун) 
і наймолодша артистка Єва 
Удодова. Ведучі вистави — 
Мадіна Малараджабова, 
Єва Удодова та Мілана Пе-
трусенко.

Сюжет був захоплюючий 
та інтригуючий. На сцену 
виходили один за одним 
Баба Яга, Дід Мороз, ха-
тинка на курячих ніжках 
та інші. Глядачі дарували 
маленьким талантам свої 
оплески.

А після вистави Дід Мороз 
та Снігуронька запросили 
всіх до новорічної ялинки. 
Діти водили хороводи на-
вколо новорічної красуні, 
веселилися, брали участь у 
конкурсах. Усіх присутніх 
казкові персонажі пригоща-

МАЛЕНЬКІ ЖИТЕЛІ КИРИЛІВСЬКОЇ 
ГРОМАДИ ПОРИНУЛИ У КАЗКУ

Нову святкову 
традицію 
започаткували 
керівництво, 
співробітники та 
вихованці Будинку 
культури №2.

У Кирилівському будинку культури №1
23 грудня пройшла дитяча театралізована 
вистава «В деякому царстві».

ли солодощами протягом 
всього свята.  Діти, які при-
ймали участь у виставі, були 
нагороджені грамотами та 
солодкими подарунками.

Велику подяку керівни-
ки колективів та учасники 
вистави висловлюють Ки-
рилівській селищній раді 
на чолі з головою Іваном 

Малєєвим та директору КЗ 
«ЦКД та МОКСРЯРЗО» 
Світлані Шиян за підтрим-
ку та солодкі подарунки. 
Подяку учасники вистави 
висловлюють її організа-
тору керівнику колективу 
«Мозаїка» Вікторії Коль-
чієнко, а також костюмеру 
Людмилі Лапаєвій.

Андрій Волков

З 8 грудня і до Різдва 7 
січня у Кирилівському Бу-
динку культури №2 працює 
святковий проект «Рези-
денція Святого Миколая». 
Започатковали проект ке-
рівництво та колектив БК 
№2. У будівлі осередку 

культури розташована фо-
тозона із скринькою, куди 
можна відправляти листи 
Святому Миколаю. Листи 
та листівки будуть вскриті 
та зачитані на одном з но-
ворічних та різдвяних свят 
Кирилівської громади.

Окрім фотозони розпо-
чав роботу майстер-клас 
для дорослих та дітей. 
Кожної суботи та неділі 
на заняттях майстер-кла-
су педагоги БК №2 навча-
тимуть дітлахів, їхніх тату-
сів та матусь виготовля-
ти своїми руками ялинкові 
іграшки та новорічні при-
краси.

Усі роботи підуть на ви-
ставку, яка буде працюва-
ти під час різдвяних та но-
ворічних свят.

А ще співробітники БК 
№2 відкрили музей «Іграш-
ка крізь роки». Музей при-
свячений історії новоріч-
них іграшок. Директор Бу-
динку культури №2 Тетя-
на Лисенко звернулася 
до усіх жителів громади із 
проханням приносити ста-
рі ялинкові іграшки та при-
краси, які і стануть експо-
натами музею, що буде 
відкриватися у грудні кож-
ного року і працювати до 
лютого наступного року.

Якщо ви небайдужа до чужої скрути 
людина та бажаєте виконати роль Святого 
Миколая чи Діда Мороза, то у селищній 
раді чекають на ваші дії.

У Кирилівській 
громаді оголошена 

благодійна 
новорічна акція

У Кирилівці відкрилася 
резиденція Святого Миколая

19 січня усі бажаючі змогли відвідати 
виставку новорічних робіт «По Вкраїні 
з краю в край ходить Святий Миколай» 
та запалити новорічну ялинку.

У Кирилівському БК№1 
пройшла виставка 

дитячих робіт

Сергій Шубін

Роботи на виставку го-
тували діти нашої грома-
ди. Вікова категорія юних 
майстрів - від 5 до 12 років. 
Експонати виконані у різно-
манітній техніці. Це роботи 
з бісеру, серветок, плас-
тикових пляшок, з гілочок 
ялинки та інше. На виставці 
були предсталені і колек-
тивні роботи учнів 1 та 2 
класів. 

Після того як всі розди-
вилися експонати вистав-
ки,  до присутніх вийшов 

Святий Миколай. Він при-
вітав усіх з наступаючими 
святами, поспілкувався з 
малечою і роздав солод-
ке печиво. Також діти ра-
зом зі Святим Миколаєм 
водили хороводи навколо 
ялинки, а після, під гучні 
оплески, новорічна красу-
ня запалала різнокольо-
ровими вогниками.

Усі присутні танцювали, 
веселилися, грали в ціка-
ві ігри та насолоджували-
ся представленими на ви-
ставці роботами юних та-
лантів.
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ДЕРЖГЕОКАДАСТР ПЕРЕДАВ ОТГ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ДЕРЖАВНУ ЗЕМЛЮ

Кирилівська громада отримала від 
держави у комунальну власність 
майже 7,5 тисяч гектарів земель 
сільськогосподарського призначення.

реним ОТГ понад 105 тис. га 
державних сільгоспземель. 
Вітаю всіх керівників цих 
об’єднаних територіальних 
громад з такою довгоочіку-
ваною та водночас відпові-
дальною подією в житті кож-
ної громади! – резюмувала 
Тетяна Тітова.

Кирилівська селищна ОТГ 
отримала право розпоря-
джатися землями сільсько-
господарського призна-
чення загальною площею 
7489,41 га.

— Це дуже важлива подія 
для нашої молодої Кирилів-
ської громади. Ми сподіва-
ємось, що процес остаточ-
ної передачі державних зе-
мель сільськогосподарсько-
го призначення у власність 
громад у Запорізькій області 
триватиме плідно і у наступ-
ному році, — повідомила 
присутнім Марина Логінова.

ТОВ «Азов.Сервіс» згідно вимог чинного за-
конодавства  повідомляє про введення в дію   на 
послуги з розміщення/утилізації твердих, рідких 
побутових тарифів на 2019 рік. Тариф на надання 
послуг з розміщення/утилізації для споживачів 
відкориговано на зменшення та складає в 2019 році 
- дивсиь табл.:

РПВ (рідкі побутові відходи)

ТПВ (тверді побутові відходи)

Зазначені вище тарифи на послуги вступають в 
силу через 15 календарних днів з моменту публіка-
ції даного повідомлення.

Пропозиції та зауваження щодо тарифів прийма-
ються за тел.: 06131 69551, а також за адресою: смт.

Кирилівка, вул. Степова, 1 
(1-поверх бухгалтерія ТОВ 

«Азов.Сервіс»)

З повагою, дирек-
тор   ТОВ «Азов.Сервіс»                                       

К.В. Шепляков

До відома споживачів, які 
проживають на території 
Кирилівської селищної ради! 

Увага! ТОВ «Азов.
Сервіс» змінює тарифи 

на зменшення

Сергій Шубін

Фірма «Бердянськбуд-
трест» стала переможницею 
тендеру на розбудову про-
моїни між Молочним ли-
маном та Азовським морем. 
Проект розбудови розробле-
но та затверджено ще у 2012 
році. Відповідно до нього 
фірма зробить канал шири-
ною у 100 метрів і глибиною 

у 2,5 метри. Окрім цього бу-
дуть демонтовані старі залі-
зобетонні опори колишньо-
го мосту, збудовані дві буни, 
які запобігатимуть заносу 
промоїни піском під час се-
зонних вітрів, вкладена бу-
това “постіль” та інше.

Вартість робіт складає 
56,5 мільйонів гривень, які 
сплачуватимуть підрядни-
ку з державного бюджету.

З 13 грудня згідно з договором, 
підписаним між керівництвом 
Приазовського національного 
природного парку та фірмою 
“Бердянськбудтрест”, 
розпочато будівництво нової 
промоїни між Молочним 
лиманом та Азовським морем.

На промоїні знов працює 
важка техніка

мунальну власність понад 
76 тис. га земель державної 
власності поза межами на-
селених пунктів.

Документи про передачу 
земель у комунальну влас-
ність Кирилівської ОТГ під-
писано в.о. начальника Го-
ловного управління Держ-
геокадастру у Запорізькій 
області Тетяною Тітовою та 
першим заступником кири-
лівського селищного голови 
Мариною Логіновою.

Процес передачі земель 
у власність ОТГ на Запо-
ріжжі землевпорядна служ-
ба області під керівництвом 
Тетяни Тітової розпочала 
однією з перших в Україні.

— Землевпорядна служ-
ба Запорізької області по-
вністю та вчасно виконала 
поставлене перед нею за-
вдання уряду, забезпечив-
ши передачу 36 новоство-

Євгенія Мініна 

22 грудня на виконан-
ня розпорядження Кабі-

нету Міністрів України від 
31.01.2018 №60 «Питання 
передачі земельних діля-
нок сільськогосподарсько-

Найменування
споживачів

Розрахунковий тариф ТОВ 
«Азов.Сервіс» в 2019р (грн)

населення 13,40

Бюджетні установи 13,40

Інші споживачі 17,00

Найменування
споживачів

Розрахунковий тариф ТОВ 
«Азов.Сервіс» в 2019р (грн)

населення 18.80

Бюджетні установи 18.80

Інші споживачі 23,25

З 13 грудня розпочаті 
роботи за цим проектом. 
На промоїні біля опор 
мосту зранку працювало 
3 екскаватори. Ще один 
екскаватор та земснаряд 
розпочали свою роботу з 
14 грудня.

Розбудова нової промо-
їни буде тривати протягом 
усього 2019 року.

го призначення держав-
ної власності у комунальну 
власність об’єднаних тери-
торіальних громад» по всій 
Україні одночасно пройшла 
урочиста передача сіль-
ськогосподарських земель 
державної власності у кому-
нальну власність новоство-
реним об’єднаним терито-
ріальним громадам (ОТГ).

В рамках урядової ініці-
ативи, у Головному управ-
лінні Держгеокадастру у 
Запорізькій області відбу-
лось чергове урочисте під-
писання актів приймання-
передачі земельних діля-
нок сільськогосподарсько-
го призначення державної 
власності за межами насе-
лених пунктів у комунальну 
власність ОТГ. Цього разу 16 
територіальних громад на 
Запоріжжі отримали у ко-

 «ЗОЛОТА РИБКА» ОТРИМАЛА ІНТЕРАКТИВНІ КОМПЛЕКСИ

Микола Письменний

Використання інтер-
активних комплексів  на 
уроках є однією з вимог 

сучасного освітнього про-
цесу в умовах інформа-
ційного суспільства. Це 
дозволяє вчителю покра-
щити сприйняття уроку за 
рахунок збільшення кіль-
кості ілюстративного ма-
теріалу.

У перші дні нового року  
школа-сад "Золота риб-
ка" отримала від селищної 
ради подарунок - два вели-
ких мультимедійних інтер-
активних комплекси. На ці 
цілі з бюджету громади  ви-
ділено 70 тисяч гривень.

- Такий комплекс по-
єднує в собі всі переваги 

сучасних комп’ютерних 
технологій, - розповідає 
начальник відділу освіти 
та молоді Кирилівської се-
лищної ради Наталія Ко-
валь. – Завдяки цьому про-
цес навчання виходить на 
якісно новий рівень. 

Завдяки новому облад-
нанню можна знайти і ви-
користовувати комп’ютерні 
наочні матеріали і навчаль-
ні ресурси з будь-якої теми 
чи предмету, і це дозволяє 
залучати більшу кількість 
учнів до взаємодії з вчите-
лем на уроці.

Для учнiв 
початкових класiв 
i молодших 
вихованицiв 
школи-садка 
придбали два 
мультимедiйнi 
iнтерактивнi 
комплекси
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Андрій Волков

Новий спортмайданчик 
волонтерська організація 
облаштувала завдяки участі 
у соціальному проекті, який, 
в свою чергу, був складовою 
частиною Всеукраїнського 
проекту «План дій».

28 вересня у Києві відбув-
ся форум “План дій». Охрі-
мівська школа пройшла від-
бір, і її представники відві-
дали форум. Так почалася іс-
торія проекту «Подаруй силу 
спортсмену». На зборах ко-
манда волонтерів «Відкри-
те небо» розробила анкету  
для опитування населення і 
визначила проблему, яка, на 
думку жителів Охрімівки, є 
найголовнішою в селі, а са-
ме: відсутність спортивного 
майданчика для фітнесу.

Волонтери подали заявку 
на платформу з краудфан-
дингу, за допомогою якої 
мали можливість звернути-
ся до меценатів всієї Укра-
їни. Окрім цього волонтери 
провели платну дискотеку, 
обладнали невеличкий кіно-
театр у селі і запросили всіх 
на платний перегляд фільму. 
Було проведено 2 солодких 
ярмарки та благодійний кон-
церт за участі учнів школи та 
творчих колективів Охрімів-
ки та Кирилівки.

На відкритті майданчику 
14 грудня були присутні на-
чальник відділу освіти Кири-

лівської селищної ради На-
таля Коваль, керівник відді-
лу спорту КЗ «Центр культу-
ри, дозвілля та мистецької 
освіти Кирилівської селищ-
ної ради Якимівського райо-
ну Запорізької області» Ро-
ман Сердяєв, медіа-коор-
динаторка проекту  «План 
дій» Олена Харченко, в.о. 
старости Охрімівського ста-
ростинського округу Тетяна 
Міщенко, підприємці Олек-
сандр Біличенко та Сергій 
Корнєв, а також представник 
батьківського комітету шко-
ли Володимир Юрченко.

Після розрізання символіч-
ної стрічки хлопці та дівчата 
одразу ж почали випробову-
вати тренажери на майдан-
чику.

За період роботи над про-
ектом волонтерам вдалося 
не тільки встановити 6 ву-
личних тренажерів для моло-
ді, а й отримати дуже цінний 
досвід комунікації з людь-
ми, розповсюдження рекла-
ми, організації масових за-
ходів. Особливо відзначили-
ся: Дмитро Корнєв, Євгенія 
Пєтухова, Влада Наполеон, 
Ярослав Панков, Владислав 
Корж та Марія Петренко.

Учасники акції щиро вдяч-
ні організаторам проекту 
«План дій», а також всім не-
байдужим людям, які підтри-
мували їх та всіляко допома-
гали.

В ОХРІМІВЦІ ВІДКРИТО НОВИЙ 
СПОРТМАЙДАНЧИК

Урочисте відкриття спортивного 
майданчику відбулося 14 грудня. Його 
облаштували учні Охрімівської школи з 
волонтерської організації «Відкрите небо».

У селищі почали встановлювати 
нові покажчики вулиць та 
об’єктів інфраструктури.

У центрі Кирилівки казковий 
олень оселився поруч із ялинкою

Микола Письменний

Як і обіцяло керівництво селищної ради, 
Кирилівку почали прикрашати стовби із 
покажчиками, які вироблені у вінтажному 
стилі. Мешканцям селища нові об’єкти інф-
раструктури дуже сподобалися.

— Благоустрій і привабливість населеного 
пункту складається із дрібниць. Такі гар-
ненькі вказівники вулиць було встановлено 
в Кирилівці. Впевнена, вони будуть при-
крашати наше селище і додавати гарного 
настрою мешканцям, а також відпочива-
ючим, що нас відвідують влітку, — повідо-
мила перший заступник селищного голови 
Марина Логінова.

Один стовб із вказівниками встановлено 
біля будівлі селищної ради, другий — на 
перехресті проспекту Азовського та вулиці 
Носкова.

Євгенія Мініна

Новорічну красуню встановлено у 
чаші центрального фонтану Кирилівки. 
Вона прикрашена святковими різноко-
льоровими новорічними кульками, та 

має яскраву ілюмінацію. Висота голов-
ної ялинки громади 6,5 метрів. Обслу-
говує ялинку КП «Розвиток курортної 
зони».

Перед святкуванням Нового року 
біля головної ялинки громади встанов-
лено інсталяцію у вигляді новорічного 
оленя. Олень зроблений з гірлянд і дуже 
яскраво світиться уночі.

Сяючого оленя громаді подарували: 
Цебер О., Цебер С., Некрасов А. та Не-
красов В.

Нагадаємо, 13 січня громада тради-
ційно біля головної ялинки на цен-
тральній площі відзначатиме свято 
Василя та Меланки, або «Старий Новий 
рік». Театралізована концертна про-
грама «З Василем та Меланкою будьте 
здорові» розпочнеться 13 січня о 16:00.

Працювати творчим колективам 
Охрімівки стало зручніше

Сергій Шубін

Заміну 10 вікон на плас-
тикові енергозберігаючі 
в хрімівському Будинку 
культури було проведено 7 
грудня. Вікна замінили у 

фойє та двох кабінетах, де 
безпосередньо працюють та 
проводять репетиції творчі 
колективи Охрімівки.

Нагадаємо, що місцевий 
Будинок культури поки 
що опалюється електро-

камінами, тому встанов-
лення енергозберігаючих 
вікон було дуже доречним. 
Учасники творчих колек-
тивів відзначають, що у 
приміщеннях із новими 
вікнами стало тепліше.

Заміну вікон було зро-
блено за бюджетні кошти 
селищної ради Кирилів-
ської ОТГ.

Новий 2019 рік та Різдво 
Кирилівська ОТГ зустрічає із 
чудовою головною ялинкою 
громади та казковим оленем.

ОХРІМІВСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ 
ІЗ НОВИМИ ВІКНАМИ

Кирилівку прикрасили 
вінтажні вказівники
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НАПЕРЕДОДНІ НОВОГО РОКУ
У КИРИЛІВЦІ ПРОЙШЛА
СВЯТКОВА ДИСКОТЕКА

ВІДЧУТТЯ СВЯТА ТА ВІРУ У ДИВА ПОДАРУВАЛИ 
ГЛЯДАЧАМ АРТИСТИ КИРИЛІВСЬКОГО БК №1

Святкова атмосфера панувала 29 грудня 
у Кирилівському будинку культури №1 
під час новорічного концерту під назвою 
«Новорічні подарунки для глядачів».

Святкова новорічна дискотека пройшла 
для молоді нашої громади 30 грудня в 
Кирилівському БК №1.

Андрій Волков

Розважальну програ-
му ніжною, прекрасною 
музикою відкрив «золо-
тий саксофон Кирилівки» 
Павло Шиян. Потім на 
сцені з’явився молодий і 
позитивний ведучий свята 
Сергій. Ведучий протягом 
всього концерту запалював 
глядачів та цікаво оголо-

шував кожен номер. Гляда-
чі бурхливими оплесками 
зустрічали артистів, під-
співували та кричали «Бра-
во!». Програма пройшла на 
одному подиху. Всі були за-
доволені, та отримали море 
позитиву і гарний настрій.

На сцені виступали: на-
родний хор «Берегиня» 
(кер. – Анатолій Янєв), 
вокальний колектив «Дже-

Євгенія Мініна

На дискотеці з усіма 
танцювали та веселилися 
Дід Мороз та Снігуронь-
ка. Порозважатися та по-
танцювати з казковими 
героями зібралося чима-
ло бажаючих. У програмі 
також були ігри, конкур-
си та загадки.

Після завершення про-
грами ніхто не залишив-
ся без подарунка, які роз-
давав Дід Мороз та його 
помічниця Снігуронька.

Подяку за підтримку 
колектив Кирилівсько-
го будинку культури №1 
висловлює Кирилівській 
селищній раді на чолі з 
Іваном Малєєвим.

Новорічна зустріч
з казковими героями

ректору КП «Розвиток ку-
рортної зони» Олександру 
Жеребець!

Мирослава Рябко

Святкова ялинка зібрала 
всіх маленький жителів на-
шого селища, їх батьків, ді-
дусів та бабусь. Дітки були 
у різноманітних костюмах: і 
герої казок, і тварини, і су-
пергерої.

Розпочала виставу непе-
ревершена свинка Пеппа у 
виконанні Світлани Шиян, 
яка організовувала хоро-
води, танці навколо ялин-
ки та різноманітні конкурси. 
Діти були раді веселощам 
та брали активну участь у 
новорічній програмі. У кін-
ці святкового ранку малеча 
отримала подарунки.

Велика подяка за під-
тримку та подарунки, які 
отримали всі діти, що були 

присутні на святі,  Кирилів-
ській селищній раді на чолі 
з Іваном Малєєвим та ди-

рело», дует «Обрій», тан-
цювальний колектив 
«Фантазія», танцювальний 
колектив «Шахеризада»,  
танцювальний колектив 
«Акварель», чарівні соліс-
ти Світлана Джаловська, 
Наталка Куц, Таїсія Са-
вицька, Ганна Денисенко, 
Галина Червона, вокаль-

но-інструментальний ан-
самбль «Едельвейс» (соліст 
Олег Репін), Артем Якунін, 
Василь Над’ярний. Завер-
шили програму новорічно-
вітальною піснею Алла та 
Микола Ванькевич.

Наприкінці свята усі 
учасники новорічної про-
грами вийшли на сцену та 

під оплески глядачів запа-
лили святкові феєрверки.

Творчий колектив Ки-
рилівського БК №1 вислов-
лює подяку Кирилівській 
селищній раді на чолі з 
головою Іваном Малєєвим 
за підтримку та допомогу в 
організації свята.

3 січня у Кирилівському 
будинку культури №2 
пройшла новорічна 
дитяча програма 
«Свинка Пеппа на 
новорічному святі».
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Діду Морозу та Снігуроньці у Кирилівці
надали маршрутку

Керівництво громади та дирекція БК 
№2 запросили жителів Кирилівської ОТГ 
зустріти Новий рік у казковій атмосфері 
реконструйованого закладу культури.
Свято вийшло вражаючим.

Подарунки від селищної ради діти 
Кирилівської ОТГ отримували протягом 
тижня.

Євгенія Мініна

Святкове дійство під на-
звою «Новорічні вогні за-
прошують у казку…» стало 
своєрідним урочистим від-
криттям відремонтованого 
осередку культури Кири-
лівки.

— Кирилівка чекає своїх 
перших гостей на новоріч-
ні свята після стількох ро-
ків затишшя, - повідомила 
перший заступник селищ-
ного голови Марина Ло-
гінова. — Реконструкцію 
ще повністю не завершено. 
Наступного року завер-
шаться роботи з ремонту 
великого глядацького залу 
та невеликий об’єм робіт із 
благоустрою прилеглої те-

риторії. Але обидва повер-
хи кабінетів, включаючи 
два класи хореографії, вже 
давно працюють.

Підрядник встиг до Но-
вого року виконати роботи 
із внутрішнього оздоблен-
ня фойє, які здійснювалися 
за окремим дизайнерським 
задумом. І результати ви-
явилися вражаючими.

Загальна вартість ро-
біт з реконструкції об’єкту 
склала майже 8 мільйонів 
гривень.

— Наступного року, спо-
діваюсь, об’єкт повністю 
буде введено в експлуата-
цію, - каже Марина Васи-
лівна. — Як на мене, це буде 
один з найгарніших Будин-
ків культури в регіоні, і, 

Андрій Волков

Кожна дитина нашої гро-
мади не залишилася без 
уваги Діда Мороза та Ки-
рилівської селищної ради. 
Солодкі подарунки отри-
мали всі діти: від немовлят 
до учнів 11-х класів. Ті ді-

ти, які навчаються у школах 
та ходять до дитячих сад-
ків, отримали подарунки за 
місцем навчання.

Проте селищна рада по-
турбувалася й про тих ді-
тей, які тільки народилися, 
чи не відвідують дітсадки. 
До них особисто приїжджав 

Дід Мороз із Снігуркою та 
вручали подарунки.

Для цього селищна рада 
виділила їм мікроавтобус.

Діти та їхні батьки тепло 
і з радістю зустрічали сим-
волів Нового року та вітали 
один одного із улюбленим 
святом.

ОНОВЛЕНИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ 
№2 ВІДКРИВСЯ 31 ГРУДНЯ

мабуть, найгарніший серед 
селищних.

А 31 грудня в оновлено-
му фойє Кирилівського бу-
динку культури №2  на свя-
то зібралося чимало людей.  
Всім кортіло подивитися на 
оновлений Будинок куль-
тури та порозважатися. 

За сюжетом новорічної 
казки Баба-Яга і Кікімора 
образилися на жителів ліса, 
які збиралися зустрічати 
поважних гостей - Діда Мо-
роза, Снігуроньку і Фун-
тика. Далі в залі з’явилася 
Бєлодона і запропонувала 
всім зірвати свято. Всі ра-
зом вони спланували ви-
крадення Снігуроньки. На 
допомогу собі пакосники 
покликали Вовка, якому 

було доручене важливе за-
вдання зловити порося 
Фунтика і доставити їм. 
Проте злодійським планам 
не вдалося здійснитися. 
Операція Кікімори, Баби-

Яги, Вовка і Бєлодони була 
розсекречена і провалена.

В ході святкової програ-
ми проводилися різнома-
нітні конкурси, за участь 
у яких усі отримали при-
зи. Гості свята водили хо-
роводи навколо новоріч-
ної красуні, танцювали та 
розважалися. А улюблені 
артисти в свою чергу дару-
вали присутнім святковий 
настрій. 

За організацію свята 
глядачі та творчі колек-
тиви громади щиро за-
вдячують директору КЗ 
«ЦКД та МОКСРЯРЗО» 
Світлані Шиян. Також 
велику подяку жителі 
громади висловлюють 
місцевій владі за турботу 
про розвиток та розбудову 
інфраструктури ОТГ.
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 Про волонтерський загін «Відкрите 
небо», який діє в Охрімівській ЗОШ І-ІІІ 
ступеня, дехто з жителів Кирилівської 
ОТГ чув з приводу роботи над учнівським 
соціальним проектом «Подаруй силу 
спортсмену». Він продовжує втілювати в 
життя нові проекти.

В ОХРІМІВСЬКІЙ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНЯ 
З’ЯВИЛОСЯ ШКІЛЬНЕ РАДІО

Микола Письменний

26 грудня, напередод-
ні нового року, в школі 
почало роботу учнівське 
радіо «Школа FM». Ідея 
цього проекту виникла 
під час обговорення про-
блеми: чому учні не спіл-
куються українською 
мовою. Щоб покращити 
мовну ситуацію у школі, 
учні та вчителі запропо-
нували багато цікавих 
ідей: зняти фільм про 
те, як ми спілкуємося на 
перервах, подорожува-
ти  Україною, провести 
квест з української мови, 
була пропозиція надава-
ти бонуси тим учням, які 

спілкуються українською 
і навіть організувати ве-
чірню школу для бать-
ків, де не тільки навчати 
їх українській мові, а й 
разом писати сценарії ці-
кавих заходів. Серед усіх 
ідей першість завоював 
проект «Говорить радіо 
«Школа FM».

Охочих бути ведучими, 
дикторами та особливо 
редактором й адміністра-
тором виявилося чимало, 
швидко було вирішено і 
проблему технічного за-
безпечення.  Результат 
роботи над втіленням ідеї 
ще раз довів істину: якщо 
чогось дуже хотіти, всього 
можна досягти.

13 грудня відбулось чергове засідання президії 
Громадської організації «Всеукраїнське фізкультурно-
спортивне товариство «Колос» у Запорізькій області».

Мирослава Рябко

Турнір зібрав близько 
115 юних боксерів з 2005 до 
2010 року народження. Вісім 
боксерів ДЮСШ «Азовець» 
взяли участь у цих змаган-
нях. Це Дмитро, Микола 
та Дем’ян Болдиреви, Іван 
Манухов, Максим Джулай, 
Іван Гостищев, Іван Крав-
ченко та Олександр Жарик.

— На цих змаганнях 
хлопці показали набагато 
кращий результат, ніж на 
першому змаганні, — роз-
повідає тренер спортсменів 
Андрій Щетінін. –Це було 
зовсім інше ведення по-
єдинку та краща технічна 
підготовка. Хлопці будуть 
ще рости як спортсмени, 
адже у них ще всі досягнен-
ня і перемоги попереду.

Микола Болдирев, най-
молодший учасник турніру, 

показав хороший бій і по-
сів перше місце. Максим 
Джулай також виборов пер-
ше місце. Золота медаль і у 
Івана Кравченко. У Дем’яна 
Болдирева друге місце.  У 
боксерів Олександра Жари-
ка, Дмитра Болдирева, Іва-
на Манухова та Івана Гости-
щева почесні треті місця. Всі 
спортсмени показали хоро-
шу підготовку та неабияку 
волю до перемоги.

— Хотілося б підвести 
підсумки року, що минає, 
— зазначає Андрій Щеті-
нін. – Цей спортивний рік 
приніс нашій громаді ви-
сокі спортивні досягнен-
ня. Олександр Балабін став 
Чемпіоном України, сріб-
ним призером Чемпіонату 
Європи, виконав норматив 
кандидата в майстри спорту. 
Вже у іншій віковій катего-
рії він став одним із кращих 

боксерів країни та діючим 
першим номером збірної 
країни. Олександр приймав 
участь у багатьох нелегких 
навчально-тренувальних 
зборах. Для Кирилівської 
громади це великі досяг-
нення в плані боксерських 
результатів. У нас підростає 
молоде покоління боксерів, 
які, я сподіваюсь, покажуть 
високий результат та в чер-
говий раз прославлять нашу 
громаду на всю Україну.

Спортсмени та тренер ви-
словлюють подяку Кири-
лівській селищній раді на 
чолі з головою Іваном Ма-
лєєвим , директору ДЮСШ 
«Азовець» Артему Тельча-
рову за можливість прово-
дити тренування в хороших 
умовах, за можливість від-
відувати навчально-трену-
вальні збори для підготов-
ки чемпіонів, за поїздки на 
різноманітні змагання, за 
розвиток спорту в громаді. 
Велика подяка всім людям, 
які є небайдужими до цього 
виду спорту.

Боксери-новачки показали на змаганнях 
гідний результат

ній спартакіаді показали 
сільські школярі Вільнян-
ської районної організації 
ФСТ «Колос» (голова Ігор 
Пілявський), друге місце у 
Мелітопольської райорга-
нізації ФСТ «Колос» (голо-
ва Сергій Коротков), шко-
лярі Кирилівської громади 
посіли третю сходинку.

— Варто відзначити, що 
спортсмени Кирилівської 
ОТГ вперше приймають 
участь у такого роду зма-
ганнях, — зазначає Роман 
Сердяєв, —  і вперше в іс-
торії школярі Якимівсько-
го району досягають таких 
результатів. Ще хочеться 
відмітити, що в даній спар-

такіаді брали участь учні 
трьох наших шкіл – Атма-
найської ЗОШ І-ІІІ ступе-
ня, Охрімівської ЗОШ І-ІІІ 
ступеня та Кирилівської 
ЗОШ І-ІІІ ступеня.

Усі призери обласної 
спартакіади були нагоро-
джені кубками та грамо-
тами обласної організації 
«ВФСТ «Колос». З метою 
активізації роботи з роз-
витку фізичної культури 
та спорту серед сільських 
школярів, поліпшення по-
закласної спортивної ро-
боти в школах, об’єднаних 
територіальних громадах 
та ДЮСШ, пошуку юних 
талановитих спортсменів 

Євгенія Мініна

Був присутній на засі-
данні і представник Ки-
рилівської громади ке-
рівник відділу спорту КЗ 
«Центр культури, дозвілля 
та мистецької освіти Ки-
рилівської селищної ради 
Якимівського району За-
порізької області» Роман 
Сердяєв. На порядку ден-
ному було розглянуто ряд 
важливих та основних пи-
тань щодо діяльності об-

ласного товариства. Одне 
з основних питань було 
підведення підсумків про-
ведення ХХVII обласної 
спартакіади сільських 
школярів  «Хто ти, майбут-
ній олімпієць?».

В обласних фіналах за 13 
видами програми спартакі-
ади прийняло участь 1,2 ти-
сячі спортсменів з 17 райо-
нів області та 5 об`єднаних 
територіальних громад об-
ласті. Кращі результати в 
цьогорічній ХХVII облас-

і виявлення сильніших 
спортсменів для участі у 
Всеукраїнських змаган-
нях, президія затверди-
ла на 2019 рік календар 
XXVIII обласної спартакі-
ади серед сільських шко-
лярів під девізом «Хто ти, 
майбутній олімпієць?».

Роман Сердяєв вислов-
лює щиру подяку вчителям 
фізкультури нашої грома-
ди Юрію Карабут, Сергію 
Гнєздовському, Андрію Лу-
зану та Олександру Пона-
марьову, директору ДЮСШ 
«Азовець» Артему Тельча-
рову та тренеру з футболу 
Олександру Гуртовому.

Школярі громади посіли призове місце 
обласної спартакіади сільських школярів 

«Хто ти, майбутній олімпієць?»

З 25 по 26 грудня в Токмаку проходив 
Всеукраїнський турнір з боксу на призи 
міського голови.
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Мирослава Рябко

Змагання проходили з 14 
по 16 грудня. ДЮСШ «Азо-
вець» на змаганнях пред-

ставляло 4 спортсмени. 
Тимофій Буханцов виступав 
одразу у двох категоріях – 
14-15 років та у своїй віковій 
категорії 12-13 років. У кате-

СПОРТ

З 15 по 16 грудня у Запоріжжі 
проходив обласний 
новорічний турнір з шашок 
серед юнаків та дівчат.

Спортсмени-шашкісти ДЮСШ 
«Азовець» завоювали призові місця 

на змаганнях

Євгенія Мініна

Всього у турнірі взяли участь близь-
ко 80 спортсменів, серед яких були і 
вихованці ДЮСШ «Азовець». Змаган-
ня проходили за розрядами. У першій 
категорії були безрозрядники та 1 
юнацький розряд, окремою категорією 
грали спортсмени 3 розряду, і ще одна 
категорія - це 1 та 2 розряд.

Наші спортсмени показали свою 
гарну підготовку та майстерність. 

Яна Матвієнко у категорії «1 та 2 роз-
ряд» серед дівчат виборола 2 місце, а в 
загальному заліку спортсменка посіла 
6 місце. Максим Вишегородцев серед 
спортсменів категорії «1 юнацький роз-
ряд» виборов 3 місце.

— Загалом результатами своїх 
спортсменів я задоволений, — роз-
повідає тренер нашої команди Захар 
Лавренченко. — У цьому році ми взяли 
участь у багатьох змаганнях і показали 
гідні результати. Яна Матвієнко стала 
чемпіонкою області. Наразі ми готує-
мося до Чемпіонату України та Чемпіо-
нату Європи.

Велику подяку тренер та спортсмени 
висловлюють Кирилівській селищній 
раді на чолі з головою Іваном Малєєвим 
та директору ДЮСШ «Азовець» Артему 
Тельчарову за підтримку та допомогу в 
організації поїздок на змагання.

Команда кирилівських хортингістів взяла участь у Кубку 
України 2018 року серед дорослих у розділах: “Двобій”, 
“Форма”, “Показовий виступ” та на Всеукраїнських 
змаганнях з хортингу серед дітей, молодших юнаків, 
юнаків, старших юнаків, кадетів та юніорів у Черкасах. 

Кирилівський боксер пройшов 
підготовку на важких спортивних 
зборах, а після показав пречудовий 
результат на турнірі сильніших.

ОЛЕКСАНДР БАЛАБІН
В ЧЕРГОВИЙ РАЗ ДОВІВ СВОЮ 

МАЙСТЕРНІСТЬ У БОКСІ

Євгенія Мініна

З 19 листопада по 2 
грудня в місті Харкові на 
базі спортивного комп-
лексу «ХТЗ» проходив на-
вчально-тренувальний 
збір Збірної України з бок-
су серед юніорів 2003-
2004 року народження. У 
цих зборах взяли участь 
тільки перші та другі но-
мери національної збір-
ної. Нашу громаду та За-
порізьку область на турнірі 
представляв триразовий 
чемпіон України, срібний 
призер Чемпіонату Євро-
пи, кандидат в майстри 
спорту Олександр Бала-
бін. Як розповідає тренер 
хлопця Андрій Щетінін, 
збори були нелегкі. Дове-
лося багато працювати. 
Протягом одного дня про-
ходило по три виснажливі 
тренування.

Ці збори були підготов-
кою до Всеукраїнсько-
го турніру з боксу серед 
юніорів на призи заслу-
женого майстра спорту 
та бронзового призера 
Олімпійських ігор Сергія 
Данильченко, який прохо-
див з 3 по 7 грудня в Хар-
кові. У змаганнях взяло 
участь 80 сильніших бок-
серів України.

У ваговій категорії до 
60 кг разом з кирилів-
ським спортсменом було 6 
хлопців. Олександр провів 
два поєдинки. У першому 
бою нашому боксеру було 
вкрай важко. Йому попав-
ся сильний суперник, але 
Олександр показав до-
сконалу підготовку та з пе-
реконливим рахунком 5:0 
переміг противника. У фі-
налі кирилівський боксер 
боксував з представником 
міста Харків. Поєдинок був 
конкурентний, проте пе-
ревага була на боці Олек-
сандра. З рахунком 5:0 
чергова перемога опини-
лася у скарбничці нашого 
спортсмена.

Олександр Балабін 
став переможцем турні-
ру сильніших і на дано-
му етапі є лідером серед 
спортсменів своєї вагової 
категорії в Україні.

Спортсмен та тренер 
виражають щиру подя-
ку Кирилівській селищ-
ній раді на чолі з Іваном 
Малєєвим, директору 
ДЮСШ «Азовець» Артему 
Тельчарову та всім небай-
дужим людям за допомо-
гу в організації поїздки на 
збори та змагання.

Сезон хортингу кирилівські бійці 
завершили перемогою на Кубку України

— На мою думку, одно-
клубники не можуть повно-
цінно між собою боротися. 
Тут одразу виникають пи-
тання: хто їм буде секунду-
вати  і за кого тоді вболівати 
нам, тренерам? За логікою 
ми повинні вболівати за ко-
гось одного. Тому таке рі-
шення, як жеребкування,  
для подібних ситуацій є 
оптимальним, — зазначає 
їхній тренер Руслан Галигін.

При підведенні підсумків 
спортивного 2018 року варто 
відзначити, що спортсме-
ни взяли участь у великій 
кількості змагань та здобу-
вали перемоги в них. Після 
Чемпіонату світу в Латвії 
до Кирилівки повернулося 
4 чемпіони світу. Перемога 
була здобута і на Чемпіонаті 
Європи. Було багато Чем-
піонатів та Кубків України, 
Всеукраїнських турнірів, 
Чемпіонатів областей, і кож-
ного разу наші спортсмени 
поверталися з перемогою.

Українська федерація 
хортингу у Південному ре-

гіоні України на чолі з пре-
зидентом Запорізької об-
ласної федерації хортингу 
Русланом Галигіним органі-
зувала Чемпіонат України, 
який пройшов у Запоріжжі. 
Тренер наших спортсменів 
Руслан Галигін взяв участь 
у розвитку бойового профе-
сійного карате в Україні та 
провів декілька семінарів. 
Після чого наші спортсмени 
взяли участь у двох турнірах 
з професійного карате і по-
казали достойний результат. 
Одному із наших спортсме-
нів навіть запропонували 
взяти участь у професійному 
поєдинку, за який заплатять 
кошти, адже бої з 14 років 
проводить ліга WFC і вони є 
офіційними та легальними.

Велику подяку за під-
тримку та розуміння 
спортсмени та тренери ви-
словлюють Кирилівській 
селищній раді на чолі з Іва-
ном Малєєвим,  директору 
ДЮСШ «Азовець» Артему 
Тельчарову та всім небайду-
жим людям.

горії 14-15 років наш спортс-
мен став третім, а у своїй ка-
тегорії Тимофій провів два 
поєдинки, обидва закінчив 
достроково та виборов за-
служене 1 місце.

Артем Галабурда також 
провів свої поєдинки у двох 
різних категоріях - до 45 кг та 
до 50 кг. У своїй категорії до 
45 кг спортсмен став третім, 
програвши лише один бал 
дуже підготовленому конку-
ренту. А у категорії до 50 кг 
Артем виборов перемогу.

За словами тренера хлоп-
ців, участь бійців у декількох 
різних категоріях є ціле-
спрямованою. Це робиться 
для того, щоб бійці за один 
турнір провели більше по-
єдинків. Адже для розви-
тку спортсменів спаринги є 
дуже важливими.

Вадим Лузан та Олег 
Александров билися в одній 
категорії 10-11 років до 30 кг. 
Спортсмени провели по два 
поєдинки. Обидва вийшли 
у фінал. У фіналі цього разу 
хлопці вирішили обійти-
ся без поєдинку і кинули 
дружній жереб, визначивши 
таким чином переможцем 
Олега Александрова. Відпо-
відно Вадим Лузан посів 2 
місце.
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9 грудня 
відбулися 
змагання з 
волейболу, 
які стали 
завершальним 
етапом 
спартакіади 
Кирилівської 
селищної ради.

В Якимівці 9 грудня розпочався зимовий 
Кубок з міні-футболу на майданчику зі 
штучним покриттям. 

Євгенія Мініна

У приміщенні Азовської 
ЗОШ показати свою май-
стерну гру зібралися 4 ко-
манди - «Хвиля», «Юність», 
«Рятівник» та «Громада». 
Команди були поділені на 
дві групи. У першій групі 
команда «Хвиля» вийшла 
у фінал, а у другій групі у 
фінал вийшла «Юність». 
Команда «Рятівник» і ко-
манда «Громада» зійшли-
ся у сутичці за 3-4 місце. В 
результаті видовищної бо-
ротьби команда «Рятівник» 
перемогла з рахунком 2:0.

У фіналі зустрілися дві 

команди, які показали 
майстерну гру. Жодна з них 
не хотіла віддавати перемо-
гу, тому боротьба точилася 
до останнього. Третя пар-
тія визначила сильніших. 
У результаті перемогу ви-
борола команда «Хвиля».

— В цьому році спарта-
кіада проходила за нови-
ми  правилами, - зазначає 
головний суддя змагань 
Романа Сердяєв. - Ми по-
ставили певні умови, які 
потрібно було виконувати. 
Те, що деякі команди пору-
шували ці умови протягом 
усієї спартакіади, вплину-
ло на підсумки. Я хочу від-
значити команду «Рятів-
ник», яка показала чесну 
та достойну гру. Що стосу-

ється інших колективів, то, 
на мою думку, спартакіаді  
поки що не зовсім вдалося 
виконати своє основне за-
вдання — об’єднати людей.

Головний суддя наголо-
шує, що претензії з прове-
дення, суддівства та участі 
команд у спартакіаді будуть 
прийматися до оголошення 
результатів. Роман Сердяєв 
нагадує, що у всіх бажаю-
чих попереду є два місяці, 
протягом яких жителі мо-
жуть створити свою коман-
ду. Проте ця команда по-
винна бути об’єднана або 
спільним місцем роботи, 
або спільними інтересами, 
чи чимось іншим.

Євгенія Мініна

У турнірі брали участь 
близько 80 боксерів з  
Енергодару, Дніпрорудно-
го, Кирилівки, Кам’янки-
Дніпровської, Водяного, 
Мелітополя, Запоріжжя.

ДЮСШ «Азовець» на цьо-
му турнірі представляли  9 
спортсменів: Тимур та Ар-
тур Барбакадзе, Дмитро, 
Микола та Дем’ян Болдире-
ви, Іван Манухов, Максим 
Джулай, Іван Кравченко та 
Олександр Жарик.

Для наших юних спортс-
менів це були перші по-
єдинки в їхній спортивній 
кар’єрі. Проте всі бої вони 
провели дуже насичено і 
показали достойні резуль-
тати.

Усі спортсмени провели 
по два поєдинки. В резуль-
таті турніру Олександр Жа-
рик посів 1 місце, Микола 
Болдирев, який був самим 
юним учасником змагань, 
завоював 1 місце, Тимур 
Барбакадзе посів 2 місце. 
Артуру Барбакадзе, Дми-

тру та Дем’яну Болдиреву, 
Івану Манухову, Івану Крав-
ченко та Максиму Джулай 
трохи не вистачило досвіду, 
проте хлопці боролися до 
останнього і вибороли по-
чесні 3 місця.

— Для перших змагань 

це дуже хороший резуль-
тат, — розповідає тренер 
спортсменів Андрій Ще-
тінін. – Хтось показав се-
бе краще, комусь потрібно 
більше старатися та моти-
вувати себе. Проте я задо-
волений результатом. Те-
пер хлопці готуються до 
Всеукраїнського турніру.

Велику подяку тренер 
та спортсмени висловлю-
ють Кирилівській селищній 
раді на чолі з головою Іва-
ном Малєєвим, директору 
ДЮСШ «Азовець» Артему 
Тельчарову.

Євгенія Мініна

Всього у змаганнях 
приймає участь 14 ко-
манд. Організатори 
кажуть, що ігри будуть 
видовищними, а бороть-
ба запеклою.  Команди 
розділені за результатами 
жеребкування на 2 групи. 
У групах вони зіграють 
за круговою системою 
в одне коло.  Далі по 2 
кращі команди пройдуть 
у фінальну частину розі-
грашу Кубка.

Футбольна команда 
Кирилівської ОТГ «Чай-
ка» вже провела дві гри. 

У першій грі наші футбо-
лісти вибороли блискучу 
перемогу у грі з «Інтер-2» 
з рахунком 7:1. Також ко-
манда «Чайка» зустрілася 
з командою «Вокзал». 
Хлопці показали гарну 
спортивну підготовку, 
та отримали перемогу з 
рахунком 4:2. Підготу-
вав команду Олександр 
Біличенко.

Велику подяку футбо-
лісти виражають депутату 
Кирилівської селищної 
ради Володимиру На-
нівському, який люб’язно 
надав транспорт для по-
їздок на змагання.

7 грудня між школами Кирилівської ОТГ 
розпочалась шкільна спартакіада. 

Євгенія Мініна

Першим етапом було 
змагання  з настільного 
тенісу. Гра була захоплю-
ючою. Між учнями пану-
вала спортивна конкурен-
ція. В результаті боротьби 
призові місця між школа-
ми розподілилися наступ-
ним чином: І місце – Азов-
ська ЗОШ І-ІІІ ступеня; ІІ 
місце – Охрімівська  ЗОШ 
І-ІІІ ступеня; ІІІ місце – Ат-
манайська ЗОШ І-ІІІ сту-
пеня.

За результатами зма-
гань на особисту  пер-

шість серед дівчат най-
кращими стали: І місце 
– Біличенко П.,  ІІ місце – 
Морозова А., ІІІ місце – Чі-
кіна Д.

Серед хлопців хорошу 
спортивну підготовку по-
казали: І місце – Шерш-
ньов В., ІІ місце – Шевчен-
ко А., ІІІ місце – Грицай Р.

Усіх учасників змагань 
вітаємо з високими ре-
зультатами. Бажаємо но-
вих спортивних досягнень 
та подолання Олімпій-
ських висот. Відділ освіти 
та молоді висловлює по-
дяку  усім, хто приймав 

У КИРИЛІВСЬКІЙ ГРОМАДІ 
СТАРТУВАЛА ШКІЛЬНА СПАРТАКІАДА

Спартакіада серед трудових 
колективів закінчилася

Юні боксери Кирилівки перемогли 
на національному турнірі

КИРИЛІВСЬКІ СПОРТСМЕНИ 
БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ

З МІНІ-ФУТБОЛУ
В Енергодарі 14-15 грудня, в залі боксу 
ім. Валерія Романовича Манжулі, 
проводився Національний турнір з 
боксу «Юний олімпієць» серед юнаків 
2007 і молодше років народження.
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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
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 приватизиро-
вана, Кирилловка 2, 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

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

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

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

ЗА ПАРТОЮ

В Атманайській ЗОШ І-ІІІ ступеня
11 грудня відбувся семінар-практикум 
на тему «Системно-діяльнісний підхід як 
філософія освіти початкової школи».

ВЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВОЇ ПЛАТФОРМИ
ШКІЛ КИРИЛІВСЬКОЇ ГРОМАДИ
ПРОВЕЛИ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ

Микола Письменний

На семінарі були при-
сутні вчителі перших 
класів всіх шкіл грома-
ди, керівник методично-
го кабінету Кирилівської 
ОТГ Наталя Федорова 
та першокласники Ат-
манайської ЗОШ І-ІІІ 
ступеня разом зі своєю 
вчителькою Тетяною Ло-
патко.

До уваги гостей було 
запропоноване ранкове 
коло на тему «Прощання 
з осінню». За концепцією 
НУШ критичне мислен-
ня є нині одним з трен-
дів в освіті, тому під час 
уроку вчителем доречно 
було використано різно-
манітні методи: робота в 
парах, правильні і непра-
вильні судження, опорні 
слова, спитайте у автора 

і сенкан. Гості семінару 
були не просто пасивни-
ми спостерігачами, а й 
брали активну участь у 
виконанні завдань – були 
модераторами. Дітлахи 
залишилися надзвичайно 
задоволеними, заняття 
промайнуло як одна мить.

По закінченню уро-
ку гостей запросили на 
майстер-клас з виготов-
лення лепбуків (розви-
ваюча книжка-гра) «Моє 
село» і «Де живе вода?» 
під керівництвом мето-
диста початкової плат-
форми Кирилівської ОТГ 
Вікторії Лещенко. Вчи-
телі-початківці отрима-
ли корисні поради щодо 
виготовлення і викорис-
тання лепбуків під час 
уроків, а також електро-
нні адреси сайтів для на-
копичення досвіду.

Мирослава Рябко

Темою для обговорення 
стала одна з ключових ком-
петентностей  Нової Україн-
ської школи: «Використан-
ня ігор на уроках іноземної 
мови».

Грищенко Олена, вчитель 
англійської мови Кирилів-
ської ЗОШ-С  I ступеня «Зо-
лота рибка», майстерно про-
вела театралізовану виставу 
з дітьми молодших класів, 
ще раз запевнивши нас, що 
гра – це невід’ємна складова 
навчання молодших школя-
рів в НУШ. Олена Мирос-
лавівна довела, що вчитель 
є активним учасником на-
вчального процесу, проде-
монструвавши ігри, які вона 
проводить зі своїми учнями.

Методист іноземної плат-
форми вчитель Охрімівської 
ЗОШ  I- III ступеня доклад-

но зупинилась на технології 
використання ігор. Цікаво 
було представлено сутність 
та компоненти навчальних 
ігор. Людмила Вікторівна 
запевнила, що гра у дитячо-
му віці – це норма для дити-
ни, навіть коли вона  виконує 
серйозну справу. Вона про-
демонструвала різні види 
ігор на уроках, познайомила 
нас з новим видом навчаль-
них ігор – Step game, а також 
продемонструвала створен-
ня учнями  Lapbooking .

Вчитель англійської мови 
Азовської ЗОШ I- III ступе-
ня Жарик Ніна проробила 
велику роботу, досліджую-
чи проведення граматичних 
ігор на уроках англійської 
мови. Ніна Іванівна вважає, 
що англійська мова – це 
важкий предмет для засво-
єння учнями і тому вивчає 
складні граматичні теми за 

допомогою гри.
Досить енергійно нама-

галась передати атмосферу 
уроку вчитель Атманайської 
ЗОШ I-III ступеня Вінник 
Олена. Вона продемонструва-
ла цікаві ігри для різних віко-
вих груп і провела  практичне 
заняття, на якому вчителі, як 
діти, граючись – навчалися .

Цікавим і змістовним був 
виступ вчителя англійської 
мови Азовської ЗОШ I-III 
ступеня  Бабич Галини, яка 
методично, грамотно й до-
ступно поділилась з колега-
ми, як можна застосовувати 
рольову гру під час перевір-
ки знань.

Засідання пройшло дуже 
плідно. Вчителі отримали 
масу позитивних емоцій та 
кожен взяв у свою «скарб-
ничку вчителя» багато су-
часного  і цікавого. Дяку-
ємо Олені Мирославівні 
Грищенко, яка гостинно 
запросила нас до Кирилів-
ської ЗОШ-С I ступеня «Зо-
лота рибка ».

Вчителі іноземної платформи обговорили 
використання ігор на уроках

20 грудня у Кирилівській ЗОШ-С I ступеня 
«Золота рибка» відбулося засідання 
вчителів іноземної платформи. 
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ВІТАЄМО!

З 88-річчям вітаємо Ситник 
Ганну Василівну. Нехай щирі ві-
тання зігріють вашу душу і при-
несуть достаток позитивних по-
чуттів. А в житті хай ні на мить 
не залишають оптимізм, віра в 
чудеса та безхмарне щастя.

З 87-річчям вітаємо Тихонову 
Галину Костянтинівну. Бажаємо 
Вам здоров’я і добра, любові та ві-
рності, успіхів і везіння. Нехай буде 
життя подарунками щедре, дру-
зів хороших і бажань виконання. 
Нехай цей день стане особливим, 
наповненим щасливих очікувань.

З 85-річчям вітаємо Матвієнко 
Ольгу Опанасівну.  Нехай щирі ві-
тання зігріють вашу душу і при-
несуть достаток позитивних по-
чуттів. А в житті хай ні на мить 
не залишають оптимізм, віра в 
чудеса, безхмарне щастя, удача і, 
безсумнівно, любов.

З 84-річчям вітаємо Обухова Єв-
гена Івановича. Бажаємо вам міц-
ного здоров’я. Бажаємо, щоб ваш 
будинок був повною чашею, і доля 
завжди оберігала!

З 82-річчям вітаємо Збірну Раїсу 
Павлівну. Бажаємо сонця, тепла, 
миру, веселощів, грошей, успіхів у 
всіх починаннях, любові, добробу-
ту, здійснення найзаповітніших 
бажань, здоров’я та наснаги! 

З 82-річчям вітаємо Строкань 
Зінаїду Григорівну.  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 Єрмак Ва-
лентину Павлівну. Бажаємо вам 
здоров’я, щастя, успіху та на-
тхнення у справах. Нехай ваша 
доля буде довгою та щасливою, і 
вас завжди оточує сімейний зати-
шок та гармонія з навколишнім 
світом. 

З 80-річчям вітаємо Маслій 
Нелю Іванівну. Нехай радують 
діти, друзі обожнюють і бояться 
вороги! Радості, щастя і теплого, 
ніжного сонечка в небесах.

З 80-річчям вітаємо Міщенко Ка-
терину Володимирівну. Бажаємо, 
щоб у вашому житті на одній чаші 
ваг були міцне здоров’я, успіх, бла-
гополуччя, щастя, радість і любов, 
а на іншій негаразди, біди, печалі і 
труднощі, і нехай перша чаша за-
вжди сильно переважає другу.

З 75-річчям вітаємо Мокрушину 
Раїсу Андріївну.  Нехай доля і надалі 
буде прихильною до вас, даруючи 
радість життя, незрадливу удачу, 
вірних і надійних друзів.

З 70-річчям вітаємо Сезько 
Валентину Михайлівну.  Бажає-
мо  здоров’я, щастя і добробуту 
вам і вашій родині . Нехай рідні за-
вжди оточують вас любов’ю та 
розумінням.

З 70-річчям вітаємо Третякова 
Віктора Анатолійовича. 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 Куркулу 
Валерія Миколайовича. 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 Угрюмо-
ва Миколу Омеляновича. Бажаємо 
перш за все здоров’я, бачити жит-
тя зі світлої сторони та достат-
ку який в нашому житті є дуже 
важливим.

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

З 60-річчям вітаємо Андруцьку 
Надію Юріївну. Крім стандарт-
них побажань - щастя, здоров’я і 
всього найкращого - бажаємо, щоб 
збувалися всі мрії, щоб кожен день 
приносив багато приємних неспо-
діванок, щоб Вас оточували тільки 
добрі і потрібні люди.

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

З 65-річчям вітаємо Алфімова 
Миколу Васильовича. 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.

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

З 65-річчям вітаємо Міщенко 
Олександра Миколайовича. Бажає-
мо вдало долати часові простори, 
обставини, перешкоди і негатив.  
А в житті хай ні на мить не за-
лишають оптимізм, віра в чудеса 
та безхмарне щастя.

З 65-річчям вітаємо Полієвець 
Наталю Олександрівну. Бажаємо 
домашнього тепла, затишку вог-
нища, достатку і здоров’я, бадьо-
рості і свіжості, вічної молодості 
і грандіозного, фантастичного 
щастя.

З 60-річчям вітаємо Ковальо-
ва Миколу Вікторовича.   Бажаємо 
Вам везіння в справах і особистому 
житті, нехай Вашого здоров’я ви-
стачає на роботу і на відпочинок.

З 60-річчям вітаємо Марущак 
Любомира Михайловича. Бажа-
ємо Вам світлих, дивовижних, 
щасливих днів, яскравих подій і 
позитивних емоцій, які будуть 
робити Ваше життя ще пре-
красніше. Нехай Вас всюди і скрізь 
супроводжує удача, а поруч з нею 
крокує і успіх.

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

З 60-річчям вітаємо Радзиняка 
Володимира Михайловича. Бажає-
мо 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 55-річчям вітаємо Сакалош 
Валентину Миколаївну. Бажаємо 
міцного здоров’я, нових досягнень 
та успіхів. Нехай завжди, аж до 
сторіччя, Вас супроводжує щас-
лива зоря удачі, Боже благосло-
вення, а у Вашому домі панують 
любов, злагода та добробут на 
многая і благая літ!

З 55-річчям вітаємо Гостар 
Наталю Петрівну. Бажаємо вам 
сонячних посмішок, яскравих ко-
льорів, гарного настрою, тепла, 
радості, а все задумане, щоб 
здійснилося.

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

З 55-річчям вітаємо Корж 
Світлану Анатолівну. Нехай ко-
жен 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 рід-
ного краю та держави, твердою 
віра, непоборною сила духу.

Ç Þâ³ëåºì!
19 декабря свой юбилей отмечала
Ермак Валентина Павловна
Пусть в жизни ждут тебя
Лишь теплые слова
И сердце никогда от боли
не заплачет,
И пусть кружится вечно голова
От радости, любви и от удачи.

Все твои 
родные и 

друзья.

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

З 60-річчям вітаємо Янн Генна-
дія Рейнгольдовича. 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 60-річчям вітаємо Андруцьку 
Галину Веніамінівну. 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 70-річчям вітаємо Романен-
ко Віктора Карповича. Нехай збу-
деться все найзаповітніше, нехай 
прийде найбажаніше, нехай згине 
саме злобливе.

З 65-річчям вітаємо Сотіна 
Михайла Івановича. 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.

18 декабря свой юбилей отметил
Мищенко Алексадр Николаевич

Что настоящему мужчине
В день рождения желать?
Чтобы не было причины
Грустить, скучать и унывать.

Пусть в жизни будет все, как нужно,
Пусть счастье льется через край,
В семье все жили очень дружно.
Люби, мечтай и процветай.

Яркой жизни, новых шансов,
В судьбе — везения кивок.
А смеха, радости, финансов —
Неиссякающий поток!

От друзей, жены, детей и внуков.

От радости, любви и от удачи.




