
- Высокое качество и прочность
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- 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
січень 2019р.

www.krlk.gov.ua

Офіційний інформаційний бюлетень Кирилівської громади

У НОМЕРІ:  АНКЕТИ ТА ЗУСТРІЧІ, НОВИЙ РІВЕНЬ, ВАКЦИНАЦІЯ, МІСЬКИЙ ГІНЕКОЛОГ,
ПЕРЕМОГИ ПІД СІТКОЮ, ПОВЕРНІТЬ ЛИСТОНОШ, СПОРТИВНІ НАГОРОДИ, МУЗИКАЛЬНІ ВЕЧОРИ, 
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5КУРОРТНИЙ 
ЗБІР

З НОВОГО КУРОРТНОГО СЕЗОНУ КОЖНИЙ ТУРИСТ ПОВИНЕН ПЛАТИТИ 5 
ГРИВЕНЬ ЗА ДОБУ ВІДПОЧИНКУ У КИРИЛІВЦІ. ДО БАЗ-НЕПЛАТНИКІВ 
КУРОРТНОГО ЗБОРУ ЗАСТОСОВУВАТИМУТЬ ЖОРСТКІ САНКЦІЇ
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Мирослава Рябко

Участь у зустрічах в Атма-
наї та Охрімівці взяли керів-
ники всіх структурних під-
розділів селищної ради.

У своєму виступі перед 
місцевими жителями голова 
селищної ради Іван Малєєв 
проінформував присутніх 
про стан та найближчі пер-
спективи розвитку Атма-
найського та Охрімівського 
старостинських округів. 

Щодо ремонту доріг поза 
межами населених пунктів 
Атманайського старостин-
ського округу, то робота в 
цьому напрямку вже ведеть-
ся. І хоча громада не має пра-
ва ремонтувати дороги, які 
не належать їй, проте в бю-
джеті на наступний рік вже 
закладено 1 млн. гривень на 
співфінансування ремонту 
таких доріг. Стосовно про-
блем медицини Атманаю, 
то робота в цьому напряму 
йде дуже активно. Проведені 

переговори з доктором, який 
виявив бажання працювати 
сімейним лікарем в Атманаї. 
Планується, що вже влітку 
кандидат займе свою поса-
ду. До речі, на останній сесії 
селищної ради були виділені 
кошти для придбання житла 
для лікаря, а також для при-
дбання санітарного тран-
спорту.

Стосовно вивозу сміття 
з населенних пунктів обох 
старостинських округів, го-
лова громади пояснив, що 
наразі ця проблема має де-
кілька варіантів вирішення. 
Найбільш оптимальний — 
виробляти сміттєві пакети 
з логотипом комунального 
підприємства, які зможуть 
придбати жителі Атманаю. 
Сміття треба буде збирати 
в них та виносити за двір. 
Сміттєзбиральна машина 
буде приїжджати до села за 
графіком та забирати ці па-
кети.

Керівництво громади 

На зустрічі з мешканцями в Атманаї  6 лютого 
та в Охрімівці 7 лютого голова громади та 
його заступники намагались відповісти на усі 
запитання, які знаходяться у їхній компетенції. 

Микола Письменний

У Кирилівській грома-
ді майже 2 місяці тривало 
опитування мешканців. 
Керівництво селищної 
ради з’ясовувало, як жителі 
громади оцінюють роботу 
влади, які, на їхню думку, 
громада має проблеми та 
які з них найбільш кри-
чущі, що потребують не-
гайного вирішення. Меш-
канці Кирилівської ОТГ, 
які заповнили анкети, оці-
нювали роботу влади за 
п’ятибальною системою за 
різними показниками ро-
боти.

Слід відзначити низьку 
активність мешканців гро-
мади у процесі анкетуван-
ня. При тому, що анкети 
були розповсюджені по за-
кладах освіти, медицини, 
інших бюджетних закла-
дах, торгівельних точках, 
надруковані у черговому 
випуску офіційного вісни-
ка громади «Кирилівка» і 

на офіційному сайті Кири-
лівської селищної ради.

Дивно, але навіть депутат-
ський корпус громади без 
особливої зацікавленості 
віднісся до проведення ана-
лізу настроїв своїх виборців, 
щодо оцінки роботи влади, у 
тому числі і депутатів селищ-
ної ради. Більшість депутатів 
не захотіли вивчати пробле-
ми населення громади і не 
стали брати участь ані в ан-
кетуванні, ані в залученні 
виборців на своїх округах до 
опитування. А слід би було, 
адже саме за результатами 
опитування керівництво 
громади обиратиме страте-
гічні пріоритетні та першо-
чергові напрямки роботи та 
напрямки спрямування бю-
джетних та інвестиційних 
коштів на розвиток населе-
них пунктів ОТГ та потреби 
її мешканців.

Отже, загалом участь в 
анкетуванні взяв 351 меш-
канець Кирилівської ОТГ. 
З них у Кирилівці — 177 

У селищній раді вже обробили анкети 
опитування, і керівництво громади 
планує зустрічатися та спілкуватися із 
її мешканцями найближчим часом.

Підбито підсумки анкетування 
жителів громади

мешканців, в Охрімівці — 
133 людини, в Атманаї — 41 
людина.

Зміни, які відбулися піс-
ля об’єднання трьох громад 
у єдину Кирилівську ОТГ, 
більшість опитуваних жи-
телів Атманаю та Охрімів-
ки оцінюють як позитив-
ні. Думки з цього приводу 
більшості анкетованих 
мешканців Кирилівки роз-
ділилися. 70 опитуваних 
вважають, що змін після 
об’єднання громад не від-
чули, а 78 опитуваних ма-
ють думку, що відбулись 
позитивні зміни.

Першочерговим завдан-
ням влади жителі Кири-
лівки вважають забудову та 
ремонт тротуарів. На дру-
гому місці для мешканців 
селища знаходиться про-
блема розчистки промоїни 
між Молочним лиманом та 
Азовським морем. Звісно, 
це завдання не знаходить-
ся у компетенції селищної 
влади, проте має велике 
значення для економічно-
го розвитку Кирилівської 
ОТГ. Ще дві найважливіші 
проблеми Кирилівки, які, 

на думку опитуваних, владі 
треба ставити за першочер-
гові — каналізування сели-
ща та якісний ремонт до-
ріг. Також серед побажань 
щодо розвитку та покра-
щення життя у Кирилів-
ці її мешканці називають 
розбудову медичної сфери 
громади, благоустрій цен-
трального пляжу, побудову 
набережної, спортивного 
комплексу, відновлення 
роботи відділення Ощад-
банку в Азовському, укрі-
плення берегової лінії, 
покращення якості вулич-
ного освітлення, вирішен-
ня проблеми із утилізацією 
сміття, відкриття аптеки, 
забезпечення належно-
го водопостачання влітку, 
тощо.

Головні питання та про-
блеми, які потребують ви-
рішення, для жителів Ат-
манаю та Охрімівки схожі 
— ремонт тротуарів та доріг 
поза населеними пункта-
ми, вирішення проблем із 
нестачею сімейних ліка-
рів та забезпечення тран-
спортного сполучення між 
населеними пунктами гро-

мади. Також для мешканців 
цих старостинських округів 
дуже важливим питанням 
залишається організація ви-
возу побутового сміття. Жи-
телі Охрімівки також дуже 
хочуть, щоб Молочний ли-
ман було врятовано, а  меш-
канці Атманаю вважають 
за необхідне зробити хоча б 
мінімальний ремонт дороги 
на дамбі. Нажаль, останні 
два побажання не належать 
до компетенції керівництва 
ОТГ, проте все можливе для 
цього воно зараз робить.

Також опитування про-
понувало зробити оціню-
вання розвитку та діяль-
ності різноманітних сфер 
життєдіяльності громади і 
висловити оцінку щодо до-
віри населення діючій владі 
громади.

Загалом жителі Кирилів-
ки, Охрімівки та Атманаю, 
які взяли участь в анкету-
ванні,  висловили високий 
рівень довіри владі. Загаль-
ний відсоток оцінок у 4 та 5 
балів за п’ятибальною сис-
темою склав у Кирилівці 
71%, у Охрімівці 67% у Атма-
наї 64%.

За результатами анке-
тування селищний голова 
Іван Малєєв разом із своїми 
заступниками провів зу-
стрічі з мешканцями Атма-
наю та Охрімівки. 

Керівництво громади провело зустрічі 
з жителями Охрімівки та Атманаю

активно займається і пи-
танням здавання молока. 
Планується створити пункт 
прийому молока.

Що стосується благо-
устрою Атманайського ста-
ростинського округу, то в 
цьому році в планах влади 
громади довести до ладу 
площу перед Будинком 
культури, відремонтувати 
ганок БК, огородити дитя-
чий садок та дитячий май-
данчик, додати освітлення 
на вулицях.

Також Кирилівська се-
лищна рада планує при-
дбання нового шкільного 
автобуса. Керівництво ради 
пообіцяло вирішити пробле-
му транспортного сполучен-
ня Атманаю з Кирилівкою,  
та вже найближчим часом  
запустити пробний марш-
рутний автобус.

Жителі Охрімівки, що зі-
бралися у приміщенні сіль-
ського Будинку культури, 
виявили неабияку актив-

ність. До голови Кирилів-
ської селищної ради Івана 
Малєєва було чимало за-
питань та пропозицій. Го-
ворили про благоустрій, 
газифікацію, ремонт до-
ріг, якість питної води, про 
транспортне сполучення, 
вуличне освітлення. Проте 
найголовнішою проблемою 
для жителів, за результатами 
опитування, є питання Мо-
лочного лиману.

Цього року в місцевому 
бюджеті вже заплановані ко-
шти на ремонт даху на охрі-
мівському Будинку культу-
ри, ямковий ремонт доріг, на 
закінчення облаштування 

тротуарної доріжки та буду-
вання стадіону. Що стосу-
ється збільшення робочих 
місць, то голова запевнив 
охрімівців, що влада  відкри-
та до діалогу, і якщо у когось 
є пропозиції чи ідеї - завжди 
готові вислухати.

Також керівництвом гро-
мади були озвучені питання 
проведення державної освіт-
ньої реформи, що передба-
чає оптимізацію шкіл, їхні 
ущільнення та злиття. Жи-
телі Охрімівки висловились 
категорично проти  закриття 
школи у селі та переведення 
її до Азовської школи.
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У медичних закладах Кирилівської 
громади триває оновлення обладнання 
та закупівля програмного забезпечення.

Медицина Кирилівки переходить 
на електронний рівень

Можливості цієї систе-
ми дуже великі, і вона ста-
не у пригоді не тільки мед-
працівникам, а й пацієнтам. 
Завдяки їй можна зберігати 
в електронному вигляді різ-

Сергій Шубін

Нещодавно для Азовської 
амбулаторії було закуплено 
меблі для реєстратури. Но-
ві шкапи вже заповнені ме-
дичною документа-
цією пацієнтів та лі-
карів. Керівництво 
КНП «Амбулаторія 
загальної практики 
сімейної медицини» 
днями планує від-
новити роботу цен-
трального входу до 
медичного закладу.

Окрім цього заку-
плена та відновлена 
оргтехніка в усіх ФА-
Пах громади. Усі ці 
медзаклади підклю-
чені до інтернет-ме-
режі.

— Ми активно готу-
ємось до підключення 
до Медичної інфор-

номанітні бланки й форми, 
мати миттєвий доступ ліка-
рям до інформації про паці-
єнтів, а самі пацієнти змо-
жуть скористатися послу-
гою «електронна черга».

До речі, за словами Олек-
санда Вишегородцева, жи-
телі громади активізува-
лися у підписанні деклара-
цій із місцевими лікарями. 
На сьогодні у КНП «Амбу-
латорія загальної практи-
ки сімейної медицини» на-
лічується вже більше 2000 
договорів. У свою чергу і 
КНП вже підписало договір 
із Національною службою 
здоров’я України.

Керівництво КНП «Амбу-
латорія загальної практики-
сімейної медицини» нага-

дує, що фінансування  КНП 
залежить від членів нашої 
громади. Чим більше жи-
телів громади укладе до-
говори з нашими лікарями, 
тим більше коштів отримає 
комунальне некомерцій-
не підприємство від  Наці-
ональної служби здоров’я 
України.

Зі свого боку, медич-
ні працівники громади ви-
словлюють подяку Кирилів-
ській селищній раді за тур-
боту під час перехідного пе-
ріоду медичної реформи. 
На відміну від колег з сусід-
ньої громади зарплатню ки-
рилівські медики у цьому 
місяці отримають у повному 
обсязі.

Мирослава Рябко

Керівництво КНП «Амбулато-
рія загальної практики сімейної ме-
дицини» домовилося про приватні 
прийоми у Кирилівській ОТГ гіне-
колога з мелітопольського медично-
го центру «Квалітет» Лілії Леонової. 
Відтепер акушери амбулаторій та 
ФАПів громади рекомендуватимуть 
пацієнткам звернутися на прийом у 
Мелітополь до Лілії Василівни.

Також планується впровадити 
накопичувальну практику при-
йома гінеколога. Після того, як до 
медичних закладів громади по гі-
некологічну допомогу звернеться 

від 5 жінок і більше, гінеколог Лілія 
Леонова приїде проводити прийо-
ми у Кирилівку.

— Ми зараз розглядаємо мож-
ливість попередньої реєстрації 
пацієнток у населенних пунктах 
громади, — каже директор КНП 
«Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини» Олександр Ви-
шегородцев. — Також планується 
розглянути можливість пільгової 
аренди приміщення для гінеколога 
задля того, щоб здешевіти вартість 
її прийому для жителів громади.

До речі, усе необхідне обладнан-
ня для гінекологічних оглядів Ки-
рилівська ОТГ має.

Медичне керівництво громади розглядає 
можливість здешевіти вартість прийому гінеколога

маційної системи, яку пла-
нуємо закупити у лютому, —  
зазначив директор  КНП «Ам-
булаторія загальної практики 
сімейної медицини» Олек-
сандр Вишегородцев.

В Азовській амбулаторії 
незабаром працюватиме 

гінеколог з Мелітополя

РОЗПОЧАТО ВАКЦИНАЦІЮ НЕМОВЛЯТ

Микола Письменний

КНП «Амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини» по-
чинає проведення безкоштовної 
вакцинації дітей першого року 
життя. На закупівлю препаратів 
та проведення імунізаційних за-
ходів на перше півріччя 2019 року 
з бюджету громади виділено 50 
тисяч гривень. Вакцинувати ме-
дики будуть усіма необхідними 
препаратами у всіх медичних за-
кладах Кирилівської ОТГ.

На наступне півріччя плануєть-
ся виділити суму, значно більшу 
за попередню. Річ у тому, що ке-
рівництво КНП «Амбулаторія за-
гальної практики сімейної ме-
дицини» вирішило восени цього 
року провести безкоштовні іму-
нізаційні профілактичні заходи 
від гострих респіраторних захво-
рювань та грипу вчителів, меди-

ків та інших працівників бюджет-
ної сфери, які знаходяться у групі 
ризику.

Також КНП «Амбулаторія за-
гальної практики сімейної меди-
цини» разом із керівництвом Ки-
рилівської селищної ради актив-
но обговорюють та вирішують 
питання придбання біохімічних 
аналізаторів крові та сечі. На сьо-
годні лабораторія КНП має мож-
ливість робити майже всі аналі-
зи для первинної ланки. Іноді за 
призначенням сімейного ліка-
ря мешканцям громади потрібно 
зробити більш розгорнуті аналі-
зи. Таким чином людям за цим 
аналізом потрібно їхати за 40-70 
км, що призводить до затягуван-
ня лікувального процесу. Нові 
біохімічні аналізатори дозволять 
уникнути цієї проблеми та робити 
усі необхідні аналізи у найкорот-
ший термін.

Кошти на це виділено з бюджету 
громади. У планах - профілактика грипу 
та закупівля біохімічних аналізаторів.
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«ЧАЙКИ»

ВОЛЕЙБОЛЬНИЙ ТУРНІР У КИРИЛІВЦІ ЗІБРАВ 
КРАЩИХ ГРАВЦІВ РАЙОНУ

26 січня в Кирилівці відбувся «Відкритий 
волейбольний турнір» серед чоловіків.

«Чайка». В результаті відчай-
душної боротьби, спортсме-
нам з Охрімівки не вистачи-
ло сил для перемоги, і вони 
посіли 4 місце.

У фіналі зійшлися «Азо-
вець» та «Авангард». Це бу-
ли видовищні змагання двох 
чемпіонів. Емоції кипіли і у 
гравців, і у вболівальників. 
І лише в третій партії змо-
гли визначитися перемож-
ці. Перше почесне місце - у 
команди з Вівчанська «Аван-
гард».

Команди, які посіли при-
зові місця, отримали грамо-
ти та грошові винагороди.

Микола Письменний

Змагання були орга-
нізовані відділом спорту 
КЗ «Центр культури, 
дозвілля та мистецької 
освіти Кирилівської 
селищної ради Якимів-
ського району Запорізь-
кої області» та проходили 
у приміщені Охрімівської 
ЗОШ І-ІІІ ступеня.  На 
змаганнях були присутні 
керівник відділу спорту 
Роман Сердяєв та керів-
ник оздоровчого гуртку 
Олександр Біличенко.

Показати свою вправ-
ність у володінні м’ячем 
зібралося три команди:  
«Авангард» з села Ві-
вчанськ, команда «Сокіл» 
з села Шелюги та коман-
да «Чайка» з Охрімівки. 
Змагання проходили 
до двох перемог в трьох 
партіях. Охрімівська 

«Чайка» в першій грі зі 
спортсменками з Шелю-
гів, які виявились досить 
сильними суперниками, 
показала неабияку волю 
до перемоги та закінчила 
гру з рахунком 2:1. В ре-
зультаті ця доленосна пе-
ремога і принесла нашим 
спортсменкам почесне 
перше місце. Підготував 
волейболісток Олександр 
Пономаренко.

Після змагань всі учас-
ники були нагороджені 
грамотами та грошовими 
призами. 

«Нас дуже радує, що в 
нашій громаді є сильна 
команда спортсменок-во-
лейболісток, — зазначає 
завідувач відділу спорту 
Роман Сердяєв. – Хоті-
лось, щоб таких команд у 
нас було три – у кожного 
населеного пункту своя».

12 січня в Охрімівці відбулися 
змагання з волейболу серед жінок.

Волейболістки з 
Охрімівки вибороли 
домашню перемогу

мівського району Запорізь-
кої області» Роман Сердяєв, 
який привітав усіх присутніх 
та розповів про призи.

Після жеребкування всі 
команди розділилися на дві 
групи, в яких вони прове-
ли зустрічі між собою. А піс-
ля стикових зустрічей ті, хто 
програв в своїх групах, зма-
галися за 3-4 місце, а ті, хто 
виграв — за 1-2 місце.

У першій групі зійшлися 
команди «Чайка» та «Азо-
вець». Кирилівські спортс-
мени перемогли охрімівців 
та вийшли у фінал. За 3-4 
місце змагалися «Сокіл» та 

Євгенія Мініна

Позмагатися за перше 
місце зібралося 4 коман-
ди. Це команли з Шелюгів - 
«Сокіл», Охрімівки - «Чайка», 
Кирилівки - «Азовець» і чем-
піон району — спортсмени з 
Вівчанська «Авангард».

Відкрив змагання голова 
Кирилівської селищної ради 
Іван Малєєв, який побажав 
успіхів у грі та перемог. Також 
перед присутніми виступив 
завідувач відділом спорту 
КЗ «Центр культури, дозвілля 
та мистецької освіти Кири-
лівської селищної ради Яки-

25 січня у Василівці пройшов 
Відкритий Кубок «ГО ВФСТ Колос» 
у Запорізькій області з волейболу 
серед дівчат-школярок. 

йшли у фінал.
У фіналі вони зустріли-

ся з командою «Степной» 
с. Заповітне та командою 
Водянської ОТГ. Фінальні 
ігри були виснажливими 
та видовищними. Волейбо-
лістки з Охрімівки, завдя-
ки підтримці свого незмін-
ного тренера Олександра 
Пономаренко, зібралися з 

Феєричний виступ охрімівської 
“Чайки” на обласних змаганнях
Євгенія Мініна

Всього участь у змаганнях 
брали 10 команд. Усі вони 
були поділені на три групи. 
Волейболістки нашої ОТГ - 
охрімівська команда «Чай-
ка», яку вже багато років 
тренує вчитель фізкультури 
Олександр Пономаренко, 
також брали участь у цих 
змаганнях.

Команди на змаганнях 
були досить сильними, і 
представляли ДЮСШ, в 
яких вони професійно за-
ймаються волейболом. Пе-
реважно вони складалися 
з представників  не одного 
населеного  пункту, а ці-
лої громади. У групі з на-
шою «Чайкою» опинилися 
спортсмени з Дніпрорудно-
го, Приморська та Михай-
лівської громади.

Усі ігри складалися з 
трьох партій та до двох пере-
мог. Охрімівська «Чайка» в 
своїй групі перемогла всі три 
команди та вийшла у фінал. 
Ігри були досить важкими. 
Особливо видовищними та 
напруженими стали матчі з 
командами Михайлівки та 
Дніпрорудного.  В резуль-
таті наші волейболістки ви-

силами та вибороли заслу-
жене перше місце.

— Я хочу відзначити тре-
нера дівчат Олександра По-
номаренко, — розповідає 
завідувач відділом спорту 
Роман Сердяєв. – Дійсно, 
це людина, вчитель фіз-
культури, який все життя 
тренує дівчат-волейболіс-
ток в Охрімівській ЗОШ 
І-ІІІ ст. Команда вже досить 
довго є найкращою в райо-
ні, і здобуває безліч перемог 
навіть у професійних ко-
манд. І це повністю заслуга 
тренера. Також хочеться по-
дякувати Олександру Біли-
ченко за допомогу в органі-
зації команди. Я хочу, щоб у 
нас була секція з волейболу 
при ДЮСШ,  де школярі 
всієї громади професій-
но займалися б цим видом 
спорту.

Завідувач відділом спор-
ту висловлює подяку всім 
людям, які допомогли по-
їхати нашим спортсменкам 
на змагання.
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ВАЖЛИВО

Сергій Шубін

Туристичний збір — за-
гальновідома практи-

ка оподаткування у всьому 
світі. На сесії 5 лютого цього 
року депутати Кирилівської 
селищної ради затвердили 
рішення про встановлення 
нових ставок туристичного 
збору. Цього вимагають змі-
ни у Податковому кодексі 
України, які почали діяти з 
1 січня.  Відповідно до до-
датку рішення сесії, плат-
никами туристичного збору 
є туристи, які прибувають 
на територію Кирилівської 
ОТГ та тимчасово розміщу-
ються у місцях проживання 
(ночівлі).

ХТО ЗБИРАЄ
Справляння туристич-

ного збору здійснюється у 
готелях, кемпінгах, моте-
лях, гуртожитках для при-
їжджих, хостелах, будинках 
відпочинку, туристичних 
базах, таборах для відпо-
чинку, пансіонатах  та інших 
закладах готельного типу, 
санаторно-курортних за-
кладах, які розташовані на 
території Кирилівської ОТГ.

Сплата туристичного збо-
ру стосується і тих туристів, 
які вирішили відпочити у 

приватному секторі населе-
них пунктів громади.

Справляти туристичний 
збір мають право туристичні 
агенти. До них відносяться 
усі бази відпочинку та пансі-
онати на території узбереж-
жя Кирилівської ОТГ, фі-
зичні особи-підприємці, що 
розміщують у себе відпочи-
ваючих,  посередницькі ор-
ганізації та юридичні особи, 
які уповноважуються Кири-
лівською селищною радою 
справляти збір на умовах 
укладеного з ними договору.

Усі туристичні агенти, що 
збирають з відпочиваючих 
збір, повинні сплачувати 
його у бюджет Кирилівської 
громади також авансом за 
квартал.

СКІЛЬКИ ЗБИРАЮТЬ
Відповідно до нового по-

даткового законодавства, 
максимальну щоденну став-
ку туристичного збору для 
громадян України місцеві 
ради можуть встановлювати 
на рівні 0,5% від мінімальної 
зарплатні, тобто 20,87 гри-
вень на день.

У Кирилівській ОТГ діє 
одна з найменших ставок 
в Україні. Депутати Кири-
лівської селищної ради від-
неслись до встановлення  

УВАГА! ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР!

У КИРИЛІВСЬКІЙ ГРОМАДІ СКЛАЛАСЯ КРИТИЧНА 
СИТУАЦІЯ З ПОШТОВИМИ ВІДДІЛЕННЯМИ

В Атманайському СО 
через скорочення 
листонош жителі 
опинилися у 
незручному 
становищі.

(Азовське) у ВПЗ Кирилів-
ка, у зв’язку з відсутністю 
начальника у ВПЗ Кири-
лівка-2.

Тож керівництво селищ-
ної ради та начальник ВПЗ 
Кирилівка звертаються до 
незайнятого населення із 
проханням звернути увагу 
на ці вакансії. На постійну 
роботу до ВПЗ Кирилівка-2 
потрібні 2 людини: на став-
ку начальника ВПЗ та на 
0,8 ставки оператора ВПЗ. 
Умови роботи — чотирьох-
денний робочий тиждень 

(вівторок, середа, четвер, 
субота) з 8:00 до 17:00. Ба-
жаючі можуть звертатися 
до ВПЗ Кирилівка.

А в Атманайському ста-
ростинському окрузі жи-
телі  обурені скороченням 
листонош у ВПЗ Атманай 
та ВПЗ Солоне. Керівни-
цтво  Центра поштового 
зв’язку №4 Запорізької ди-
рекції ПАТ «Укрпошта» 
наприкінці минулого року 
звільнило там листонош, а 
їхні функції поклало на на-
чальників відділення. Від-

тепер вони 2 дні з чотирьох 
робочих працюють як на-
чальники ВПЗ, а два дні — 
замість листонош.

Звернення жителів Ат-
манайського СО із вимо-
гою повернути листонош 
на робочі місця не знайшло 
підтримки у керівництва 
Центра поштового зв’язку 
№4 і у керівництва Запо-
різької дирекції ПАТ «Ук-
рпошта». І це не дивлячись 
на те, що керівництво гро-
мади вживає заходів щодо 
благоустрою та ремонту 
приміщень ВПЗ (закуплені 
електроопалюючі прибори, 
замінені вікна на енергоз-
берігаючі).

Більш того, непопулярні 
рішення Запорізької дирек-
ції АТ «Укрпошта» йдуть у 
розріз із діями централь-
ного керівництва ПАТ 
«Укрпошта». Наприкінці 
минулого року ПАТ «Ук-
рпошта» домовилася з Пен-
сійним фондом про про-
довження доставки пенсій 
і соціальних виплат в 2019 

році. Українські ЗМІ пові-
домляли, що ПАТ «Укрпо-
шта» з 17 грудня припиняє 
скорочення мережі відді-
лень у сільській місцевості. 
Відповідний наказ 14 грудня 
підписав глава «Укрпошти» 
Ігор Смілянський. Звільне-
них раніше співробітників 
компанії готові працевла-
штувати на вакантні посади.

Проте, у Кирилівській 
громаді чомусь тривають 
зовсім протилежні проце-
си. До проблем із ВПЗ Ат-
манайського СО долучився 
не тільки селищний голова 
Іван Малєєв, а й депутат об-
ласної ради Геннадій Шев-
ченко. В ході сесії обласної 
ради 20 грудня 2018 року де-
путати підтримали проект 
рішення депутата обласної 
ради Геннадія Шевченка 
щодо звернення до КМУ та 
Міністерства інфраструкту-
ри щодо ситуації, яка скла-
лася у зв’язку із обмеженням 
режимів роботи поштових 
відділень та скорочення чи-
сельності листонош.

Нове податкове законодавство України 
вимагає від відпочиваючих та власників 
туристичних об’єктів обов’язкову сплату 
туристичного збору до місцевих бюджетів

туристичного збору із по-
розумінням і затвердили 
його на рівні 0,12% від мі-
німальної зарплатні. Отже 
для туристів з України, які 
прибудуть на відпочинок до 
Кирилівської ОТГ, турис-
тичний збір становить 5 гри-
вень на день. Для громадян 
інших держав — 41,73 гривні 
на день (1% від мінімалки). З 
дітей до 18 років та туристів 
пільгових категорій турис-
тичний збір не стягується.

Туристичний збір відпо-
чиваючі сплачують авансом 
за весь термін перебування. 
Важливо розуміти те, що ту-
ристичний збір не входить у 
вартість путівки пансіона-
тів чи баз відпочинку. Від-
почиваючі сплачують його 
окремо та мають право на 
отримання документів про 
сплату. За один і той самий 
період перебування плат-
ника збору на території Ки-
рилівської ОТГ повторне 
справляння збору, вже спла-
ченого таким платником 
збору, не допускається.

У разі дострокового за-
лишення туристами терито-
рії Кирилівської ОТГ сума 
надмірно сплаченого збору 
підлягає поверненню їм у 
встановленому Податковим  
кодексом порядку.

Для справляння турис-
тичного збору з фізичних 
осіб мешканців громади, які 
надають послуги з тимчасо-
вого розміщення туристів 
у приватному порядку, за 
домовленістю між Кири-

лівською селищною радою 
та КП «Розвиток курортної 
зони», буде створений спеці-
альний підрозділ на базі КП.

ЯК КОНТРОЛЮЮТЬ
Здійсненювати контроль 

за дотриманням податково-
го законодавства, своєчас-
ною сплатою туристичного 
збору будуть відповідні ор-
гани. На початку туристич-
ного сезону, при підписанні 
паспортів баз відпочинку, із 
тими суб’єктами туристич-
ної діяльності на території 
громади, які не сплатили 
туристичний збір, не будуть 
укладатися договори на на-
дання комунальних послуг. 
Тобто бази відпочинку, які 
ухиляються від сплати ту-
ристичного збору, зали-
шаться без вивозу сміття, 
рідких побутових відхо-
дів та постачання води. У 
разі якщо такі туристичні 
об’єкти все ж таки розпо-
чнуть свою діяльність, то 
за ними буде встановле-
ний постійний контроль з 
боку місцевої влади. У ви-
падках забруднення на-
вколишнього середовища, 
нанесення збитків оточую-

чому середовищу до таких 
об’єктів та їхніх володарів 
будуть застосовані жорсткі 
санкції в рамках діючого 
законодавства.

Більш того, місцева влада 
обов’язково буде звертати-
ся до правоохоронних ор-
ганів та прокуратури через 
невиконання податкового 
законодавства неплатника-
ми туристичного збору, що 
тягне за собою карну відпо-
відальність. Такі ж заходи 
будуть здійснюватись і по 
відношенню до тих, хто не-
доплачує курортний збір та 
приховує реальну кількість 
відпочиваючих на своїх ту-
ристичних об’єктах. Задля 
цього керівництво Кирилів-
ської ОТГ планує створити 
контролюючу спецкомісію.

Із рішенням сесії Ки-
рилівської селищної ради 
№23 від 5 лютого 2019 року 
та Положенням про поря-
док обчислення та сплати 
туристичного збору на те-
риторії  Кирилівської ОТГ 
можна ознайомитися на 
офіційному сайті Кирилів-
ської селищної ради за по-
силанням https://krlk.gov.ua/
turistichniy-zbir

Мирослава Рябко

Відділення поштового 
зв’язку у Кирилівці-2 (Азов-
ське) не працює з 21 травня 
минулого року. Причина — 
звільнення начальника уста-
нови та її оператора. Це ви-
кликає певні незручності для 
жителів громади, адже близь-
ко 60% населення — люди 
пенсійного віку, які отриму-
ють пенсії саме через “Укрпо-
шту”. До того ж більшість на-
селення Кирилівки звикли 
сплачувати за отримані ко-
мунальні послуги саме через 
поштові відділення.

На початку січня на ім’я 
селищного голови Івана 
Малєєва надійшов лист від 
начальника Центра пошто-
вого зв’язку №4 (Меліто-
поль) Запорізької дирекції 
ПАТ «Укрпошта» Володи-
мира Бірюка, у якому він по-
відомляє про переведення 
листонош ВПЗ Кирилівка-2 
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Андрій Волков

Нагородження прово-
дили перший заступник 
селищного голови Марина 
Логінова та завідувач відді-
лом спорту та туризму  КЗ 
«Центр культури, дозвілля 
та мистецької освіти Ки-
рилівської селищної ради» 
Роман Сердяєв.

Роман Вікторович під-
бив підсумки минулого 
спортивного року, в якому 
наша громада брала участь 
у багатьох змаганнях та 
показала гідні результати. 
Завідувач відділом спорту 
нагадав, що окрім участі у 
змаганнях на території на-
шої ОТГ весь рік проходили 

дві спартакіади між трудо-
вими колективами  Кири-
лівської селищної ради та 
між населеними пунктами 
громади.

За результатами спар-
такіади за популяризацію 
та вагомий внесок в роз-
виток фізичної культури 
та спорту на території Ки-
рилівської ОТГ були наго-
роджені: Наталія Коваль, 
Станіслав Короп, Вадим 
Михайлюк, Тарас Матвієн-
ко, Олег Репін, Олег Цебер, 
Володимир Чуб, Сергій 
Становий, Олександр Бі-
личенко, Ярослав Грець-
кий, Андрій Єрмак, Павло 
Лісовик та Артем Климов.

У спартакіаді між тру-

Вечір ретро-
музики пройшов у 
Кирилівському БК-2

Мирослава Рябко

Перший танцювальний 
вечір зібрав чимало охочих 
не засиджуватися у своїх 
домівках. Зібралися в Бу-
динку культури люди різ-
них вікових категорій. Всі з 
задоволенням танцювали, 
підспівували та розважа-
лись.  Виступи улюблених 
артистів супроводжували-
ся бурхливими оплесками 
та захопленими “браво” від 

присутніх в залі.
Усі знову відчули себе 

молодими та енергійни-
ми, на танцювальному май-
данчику вирував гарний на-
стрій та позитивні емоції. 
Ретро-вечірка пройшла на 
одному подиху та не за-
лишила байдужим нікого. 
Дискотека стала справжнім 
святом для жителів грома-
ди. Тому усі з нетерпінням 
чекають наступної.

СТАРИЙ НОВИЙ РІК ЗУСТРІЛИ 
МАСОВИМ ГУЛЯННЯМ

13 січня на головній площі Кирилівки 
відбулося театральне масове гуляння під 
назвою «Василь та Меланка запрошують 
на вечорниці», яке підготували творчі 
колективи Кирилівського БК №1.

Євгенія Мініна

Розпочалася програма 
колядками вокального ко-
лективу «Джерело» та ще-
дрівкою у виконанні На-
талі Куц. Після святкових 
колядок та щедрівок на 
сцену вийшли  настоятель 
кирилівського храму в ім’я 
Святителя Миколая Чудот-
ворця, протоієрей Дмитро 
Журавель і Кирилівський 
селищний голова Іван Ма-
лєєв. Вони привітали сво-
їх односельців зі святом 
та побажали всім міцного 
здоров’я.

На сцені виступали: на-
родний хор «Берегиня», 
танцювальний колектив 
«Акварель», танцюваль-
ний колектив «Шахериза-
да», дует «Обрій». Грою на 
саксофоні всіх присутніх 

зачарував Павло Шиян, за-
пальні пісні глядачам да-
рували: Віктор Саприкін, 
Світлана Джаловська, Ган-
на Денисенко, Алла та Ми-
кола Ванькевич.

Завітали на масове гу-
ляння і гості з Охрімівки — 
вокальний колектив «Бере-
гиня» та солістка  Людмила 
Стремедловська, які під 
час виконання своїх пісень 
пригощали присутніх на 
площі традиційними укра-
їнськими смаколиками.

Програма пройшла на 

ПЕРЕМОЖЦІ СПАРТАКІАД ОТРИМАЛИ СВОЇ НАГОРОДИ
4 лютого в приміщенні Кирилівської селищної ради 
відбулося підведення підсумків спартакіад, які 
проходили на території нашої громади.

Святковий настрій та бажання 
потанцювати привели мешканців 
громади до Будинку культури 19 січня 
на вечір ретро-музики.

довими колективами Ки-
рилівської селищної ради 
участь взяли 5 команд. Ко-
манда «Рятівник» отрима-
ла кубок та диплом за волю 
до перемоги. Ця команда  
протягом всього року була 
найорганізованішою та 
показала гарні результа-
ти у всіх видах змагань. За 
результатами спартакіади  
кращими стали – 3 почесне 
місце у команди «Хвиля», 2 
місце у команди «Рятівник» 
і перше заслужене місце у 
команди «Громада».

У спартакіаді між насе-
леними пунктами громади 
призові місця розподіли-
лися наступним чином: 3 
місце у спортсменів з Атма-

наю - команда «Хвиля», 2 місце у охрімівських спортсме-
нів з команди «Чайки»,  і 1 почесне місце у кирилівських 
спортсменів з команди «Азовець».

Усі спортсмени отримали грамоти, кубки та грошові 
сертифікати на придбання спортивних товарів.

одному подиху. Глядачі 
веселились, співали, тан-
цювали. Традиційно в цей 
вечір на площі проводили-
ся масові ігри та конкур-
си. Усі залюбки приймали 
участь та отримували різ-
номанітні подарунки. Най-
молодші гості свята також 
не залишилися без уваги та 
отримали солодкі подарун-
ки. Ведучими свята у ролі 
Василя та Меланки були 
Василь Надьярний та Ві-
кторія Кольчієнко.
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Олександр Балабін – перший 
номер збірної області

З 24 по 26 січня у місті Запоріжжя на базі 
Школи вищої спортивної майстерності 
відбувся Чемпіонат Запорізької області 
серед юніорів 2003-2004 р.н.

Андрій Волков

Показати свою майстер-
ність зібралися спортсме-
ни-лідери  зі всіх куточків 
нашої області. Це був від-
бір сильніших спортсменів 
на Чемпіонат України, який 
відбудеться у місті Харкові.

ДЮСШ «Азовець» на цих 
змаганнях  представив кан-
дидат в майстри спорту, 
триразовий чемпіон України, 

срібний призер Чемпіона-
ту Європи Олександр Бала-
бін. Боксер провів два поє-
динки та отримав дві безза-
перечні перемоги. В резуль-
таті спортсмен їде першим 
номером збірної області на 
чемпіонат України, де буде 
вирішуватися, хто предста-
вить нашу країну на Чемпіо-
наті Європи в Румунії.

Тренер та спортсмени 
відділення боксу виража-

ють щиру подяку за допо-
могу та підтримку голові 
Кирилівської селищної ра-
ди Івану Малєєву та дирек-
тору ДЮСШ «Азовець» Ар-
тему Тельчарову. Окрему 
подяку тренер та спортс-
мени хочуть винести тим 
людям, які охоче допомо-
гли в організації поїздки на 
змагання – Юрію Сьомчен-
ко, Віктору Новохатньому та 
Олександру Лебедеву.

Сергій Шубін

У турнірі взяли участь 6 
країн і близько 250 спортс-
менів. Змагання відбудлися 
у 6 вікових категоріях: 8-9, 
10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18 
років і старші та у розділах: 
«Двобій», «Сутичка», «Фор-
ма», «Показовий виступ».

Кирилівську громаду на 
змаганнях представляло 5 
спортсменів. В категорії 10-
11 років до 30 кг було два 
наших спортсмени - Олег 
Александров и Вадим Лу-
зан. Нажаль, у першому по-
єдинку турніру Вадим Лу-
зан отримав поразку. Для 
нашої команди це стало не-
сподіванкою. Після програ-
шу всі зрозуміли, що легкої  
боротьби на цих змаганнях 
не буде.

— Це наш єдиний про-
граш на турнірі, — підкрес-
лює тренер Руслан Галигін. 
– Проте ми не вважаємо це 
програшем для нас. Ми ду-
же довго готувалися до цих 
змагань, було багато ви-
снажливих тренувань. Ва-

дим всі свої сили залишив 
дома на тренуваннях.

Артем Галабурда був за-
явлений у двох категоріях 
- 40-45 кг і 45-50 кг. За до-
брою традицією у катего-
рію 40-45 кг Артем потра-
пив зі своїм одноклубником 
Олександром Віркуном, та 
програв йому, посівши дру-
ге місце. В іншій категорії  у 
Артема видався важкий по-
єдинок. Супротивник до-
сить часто порушував пра-
вила, бій дуже затягнувся, 
було два чи три продовжен-
ня. І саме завдяки своїй фі-
зичній підготовці Артему 
вдалося виграти. В резуль-
таті у цій категорії у нашого 
спортсмена бронза.

— В Артема завжди всі 
бої виходять драматич-
ними, — зазначає тренер 
спортсменів Руслан Гали-
гін, — він може навіть не ви-
грати поєдинок, але завжди 
всім запам’ятовується.

Олександ Віркун закінчив 
всі свої поєдинки достро-
ково та став першим у своїй 
категорії. Також Олександр 

З 23 по 27 січня на Львівщині у Трускавці 
проходили міжнародні змагання «Кубок 
світу з хортингу». 

Кирилівські спортсмени здобули 
перемогу на Кубку світу з хортингу

вів два поєдинки. Перший 
бій він закінчив з перемо-
гою за балами, а ось другий 
бій виявився досить тяжким 
та спірним. І саме завдяки 
уважності адміністратора 
нашого клуба Ані Алексан-
дрової  перемога стала на-
шою. Стас виконав норма-
тив майстра спорту.

Після змагань тренер 
Руслан Галигін провів все-
українську зимову школу  з 
кіокушинкан карате у Пу-
щі-Водиці. На цих зборах 
спортсмени готувалися до 
Чемпіоната Європи з кара-
те, який пройде у Львові.

— У нас така команда, що 
всі один одному допома-
гають, — розповідає тре-
нер спортсменів. — Хлоп-
ці завжди підтягують один 

одного, це робота цілої ко-
манди. Велика подяка ще 
одному нашому тренеру Ві-
талію Головко. Подяка на-
шому водію Ігорю Вишни-
вецькому, який робить ба-
гато для нашої команди. 
Велика подяка нашому ад-
міністратору Ані Алексан-
дровій за колосальну робо-
ту. Вона відповідає за доро-
гу, за розселення, за харчу-
вання, займається багать-
ма організаційними питан-
нями. Аня завжди пильно 
слідкує за змаганнями, са-
ме завдяки спостережли-
вості  вона допомогла ро-
зібратися зі спірними пи-
таннями, які стосувалися 
нашого спортсмена Стаса 
Путеньова. І всю цю роботу 
вона робить безкоштовно.

отримав приз «Краща техні-
ка Кубка світу».

Олег Александров став 
першим. У фіналі він боров-
ся з білорусом. Суперник 
був досить сильним, але 
Олег зібрався і закінчив бій 
нокаутом.

Станіслав Путеньов про-
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26 січня в оновленому фойє 
Кирилівського БК-2 весело пройшла 
дитяча ігрова програма “У світі казок”.

МАЛЕНЬКІ ЖИТЕЛІ СЕЛИЩА 
ПОРИНУЛИ У СВІТ КАЗОК

Микола Письменний

Діти разом створили 
“дерево дружби”, змага-
лися в різних конкурсах 
та естафетах, танцювали. 
Та найбільше усім сподо-
бався невеличкий спек-
такль — інсценування 

відомої казки «Колобок», 
в якій акторами стали 
самі діти. Малеча вправно 
впоралася із ролями Ко-
лобка, Зайчика, Лисички 
та інших героїв.

Після програми всіх 
присутніх дітей чекали 
солодкі подарунки.

23 січня в Кирилівській ЗОШ –С І ступеня 
«Золота рибка» відбулося відкрите заняття - 
фантазія з емоційно-ціннісного розвитку дітей 
старшого дошкільного віку.

З метою формування національної свідомості 
школярів, виховання у них почуття патріотизму 
та з нагоди відзначення Дня Соборності 
України в закладах освіти Кирилівської 
селищної ради було організовано та 
проведено багато заходів.

Мирослава Рябко

Учні 5-11 класів Азовської 
ЗОШ І-ІІІ ступеня утворили 
“ланцюг єдності”, який про-
стягнувся від школи до Бу-
динку культури. Директор 
школи Інна Шевченко вру-
чила учням прапор України, 
який потім вони передавали 
один одному до самого кін-
ця ланцюга.

Коли прапор дійшов до 
кінця ланцюга, усі при-
сутні перемістилися у 
фойє Будинку культури, 
де на них чекала невелич-
ка концертна програма. 
Учні розповідали вірші, 

хор «Азовські зорі» співав 
патріотичні пісні, а Віктор 
Саприкін подарував при-
сутнім пісні про Україну.

Після святкової програ-
ми учні 5-х класів Азовської 
ЗОШ І-ІІІ прийняли естафе-
ту від учнів 2 класу Кирилів-
ської ЗОШ-С I ступеня «Зо-
лота рибка», які з допомогою 
свого класного керівника 
Тетяни Волкової створили 
плакат «Добрі слова рідній 
Україні». Діти власноруч ви-
різали долоньки з кольоро-
вого паперу, писали на них 
слова побажання та клеїли 
на плакат. Цей плакат пере-
дали до Будинку культури, 

де естафету було продовже-
но. Після всі присутні ство-
рили живу мапу України.

В урочистостях з нагоди 
свята активну участь взяли 
і усі школи громади. У Ки-
рилівській ЗОШ-С I ступе-
ня «Золота рибка» провели 
уроки поезії серед учнів 
1-4 класів. В Атманайській 
ЗОШ I-III ступеня відбулося 
літературно-музичне свято 
із залученням воїнів АТО. В 
Охрімівській ЗОШ I-III сту-
пеня провели інформацій-
ний захід «Історична годи-
на до 100-річчя Соборності 
України».

Історична година до Дня 
пам’яті героїв Крут

піни для гоління та звичай-
них фарб «творити дива».

Дар`я Михайлівна у ро-
боті на занятті використо-
вувала SMART-дошку. Це 
допомогло їй покращити 
сприйняття матеріалу  та 

викликати емоційне задо-
волення у дітей від того, що 
вони бачать і роблять. Це 
перший вихователь нашої 
ОТГ, яка провела  заняття  
з використанням SMART-
дошки.

Відкрите заняття-фантазія 
відбулося в Кирилівській

ЗОШ –С І ступеня «Золота рибка»

29 січня у філії №9 Атманайська сільська 
бібліотека спільно з філією №4 Атманайський 
СБК була проведена історична година.

У Кирилівській громаді в День Соборності 
школярі створили живу Україну

Мирослава Рябко

Тема історичної го-
дини «Іх тут триста як 
скло полягло» до Дня 
пам’яті вшанування 
героїв Крут. Мета 
заходу - вшанування 
пам’яті та героізму 
воїнів-студентів в 
боротьбі за вільну та 
незалежну Україну.

На заході були при-
сутні учні 7-8 класів 
Атманайської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Учні озна-
йомились з перебігом 
подій, які відбувались 
на станції Крути, а та-
кож з творами різних 
письменників і поетів, 
які присвятили свої 
роботи цій події.

Євгенія Мініна

Темою відкритого за-
няття став «Веселковий на-
стрій». Заняття проводила 
молодий, але вже досвід-
чений вихователь — Бойко 
Дар`я. Педагог  не тільки 
занурила дітей у дивовиж-
ний світ емоцій, а й позна-
йомила їх з нетрадиційною 
технікою малювання — 
монотипією. Діткам дуже 
сподобалось за допомогою 
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Мирослава Рябко

За результатами змагань 
між школами: І місце – 

Азовська ЗОШ I-III ступе-
ня; ІІ місце – Атманайська 
ЗОШ I-III ступеня; ІІІ міс-
це – Охрімівська  ЗОШ I-III 

Мирослава Рябко

У змаганнях брали участь 
10 спортсменів. Усі вони 
були поділені на дві групи. У 
кожній групі ігри проходи-
ли за круговою системою, і 
складалися з трьох партій до 
двох перемог.

Перше місце в групі вибо-
ров Володимир Юрченко, а 
друге місце - у Архипа Шев-
ченко. У другій групі бороть-
ба виявилась запеклою, і до 
останнього важко було ви-
значити переможців. Лише 
завдяки підрахунку балів в 
особистих зустрічах визна-
чилися найкращі. Перше 
місце у цій групі у спортсме-
на Олександра Біличенко, а 
друге - у Сергія Корнєва.

У стикових зустрічах ігри 

складалися з п’яти партій до 
трьох перемог. Усі спортс-
мени показали захоплюючу 
гру. В результаті змагань 4 
місце у Архипа Шевченка, 
бронза у Сергія Корнєва, 
срібло у Олександра Біли-
ченко і заслужене золото у 
Володимира Юрченко.

Усі учасники були на-
городжені грамотами, а 
переможці - грошовими 
призами. Велику подяку за 
підтримку завідувач відді-
лом спорту Роман Сердяєв 
та спортсмени висловлю-
ють Кирилівській селищній 
раді. А також завдячують 
дирекції Охрімівської ЗОШ 
І-ІІІ ступеня за теплий при-
йом та надання місця для 
проведення змагань.

Мирослава Рябко

На змагання були запрошені усі 
спортсмени нашої громади, але в під-
сумку позмагатися за головний приз зі-
бралося лише 6 спортсменів.

Було прийнято рішення грати за кру-
говою системою. Ігри складалися з п’яти 
партій та тривали до трьох перемог.

Змагання пройшли досить енергійно. 
Спортсмени показували справжню во-
лю до перемоги. В результаті змагань у 
спортсмена Сергія Станового з результа-
том 6 очок — 3 місце. Роман Качан та Ві-
ктор Козоріс набрали однакову кількість 

очок – по 8. Але в особистій зустрічі Ві-
ктор Козоріс переміг Романа Качана і ви-
боров 1 почесне місце. У Романа Качана 
– 2 місце.

Переможці отримали грамоти та гро-
шові винагороди.

СПОРТ

12 січня в Лиманському 
пройшли змагання на 
першість з доміно.

12 січня в Охрімівці пройшли 
змагання з великого тенісу серед 
дорослих мешканців села.

26 січня в приміщенні 
Кирилівського БК №1 
відбулася особиста першість 
з настільного тенісу.

Змагання з доміно визначили 
чемпіонів громади

Майстри ракетки 
змагалися в Охрімівці

У Кирилівці пройшли змагання з тенісу

Євгенія Мініна

У змаганнях взяли участь 
7 команд. Окрім спортсменів 
з Лиманського, помірятися 
вправністю у грі приїхали і 
команди з Охрімівки та Кири-
лівки. Одразу ж було прийняте 
рішення грати за круговою 
системою. За перемогу давало-
ся 2 очка за поразку — 0.

Переможців у змаганнях було ви-
явлено за сумою балів зіграних ігор. 
Найбільшу кількість очок, а саме 10, 
набрала команда «Цунамі» у складі 
спортсменів Олега Репіна та Андрія Єр-
мака. У результаті у «Цунамі» почесне 
перше місце.

5 команд набрали однакову кількість 
очок. Головний суддя змагань Роман 
Сердяєв вирішив визначати переможців 
за результатами з особистих зустрічей 
та кількістю очок, які команди набрали 
у зустрічах між собою. За результата-

ми змагань срібло у команди «Риф» у 
складі Віталія Буряка та Сергія Корнє-
ва. Бронза у команди «Чайка» у складі 
Григорія Бутенко та Сергія Ротенгерба.

Переможці були нагороджені грамо-
тами та грошовими призами.Спортсме-
ни та завідувач відділом спорту Роман 
Сердяєв виражають щиру подяку за 
допомогу в організації Кирилівській 
селищній раді на чолі з головою Іваном 
Малєєвим. А також завдячують дирек-
тору Лиманського БК Наталі Кашири-
ній за надання місця для змагань.

18 січня в закладах освіти Кирилівської 
селищної ради пройшли шкільні 
змагання з шашок.

Школярі громади показали свою 
майстерність у шашках

ступеня.
За результатами змагань 

на особисту  першість: серед 
дівчат: І місце – Матвієнко 
Яна, серед хлопців: І місце – 
Качан Тимур.

Також в змаганнях брали 
участь наймолодші спортс-
мени – шашкісти Кирилів-
ської ЗОШ І ступеня  «Золота 
рибка». За результатами зма-
гань на особисту першість : І 
місце між собою розділили 
Вишегородцев Максим та 
Вишегородцев Роман. ІІ міс-
це  виборов  Невідомський 
Егор.

Відділ освіти та молоді  ви-
словлює щиру подяку усім, 
хто брав участь в організації 
змагання, а також Азовській 
ЗОШ I-III, яка завжди гос-
тинно приймає гостей.

20 січня в селі Лиманське, в приміщені 
Будинку культури, відбулися змагання 
Відкритої першості по нардам. 

НАРДИ В ЛИМАНСЬКОМУ ЗІБРАЛИ 
СПОРТСМЕНІВ ГРОМАДИ

Євгенія Мініна

В змаганнях брали  
участь 8 спортсменів. Ко-
жен гравець провів по 7 
зустрічей. За перемогу у 
грі спортсмен отримував 
1 очко, за поразку - 0.

Боротьба була напру-
женою та видовищною. 
За результатами змагань 
третє місце виборов Кос-
тянтин Каширін. Друге 
почесне місце завоював 
спортсмен Віталій Буряк. 

Переможцем змагань ста-
ла Наталя Каширіна.

Спортсмени та голо-
вний суддя змагань Ро-
ман Сердяєв висловлю-
ють щиру подяку за допо-
могу в організації Кири-
лівській селищній раді 
на чолі з головою Іваном 
Малєєвим. А також завдя-
чують директору Лиман-
ського БК Наталі Каширі-
ній за надання місця для 
змагань.
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КВАРТИРЫ
1к.кв., Акимовка, 5/5, 38м2,е/рем, 
16000$, 098-918-13-57         
2к.кв., Центр Кирилловки, 5 минут к 
морю, ул. Носкова 15, кв.3, 1 этаж, 
48м2 общ./16 м2 кухня/комн. 18 и 8м2, 
с удобствами, х/с, есть подвальн. пом. 
+ полисадник, чистый подъезд, боль-
шой общ. двор, граничит с санаторием 
«Кирилловка», 35000у.е. + мебель и 
техника, 097-378-36-27
3к.кв.,  Акимовка, СРОЧНО, 1 эт. капи-
тал. гараж, 097-13-76-097
3к.кв., Акимовка, 50м2, автоном. 
отопл., ремонт, гараж, 15200$, 067-
561-83-55
3к.кв., Акимовка, 60м2, 10000$, 068-
248-44-27
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, Кирилл, Центр, 22с, госакт, 096-
920-58-59
б/о, Кирилл., люкс, 18с, госакт, 096-
920-58-59
б/о, Кирилловка,  1ая линия, 067-149-
87-07
пансионат, Кирилловка, 2эт., 21люкс, 
14сот., госакт, 63кВт, 150000$, 067-
561-83-55

ДОМА
Дом в Кирилловке (Азовское), ул. 
Школьная, 097-047-07-55
дом в центре Кирилловки, 30000 у.е., 
096-576-86-80 

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 ПГТ. КИРИЛЛОВКА-2, УЛ. 8 МАР-
ТА, 067-389-04-57
дом,  40 соток в с.Косых ул. Гвар-
дейская, 067-345- 99-88 Людмила 
Ивановна 
дом, Акимовка, 2эт, 60м2, 18000$, 068-
248-44-27
дом, Акимовка, благ., гараж, 380В, 
11сот., газ, 8000$, торг, 068-404-03-19
дом, Акимовка, с мебелью, благоустр., 
без оформления, цена дороворная, 
срочно, 098-587-91-70, 067-797-17-53
дом, Кирилл., 2эт., вода, канал., 
120000$, 067-266-93-04
дом, Кирилл., жилой, 22комн., меб., быт. 
тех., включит., с клиентской базой, 2-ли-
ния, 10с., 220000$, торг, 067-266-93-04
дом, Кирилл., мансарда, без внутр. ра-
бот, 10с., вода, 19800$, 096-385-57-67 
дом, Кирилл., р-н Аквапарка, 90000$, 
067-266-93-04
дом, Кирилловка, благ., 13000$, 067-
674-89-67
дом, ул. Кирова (Цветочная), 098-499-
70-26
новый жилой дом, земля приватизи-
рована, Кирилловка 2,  ул. Школьная, 
095-47-48-088

УЧАСТКИ
зем., 20сот., Кирилловка, 25000 $, 067-
972-32-03
зем., 8с., Кирилл. ул. Зоряная, 5500$, 
068-87-820-77 Михаил
зем., Бадигина, 10с, 8.500$, торг, 068-
068-31-33
зем., Кирил., Петровск., 12с., 098-591-
81-51
зем., Кирилл., коса Пересыпь, 2 линия, 
62с, 400$/сотка, торг, 067-614-18-64
зем., Кирилловка, центр, 21сот., 
68000$, 067-561-83-55
зем., Кириловка, 6с, берег моря, 096-
704-27-67 
участок 5,5 соток, ул. Центральная, 
098-296-59-72
участок в Кирилловке, ул. Соболя, 8 
соток, приватизированный, срочно, 
098-020-32-90

ЛОТКИ, КИОСКИ
вагончик в Кирилл, жил. сост, 65000грн, 
5-30-32веч
вагончики, Кирилловка, 3х9, на 2 
входа, 3+4места, конд., холод., с/пак., 
поможем с доставкой, от 50.000грн, 
097-939-89-96

ПРОЧЕЕ
2 бака из нержавейки по 0,5 кубометра, 
096-576-86-80

2 шифанера, новые, цвет ольха, 
1200грн/шт., 050-284-71-89 Николай
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
бетонные столбики, 100х100х2000,  с 
установкой, 098-650-85-91 
видеокамеру, цифровая, кассетная, 
о/с, 2500 грн, 097-378-36-27
двери, х/с, б/у (Китай), 500грн/шт., 
050-826-28-48 Константин, б.о Гранд-
Виктория
закарпатское вино оптом и в розницу, 
096-985-46-16, 099-440-80-65 Александр
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
куртка демисезонная, воротник песец, 
р.46, 500 грн, 097-378-36-27
ламинатор для ламинации док. + пачка 
пленки, 2000 грн, 097-378-36-27
мебельную стенку, стол деревянный 
1,8 м х 0,8м, 096-576-86-80
пальто зим., синтепон., нов., капюшон, 
песцовый воротник, стального цвета, 
р.48-50, 2000 грн, 097-378-36-27
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. Региля 
ж/б. Метал деловой б/у. Красный кир-
пич 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
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
туфли велюр., жен., без каблука, вечная 
полиуретановая подошва, подходит под 
джинсы и платье, синего цвета, импорт-
ные, 500 грн, 097-378-36-27
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
шапка норковая (Кубанка), жен., шоколад-
ного цвета, о/с, 2000 грн, 097-378-36-27
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

КУПЛЮ 
Куплю рога лося , оленя и сайгака, 068-
450-86-38, 066-947-69-46, 093-398-02-44
недорого хозяйственные постройки, дом 
или земельный участок, 097-320-99-03

СДАЮ  
батискафы, 2х3, 3х3, Кирилловка, 
Федотова коса, 068-589-94-45
ларек (Коса Федотова), 067-99-55-496
складское помещение на лето 70 м2, 
067-965-13-49 
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

ТРЕБУЕТСЯ
бармен в кафе «Транзит» на постоян-
ную работу, 067-975-55-95
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР НА ПО-
СТОЯННУЮ РАБОТУ В КУ «ЦЕНТР 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ХУДОЖЕ-
СТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
КИРИЛЛОВСКОГО ПОСЕЛКОВОГО 
СОВЕТА, ТЕЛ. (06131) 6-93-94, 
(06131) 6-91-31, 067-109-03-65
горничная в Кирилл, 067-618-80-67
горничная в Кирилловку, оплата до-
говорная, 067-618-80-67
каменщики, бетонщики, работы в 
Кирилловке, 050-574-11-11, 050-911-
60-40, 068-982-30-10 

КНП «Амбулаторія загальної практики-
сімейної медицини» Кирилівської 
селищної ради Запорізької області 
запрошує на роботу сімейних лікарів та 
педіатра на території Кирилівської ОТГ 
з/п від 8000 грн., 068-911-92-97

мужчина/женщина для изготовления и 
продажи шаурмы на лето в Кириллов-
ку. 096-44-34-048

на сезон. работу в Кирилл. по-
вар-универсал, з/п 15000грн+ 
питание+прживание, 067-737-13-51

на сезоннную работу в Кирилл треб. про-
давец продтоваров, с опытом работы, 
з/п 9000грн+проживание, 067-737-13-51

повар в Кирилловку, оклад от 7000 грн, 
097-234-91-17

повар, горничные, пом. администра-
тора, продавец в отель в Кирилл. на 
сезон, 097-677-82-30

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

продавец в торговую точку в Кириллов-
ку, 097-48-07-849

продавец-консультант, в маг. «Строи-
тель» - «Транзит»,  097-949-09-95

реализаторы в Кирилловку 097-555-40-53

реализаторы в Кирилловку, 097-555-40-53 

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

ЦІКАВО

ЕМІГРАНТКА

Летіла чайка білокрила
Назустріч сонцю в теплий край
Лунало довго в піднебессі
Її тужливеє «прощай»!
Прощайте, золотаві ниви,
Прощай, небес ячна блакить.
Я відлітаю в край щасливий, 
А серце плаче і болить.
Болить, бо покидаю нині
Я свій чудовий тихий край,
Де я зростала у родині,
Де я пізнала біль і рай.
Де чаєнят своїх ростила.
Все,що могла їм віддала.
Жаліла, пестила, любила
Та від негод їх берегла.
І дітки виросли, змужніли
Та й стали на міцне крило
В чужу країну полетіли 
Бо краще там життя було
Знайшли вони там свою долю,
Вже й діточки у них ростуть.
А я – лишилася самотня.
Та діти все до себе звуть,
Все кличуть – «Прилітайте, мамо!»
Вам буде добре коло нас
Та й внуки скучили за вами
Летіть же, мамо, в добрий час!
І от лечу. Лечу й не знаю,
Як будуть там, чи приживусь.
Та у душі надію маю,
Що все ж додому повернусь.

Лідія Філоненко

ТАЛИСМАН

Ношу талисман на руке – 
Простой неприметный браслет
Из бусинок мелких цветных.
Теперь это мой амулет.
Мне внучка его подарила
- «Бабулечка, это тебе!»
Улыбкой лицо озарила
И нежно прижалась ко мне.
Я внучкин подарок храню,
Мне он о любви говорит.
Любовь эта детская чистая 
Меня от ненастей хранит.

Лидия Филоненко

МОЛИТВА

Там, в небесах высоких синих
Услышь слова моей мольбы.
О мой Господь святый,
Дай надежду мне.
Спаси меня и сохрани
Пусть в сердце возродится вновь
Вера и любовь, вера и любовь!
Словно светом утренней зари
Душу мне, Господь, озари!
Там, в синих небесах вдали
Услышь слова моей любви.
О мой Господь святый,
Дай надежду мне.
Спаси меня и сохрани!

Лидия Филоненко

«Уйду с дороги, таков закон
Третий должен уйти…»

В. Высоцкий

СЛОВО О ДРУГЕ

Говорят, уйти с дороги
Третьему велит закон,
Но порой решить, кто третий
Лишь с годами нам дано
Ах, как хочется вернуться 
В ту пору, где мы всегда
Неразлучной были тройкой.
Я подружкой им была
Годы шли, мы повзрослели
Объяснились оба мне
Кто же третий, кто же лишний?
Кто из них в моей судьбе?
И на свадьбе нашей «Горько»!
Друг кричал, счастливой будь!
Позови меня, коль горько
Будет в жизни, не забудь! 

Алла Гвоздёва

Коломієць  
Валентина  
Михайлівна  
висловлює  
слова  великої 
вдячності  від  всієї  
сім’ї   жителям  
с.Охрімівки  за  
надану  матеріальну  
допомогу  на  
поховання  чоловіка 
– Коломійця  Сергія   
Михайловича  та  
підтримку  родини  в  
нелегкий  час.
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З Ювілеєм!
З 94-річчям вітаємо Цитряк 

Віру Василівну. Нехай щирі ві-
тання зігріють вашу душу і 
принесуть достаток позитив-
них почуттів. А в житті хай ні 
на мить не залишають опти-
мізм, віра в чудеса та безхмар-
не щастя.

 З 82-річчям вітаємо Задо-
рожню Валентину Несторівну. 
Бажаємо сонця, тепла, миру, 
веселощів, грошей, успіхів у всіх 
починаннях, любові, добробуту, 
здійснення найзаповітніших ба-
жань, здоров’я та наснаги!

З 82-річчям вітаємо Герич 
Раїсу Данилівну. Бажаємо Вам 
здоров’я і добра, любові та ві-
рності, успіхів і везіння. Нехай 
буде життя подарунками щедре, 
друзів хороших і бажань виконан-
ня. Нехай цей день стане осо-
бливим, наповненим щасливих 
очікувань.

З 80-річчям вітаємо Клюєву 
Тамару Павлівну. Нехай радують 
діти, друзі обожнюють і бояться 
вороги! Радості, щастя і тепло-
го, ніжного сонечка в небесах

З 80-річчям вітаємо Романчук 
Володимира Михайловича. Бажа-
ємо вам міцного здоров’я. Бажає-
мо, щоб ваш будинок був повною 
чашею, і доля завжди оберігала!

З 80-річчям вітаємо Карпець 
Майю Лук’янівну. Бажаємо Вам 
великого везіння, любові справж-
ньої і успіху в справах! Також ба-
жаємо вам в житті родинного 
затишку і тепла, величезну по-
вагу, від людей тільки добра, 
а найголовніше мати міцне 
здоров’я.

З 80-річчям вітаємо Фокіна 
Олексндра Семеновича.  Нехай 
щирі вітання зігріють вашу 
душу і принесуть достаток по-
зитивних почуттів. А в житті 
хай ні на мить не залишають 
оптимізм, віра в чудеса, без-
хмарне щастя, удача і, безсум-
нівно, любов.

З 75-річчям вітаємо Гостар 
Валентину Іванівну.  Хай у ва-
шому домі завжди панують мир 
і злагода, у серці — доброта, а 
у справах — мудрість та вива-
женість. Живіть щасливо, бере-
жіть здоров’я!

З 75-річчям вітаємо Єрмак 
Любов Юріївну. Бажаємо вам 
здоров’я, щастя, успіху та на-
тхнення у справах. Нехай ваша 
доля буде довгою та щасливою, 
і вас завжди оточує сімейний за-
тишок та гармонія з навколиш-
нім світом. 

 

   З 75-річчям вітаємо Книш Ва-
лентину Миколаївну. 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 75-річчям вітаємо Драган 
Тамару Іванівну.  Нехай доля і 
надалі буде прихильною до вас, 
даруючи радість життя, не-
зрадливу удачу, вірних і надійних 
друзів.

З 75-річчям вітаємо Крючко-
ва Миколу Сергійовича.  Бажаємо  
здоров’я, щастя і добробуту вам 
і вашій родині . Нехай рідні за-
вжди оточують вас любов’ю та 
розумінням.

З 70-річчям вітаємо Яковенко 
Анатолія Миколайовича. Міцно-
го здоров’я вам на многії літа, 
благополуччя, щедрої долі, щас-
тя у житті, творчої наснаги. 
Довгих років життя у міцному 
родинному колі та серед вірних 
друзів.

З 70-річчям вітаємо Божик 
Ніну Петрівну. Нехай збувають-
ся найбажаніші мрії та втілю-
ються всі задуми, нехай у Вас 
завжди буде достатньо сил та 
натхнення на нові цікаві звер-
шення. 

З 70-річчям вітаємо Довгінку 
Євгенію Василівну. 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 Кадикову 
Меланію Степанівну. Нехай жит-
тя приносить побільше світлих 
моментів і радості, а кожен день 
буде сповнений сонячними по-
смішками.

З 70-річчям вітаємо Соболь 
Зінаїду Миколаївну. Нехай збу-
деться все найзаповітніше, не-
хай прийде найбажаніше, нехай 
згине саме злобливе.

З 70-річчям вітаємо Попо-
ву Зінаїду Гаврилівну. Бажаємо, 
щоб кожен день вашого життя 
був наповнений приємними вра-
женнями, потрібними і важливи-
ми справами, а в душі ніколи не 
оживало гнітюче почуття само-
тності.

З 70-річчям вітаємо Шиян 
Ольгу Петрівну. Бажаємо завжди 
плисти на позитивній хвилі, по-
вної оптимізму і легкою іронією. 
Всі неприємності сприймати з 
усмішкою, вірити в кращі сторо-
ни життя і сміливо йти до мрії.

З 70-річчям вітаємо Панченко 
Віктора Миколайовича.  Бажаємо 
Вам щастя, довгих цікавих років, 
нехай не буде в Вас негоди тільки 
радість, тільки сонячне світло.

З 70-річчям вітаємо Шевченко 
Іраїду Костянтинівну. Бажаємо 
вдало долати часові простори, 
обставини, перешкоди і нега-
тив.  А в житті хай ні на мить 
не залишають оптимізм, віра в 
чудеса та безхмарне щастя.

З 70-річчям вітаємо Роман-
чук Дар’ю Василівну. Бажаємо 
домашнього тепла, затишку 
вогнища, достатку і здоров’я, 
бадьорості і свіжості, вічної мо-
лодості і грандіозного, фантас-
тичного щастя.

З 70-річчям вітаємо Молоди-
ченко Ольгу Василівну. Бажає-
мо Вам везіння в справах і осо-
бистому житті, нехай Вашого 
здоров’я вистачає на роботу і 
на відпочинок.

З 70-річчям вітаємо Шинко-
ренко Катерину Павлівну. Крім 
стандартних побажань - щас-
тя, здоров’я і всього найкращого 
- бажаємо, щоб збувалися всі мрії, 
щоб кожен день приносив багато 
приємних несподіванок, щоб Вас 
оточували тільки добрі і потріб-
ні люди.

З 70-річчям вітаємо Бойко 
Віру Іванівну. Бажаємо міцного 
здоров’я, удачі, благополуччя, 
добра, радості, любові, щастя, 
гарного настрою, посмішок, 
яскравих вражень.

З 65-річчям вітаємо Кордюко-
ва Олександра Володимировича. 
Бажаємо позитивного настрою, 
побільше радісних днів. Бажаємо 
Вам зустрічати щоранку з по-
смішкою, вірою в краще. Нехай у 
Вашій мрії будуть крила! Звер-
шення Вам задуманих планів.

З 65-річчям вітаємо Мезько 
Анатолія Вікторовича. Нехай 
усі дороги ведуть до вершини, а 
здоров’я, оптимізм, впевненість 
у власних силах і підтримка 
близьких людей стануть незмін-
ними супутниками у житті. Бла-
гополуччя і тепла Вашого дому.

З 65-річчям вітаємо Соболь 
Любов Василівну. Бажаємо, щоб 
ваші очі сяяли від щастя, на 
обличчі завжди була посмішка, 
оточували вас тільки хороші 
люди. А також бажаємо удачі, 
творчих успіхів, сімейного благо-
получчя, вірних друзів.

 
 
 
 

    З 65-річчям вітаємо Тритьяк 
Миколу Вікторовича. Бажаємо 
Вам світлих, дивовижних, щас-
ливих днів, яскравих подій і по-
зитивних емоцій, які будуть 
робити Ваше життя ще пре-
красніше. Нехай Вас всюди і скрізь 
супроводжує удача, а поруч з нею 
крокує і успіх.

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

З 65-річчям вітаємо Корх Ан-
тоніну Іванівну. Бажаємо до-
машнього тепла, затишку, до-
статку і здоров’я, бадьорості 
і свіжості, вічної молодості і 
грандіозного, фантастичного 
щастя.

З 65-річчям вітаємо Гаврико-
ву Людмилу Вікторівну. Бажаємо 
міцного здоров’я, турботи та 
уваги близьких, багато світлих 
і сонячних днів, бадьорості духу 
та душевного спокою. 

З 65-річчям вітаємо Жильцову 
Тетяну Вікторівну. Бажаємо вам 
міцного здоров’я. Бажаємо, щоб 
ваш будинок був повною чашею, 
і доля завжди оберігала!

З 65- річчям вітаємо Малахів 
Миколу Миколайовича. 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.

З 60-річчям вітаємо Савиць-
кого Станіслава Володимирови-
ча. Бажаємо вам, щоб не було у 
вашому житті смутку, а були 
тільки радості. Нехай ваше ве-
лике добре серце зігріває всіх сво-
єю любов’ю ще багато-багато 
років. 

З 60-річчям вітаємо Табако-
ву Наталю Василівну. 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 Туркачова 
Олександра Миколайовича. Не-
хай життя приносить побільше 
світлих моментів і радості, а 
кожен день буде сповнений соняч-
ними посмішками. 

 

  З 60-річчям вітаємо Комкова 
Михайла Олександровича. Бажа-
ємо 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 добро-
бут на многая і благая літ!

З 60-річчям вітаємо Плаксі-
ну Олену Іванівну. Бажаємо вам 
здоров’я, щастя, успіху та на-
тхнення у справах. Нехай ваша 
доля буде довгою та щасливою, 
і вас завжди оточує сімейний за-
тишок та гармонія з навколиш-
нім світом.

З 60-річчям вітаємо Тюрина 
Володимира Сергійовича. Бажа-
ємо міцного здоров’я, турботи 
та уваги близьких, багато світ-
лих і сонячних днів, бадьорості 
духу та душевного спокою.

З 55-річчям вітаємо Горяєву 
Наталію Сергіївну. Бажаємо Вам, 
щоб найзаповітніші  мрії завжди 
збувалися, щоб на сто відсотків 
виконувалися найпотаємніші ба-
жання. Бажаємо, щоб по життю з 
вами поруч йшли люди, які вміють 
не тільки підтримати в скрутну 
хвилину, але і від душі порадіти 
вашому щастю і успіху.

З 55-річчям вітаємо Цапович 
Світлану Миколаївну. Бажаємо 
вам сонячних посмішок, яскра-
вих кольорів, гарного настрою, 
тепла, радості, а все задумане, 
щоб здійснилося.

З 55-річчям вітаємо Дацеву 
Валентину Павлівну. Бажаємо 
міцного здоров’я, нових досяг-
нень та успіхів. Нехай завжди, 
аж до сторіччя, Вас супроводжує 
щаслива зоря удачі, Боже благо-
словення, а у Вашому домі пану-
ють любов, злагода та добро-
бут на многая і благая літ!

З 50-річчям вітаємо Кова-
ленко Вікторію Володимирівну. 
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.
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ВІТАЄМО!

З 55-річчям Лісовика Олександра Івановича 
вітає сім’я та колеги по роботі

Летять літа, мов бистрі води, 

І не вернути їх назад. 

А нам не віриться сьогодні, 

Що Вам уже – 55. 

Хай нових днів ще буде безліч, 

Без ліку щастя і пісень, 

Прийміть вітання найщиріші 

В цей світлий ювілейний день. 

Здоров’я, щастя зичим не на рік 

На все життя бажаєм його щиро. 

Щоб радісним і довгим був Ваш вік 

З добром, любов’ю, спокоєм і миром

С юбилеем Коваленко Викторию Владимировну поздравляет 
трудовой коллектив

Желаем быть всегда красивой,

Сиять как яркая звезда,

И, несомненно, быть счастливой

Не вспоминая про года.

Пусть в доме будет только радость,

Печаль обходит стороной.

Не приходилось, чтобы плакать,

И в сердце был всегда покой.

Работа пусть приносит пользу,

Финансы льются пусть рекой,

И исполняются желанья,

Не только в день рожденья твой.

10 февраля свой день рождения отмечает 
Палица Татьяна Станиславовна

Желаем солнечных деньков,

Любви и радости, успеха

Побольше радостных звонков

И в жизни много-много смеха.

Пускай в душе царит покой,

Семья пускай будет здорова

И пусть всегда твой дом родной

Удачей будет очарован.

От всей души желаем счастья

И душу грел чтоб огонёк,

Чтобы уходили все несчастья

И жизни ключ имел исток!

Семья Шиян   

31 января свой юбилей отметила Цапович Светлана 
Николаевна

Никогда не жалей о прошедших годах,

Ведь не властны они над тобою.

Ты всегда лишь тепло зарождаешь в сердцах,

Греешь нас всех своей добротою...

Будь всегда жизнерадостной, неотразимой,

Чтоб в глазах огонек никогда не угас.

Будь такой же красивой и всеми любимой,

От души принимай поздравления от нас!

От всех родных и близких

Шиян Ольга Петровна отмечает свой 
70-летний юбилей

Не зря года богатством называют —

Бесценны мудрость и душевный свет,

Что даже в семьдесят жить ярко позволяют.

Они дороже золотых монет.

Вас поздравляя с этим юбилеем,

Признаемся: Вы женщина-звезда!

Нет Вас добрей, красивей, веселее,

Вы сохраните это навсегда.

Здоровья крепкого Вам, главное, желаем,

Энергия пусть бьет всегда ключом.

Тот, кто душою молод, точно знаем,

Согрет по жизни солнечным лучом.

С днем рождения 
Чмырь Дмитрия 
Валерьевича 
поздравляет 
трудовой 
коллектив

Набирай побольше, 

Кидай подальше, 

Отдыхай, пока летит!

Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только
радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаю
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

С днем рождения Зубенко Александра Вячеславовича 
поздравляют любимая жена, доченька Ангелина и вся семья

С днем рождения Луценко Светлану Алексеевну 
поздравляют подруги

Желаем в радости купаться,

Чтоб не смолкал счастливый смех;

Пускай тебя сопровождают

Здоровье, радость и успех!

Пусть каждый день твой будет ярким,

Безмерно радуют друзья,

Пусть не кончаются подарки,

И рядом будет вся семья!

Пускай любовь, надежды, счастье

Вдруг попадутся на крючок;

Желаем море женской власти

И быстрый денежный поток!


