
- Высокое качество и прочность
- Морозоустойчивость
- Любые объемы
- Доступные цены

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА И БОРДЮРЫ
КП «Развитие курортной зоны» реализует 

тротуарную плитку

пгт Кирилловка, ул. Приморский бульвар, 1 (1 этаж) 
Тел. (06131) 6-92-47
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СТВОРИ ІМІДЖ

КИРИЛІВЦІ ПОТРІБЕН БРЕНД ТА 
ІМІДЖЕВЕ ВІДЕО. БЕРИ УЧАСТЬ У 
КОНКУРСАХ ТА ВИГРАВАЙ ПРИЗИ!
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Мирослава Рябко

Рішення про членство було 
прийняте з метою більш ефектив-
ного виконання завдань і функ-
цій місцевого самоврядування, 
сприяння розвиту громади, за-
хисту прав та інтересів ОТГ.

Восени 2015 року перші шість 
обраних голів новостворених те-
риторіальних громад — Берестів-
ської, Веселівської, Воскресень-
кої, Комиш-Зорянської, Смирнів-
ської, Преображенської — згур-
тувалися навколо ідеї створення 
єдиного регіонального майдан-
чика для відстоювання та лобію-
вання інтересів саме ОТГ на міс-
цевому, регіональному, націо-
нальному рівнях.

На сьогоднішній день дійсни-
ми членами Асоціації є вже 30 
ОТГ Запорізької області. Асоціа-

ція стала центром комунікації всіх 
громад регіону. Вона надає юри-
дичну підтримку, навчання та до-
помогу в перших кроках робо-
ти громад, а також консультації з 
міжнародної співпраці, супровід 
інвестиційних проектів і міжна-
родної технічної допомоги.

— Ця Асоціація представляє ін-
тереси об’єднаних громад, — по-
яснює перший заступник голо-
ви Кирилівської селищної ради 
Марина Логінова. – В першу чер-
гу вона захищає права громад, 
а особливо, коли це стосується 
прийняття певних законодавчих 
актів на відповідних рівнях. Також 
нею порушуються питання спра-
ведливого розподілу субвенцій з 
державного бюджету. Громада, 
яка є членом Асоціації, може за-
вжди отримати консультації з пи-
тань грантової діяльності.

На сесії 14 березня депутати одноголосно 
проголосували за вступ до «Регіонального центру 
розвитку спроможних громад Запорізької області».

ЖИТТЯ

Микола Письменний

Усі дільниці об’єднаної Ки-
рилівської громади у Кирилівці, 
Лиманському, Охрімівці, Атманаї, 
Солоному та Новому відкрились 
вчасно, о 8:00. Протягом всього 
дня черг на дільницях не спосте-
рігалося. В цілому процес голосу-
вання пройшов спокійно. Ніяких 
порушень на жодній дільниці не 
зафіксовано.

На цих виборах було зареєстро-
вано 4949 виборців у всій Кири-
лівській громаді. На свої дільниці 
прийшло проголосувати близько 
62,2 % виборців. Як зазначають 
члени комісії, явка була серед-
ньою, хоча всі очікували більшу 
активність населення.

Після підбиття підсумків голо-
сування на дільницях Кирилівської 
ОТГ з’ясувалося, що переважна 
більшість виборців, які прийшли 
на дільниці, віддали перевагу 
кандидату у президенти України 
Володимиру Зеленському.

Він отримав підтримку 1248 
жителів нашої громади.

На другому місці опинився 
Юрій Бойко — 743 голоси. Третє 
місце симпатій мешканців нашої 
ОТГ посіла Юлія Тимошенко із 
339 голосами. На четвертому місці 
рівня довіри опинився діючий 
президент Петро Порошенко із 
результатом 278 голосів.

Замикає п’ятірку лідерів по-
літичної симпатії мешканців 
громади Олександр Вілкул із 273 
голосами.

Наразі, після підрахунку 
голосів, бюлетені та протоколи 
із мокрими печатками представ-
ники наших виборчих дільниць 
повезли до міста Токмак, де зна-
ходиться центр територіального 
виборчого округу.

Вибори президента в 
Кирилівській громаді 
пройшли спокійно та без 
порушень, протоколи 
повезли в Токмак.

Більша половина виборців 
громади зробила свій вибір

КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ПРИЙНЯЛА 
РІШЕННЯ ВСТУПИТИ ДО МІСЦЕВОЇ АСОЦІАЦІЇ 

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Сергій Шубін

Для створення позитивного ту-
ристичного іміджу громади в Укра-
їні та за кордоном, реалізації куль-
турного, економічного, наукового 
та соціального потенціалу громади 
Кирилівська селищна рада разом 
із КЗ «Центр культури, дозвілля та 
мистецької освіти Кирилівської се-
лищної ради Якимівського району 
Запорізької області» вирішила ого-
лосити конкурс на створення  ту-
ристичного бренду  Кирилівки. Він 
буде використовуватися в реклам-
них, промоційних та інших заходах, 
пов’язаних з усіма сферами діяль-
ності нашої громади.

У конкурсі можуть брати участь 
як фізичні, так і юридичні особи. 
Конкурсанти повинні розробити 
та надати на розгляд комісії ту-
ристичний логотип та символіку, 
які, до речі, не замінюють офіцій-
ну символіку громади (гімн, герб 
і прапор). Конкурсні роботи по-
винні містити графічне зображен-
ня бренду, специфікації кольорів, 
авторські пояснення щодо вико-
нання логотипу, а також супрово-
джуватися заявою, підписаною ав-
тором роботи, про те, що він (вона) 
у разі перемоги даної конкурсної 
роботи передає права інтелек-
туальної власності на конкурс-
ну роботу організатору конкурсу 
(Кирилівській селищній раді) і 
дає дозвіл на вільне використання 
його в рекламно-інформаційних 
та промоційних цілях.

Бренд повинен бути унікальним, 
лаконічним та передавати клю-
чову характеристику Кирилівки, 
ідентифікувати її в інформацій-
ному просторі на регіональному, 
національному та міжнародному 
рівнях, створювати позитивний 
туристичний імідж громади при 
проведенні публічних заходів, ви-

ставок, фестивалів тощо. Графічне 
зображення повинне являти со-
бою логотип, що асоціюється з іс-
торією, культурою та традиціями 
Кирилівки, спрямований на під-
вищення духу патріотизму, любові 
жителів до Кирилівки, формуван-
ня духовності, виховання молодого 
покоління в дусі поваги до історії, 
народних традицій, звичаїв тощо.

Проект логотипу повинен супро-
воджуватись описом та бути при-
датний для використання та нане-
сення на різноманітних предметах, 
матеріалах, наприклад, друкованих 
виданнях, сувенірній продукції (па-
пір, картон, скло, дерево, метал), ке-
раміці, фото-, відеоматеріалах, виві-
сках, веб-ресурсах тощо. На конкурс 
логотипів не допускається подання 
зображення, права інтелектуальної 
власності, на які (елементи яких) 
належать іншим особам.

Конкурс проводиться в два ета-
пи: прийом заявок і конкурсних 
робіт, засідання конкурсної комі-
сії та відбір переможця. Конкурс-
на робота, яка набрала найбільшу 
кількість голосів, вважається пе-
реможцем.

Переможець конкурсу отримує 

диплом та подарунок від Кирилів-
ської селищної ради. Після оголо-
шення переможця його робота стає 
власністю Кирилівської об’єднаної 
територіальної громади. Право 
щодо використання логотипу ав-
тора-переможця Конкурсу пере-
дається Кирилівській об’єднаній 
територіальній громаді та органі-
заторам конкурсу.

Конкурсні роботи надсилають-
ся або подаються на розгляд в елек-
тронному та друкованому вигляді з 
15 березня по 15 квітня 2019 року 
за адресою: 72564 смт Кирилівка, 
проспект Азовський, 8 або на елек-
тронну адресу kirillovkakultura@
gmail.com з поміткою «Конкурс на 
кращий туристичний бренд».

Більш докладну інформацію 
про проведення конкурсу та по-
дання конкурсних робіт можна 
дізнатися безпосередньо у дирек-
тора КЗ «Центр культури, дозвілля 
та мистецької освіти Кирилівської 
селищної ради Якимівського ра-
йону Запорізької області» Світлани 
Миколаївни Шиян за телефоном: 
067-109-03-65 або за посиланням  
krlk.gov.ua/plan-roboti/konkursni-
propozycii. 

Селищна рада оголошує конкурс на 
створення туристичного бренду Кирилівки

Створення та 
затвердження бренду 
буде проходити на 
конкурсній основі. 
Для організації та 
проведення конкурсу, 
а також оголошення 
його результатів 
розпорядженням 
селищного голови 
створена та затверджена 
спеціальна конкурсна 
комісія.
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Відомче житло буде 
знаходитись в управлінні 
КНП «Амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини».

В АТМАНАЇ ПРИДБАНА 
КВАРТИРА ДЛЯ 

СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

Мирослава Рябко

Угода з придбання однокімнатної квар-
тири в Атманаї відбулась 12 березня. Жит-
ло загальною площею 44 квадратних ме-
три було придбано за 100 тисяч гривень. 
За словами директора КНП «Амбулато-
рія загальної практики сімейної медици-
ни» Олександра Вишегородцева, придба-
на за бюджетні кошти громади квартира 
призначається для проживання сімейного 
лікаря Атманайської амбулаторії. Додатко-
вого ремонту житло не потребує, як то ка-
жуть: «Заходь та живи».

— Ми зробили ще один великий крок 
на шляху розвитку медичного обслуго-
вування у нашій Кирилівській ОТГ, — ка-
же Олександр Вишегородцев. — Для Ат-
манайської амбулаторії в планах керів-
ництва громади у цьому році ще є при-
дбання автомобілю екстреної допомоги.

Квартира сімейного лікаря в Атманаї 
знаходиться у розпорядженні КНП «Ам-
булаторія загальної практики сімейної 
медицини».

направляють неоргані-
зованих осіб з метою їх 
тимчасового розміщення 
у місцях проживання (но-
чівлі), а саме: житловому 
будинку, прибудові до жит-
лового будинку, квартирі, 
котеджі, кімнаті, садовому 
будинку, дачному будинку, 
будь-якому іншому об’єкті, 
що використовується для 
тимчасового проживан-
ня (ночівлі), що належать 
фізичним особам на праві 
власності або на праві ко-
ристування за договором 
найму;

в) юридичні особи, які 
уповноважуються Кири-
лівською селищною радою, 
справляти збір на умовах 
укладеного з ними договору.

З метою внесення акту-
альних даних до переліку 
податкових агентів щодо 
справляння туристичного 
збору Кирилівська селищ-
на рада публікує наявну 
інформацію на 19.03.2019 
року з  подальшими зміна-
ми. Ознайомитись із скла-
деним на 19 березня пере-
ліком податкових агентів, 
які повинні сплачувати 
туристичний збір, можна 
в iнтернетi за посиланням 
krlk.gov.ua/turistichniy-zbir.

Якщо Ви помітили по-
милку чи у Вас є заува-
ження або доповнення до 
даного переліку, просимо 

повідомити до Кирилів-
ської селищної ради за 
адресою: смт. Кирилівка, 
Приморський бульвар, 1.

За станом на 1 березня у 
бюджет Кирилівської се-
лищної ради податковими 
агентами було сплачено 
лише 17 тисяч гривень ту-
ристичного збору за дру-
гий квартал 2019 року. Це 
дуже низький показник 
з урахуванням кількості 
податкових агентів та їх-
ніх можливостей надан-
ня туристичних послуг. 
Нагадаємо, що податкові 
агенти сплачують збір за 
своїм місцезнаходженням 
щоквартально, у визначе-
ний для квартального звіт-
ного (податкового) періоду 
строк та відповідно до по-
даткової декларації за звіт-
ний (податковий) квартал, 
або авансовими внесками 
до 30 числа (включно) кож-
ного місяця (у лютому — до 
28 (29) включно).

Протягом наступного 
кварталу у Кирилівці пра-
цюватиме спеціальна ко-
місія, яка буде виявляти 
працюючi бази відпочин-
ку та пансіонати, володарі 
яких не сплатили турис-
тичний збір або значно за-
низили його суму. На таких 
неплатників буде чекати 
адміністративна та карна 
відповідальність.

Поки до списку 
входять 254 
податкових агенти. 
Проте він буде 
збільшуватися.

ОПУБЛІКОВАНО СПИСОК ПЛАТНИКІВ
ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ У КИРИЛІВЦІ

Микола Письменний

Відповідно до еконо-
мічного обґрунтуван-
ня, яке було надано ПП 
«Азовкомсервіс», через 
значне підвищення з 2015 
року рівня мінімальної 
зарплатні, цін на палив-
но-мастильні матеріали 
та вартості енергоносіїв 
підприємство змушене 
підняти рівень тарифів.

Відтак з квітня вартість 
вивозу ТПВ для населен-
ня, бюджетних установ 
та інших підприємств та 

організацій складає 64,44 
гривні за кубометр. Вар-
тість вивозу РПВ для на-
селення дорiвнює 59,58 
гривень за кубометр, а 
для бюджетних та інших 
установ та організацій — 
67,74 гривні за кубометр.

Нагадаємо, що старі 
тарифи діяли з 2015 року 
і вже давно втратили ак-
туальність. Докладніше 
з рішенням виконкому 
№26 від 14 березня 2019 
року можна ознайоми-
тись ни сайтi за посилан-
ням krlk.gov.ua/dokumenti

Нові тарифи були затверджені на 
засіданні виконкому Кирилівської 
селищної ради.

ПП «Азовкомсервіс» 
змінило тарифи на 

вивіз ТПВ та РПВ

Сергій Шубін

На виконання рішення 23 
сесії Кирилівської селищ-
ної ради VII скликання від 
05.02.2019 року №23 «Про 
внесення змін до рішен-
ня Кирилівської селищної 
ради від 26.06.2018 року №3  
«Про встановлення місце-
вих податків та зборів на 
2019 рік» проводиться робо-
та щодо створення переліку 
податкових агентів зі спла-
ти туристичного збору смт. 
Кирилівка.

Нагадуємо, що до перелі-
ку податкових агентів смт. 
Кирилівка віднесено:

а) юридичні особи, філії, 
відділення, інші відокрем-
лені підрозділи юридичних 
осіб, згідно з підпунктом 
268.7.2 пункту 268.7 Подат-
кового Кодексу України, 
фізичні особи — підпри-
ємці, які надають послуги 
з тимчасового розміщення 
осіб у місцях проживання 
(ночівлі);

б) квартирно-посеред-
ницькі організації, які 

Громадяни, які з 1 по 
30 квітня добровільно 
звернуться до поліції 
з метою здачі зброї, 
боєприпасів, вибухових 
матеріалів та спеціальних 
засобів, що зберігаються 
незаконно, звільняються 
від кримінальної 
відповідальності. 

З метою виведення зброї, боє-
припасів, вибухівки та спеціаль-
них засобів з незаконного обігу 
Національною поліцією України 
з 1 по 30 квітня проводиться мі-
сячник добровільної здачі.

Громадяни, які звернуться 
до поліції з метою здачі зброї, 
боєприпасів, вибухових матері-
алів та спеціальних засобів, що 
зберігаються ними незаконно, 
згідно з вимогами статті 263 
Кримінального кодексу Укра-
їни звільняються від кримі-
нальної відповідальності.

Більше того, якщо громадя-
нин у вказаний термін добро-
вільно здав до Національної 
поліції України мисливську вог-
непальну, холодну, газову зброю, 
то в подальшому після оформ-
лення відповідних документів 
він має можливість зареєструва-
ти цю зброю в особисту власність 
і використовувати її на законних 
підставах. Просимо врахува-
ти, що пристрій вітчизняного 
виробництва для відстрілу па-
тронів, споряджених гумовими 
кулями несмертельної дії, реє-

струється у випадках і в порядку, 
передбаченому законодавством 
України.

Для отримання більш де-
тальної інформації просимо 
звертатися до територіальних 
підрозділів Головного управ-
ління Національної поліції в 
Запорізькій області або діль-
ничних офіцерів поліції за міс-
цем мешкання чи тимчасового 
перебування.

Управління превентивної ді-
яльності ГУНП в Запорізькій 
області звертається до грома-
дян та нагадує, що незареє-
стрована зброя – це не тільки 
порушення закону, а й причи-
на багатьох нещасних випад-
ків. Тож не будьте байдужими, 
здайте нелегальну зброю, адже, 
можливо, цей вчинок врятує 
чиєсь життя!

Відділ комунікації поліції 
Запорізької області

Здай нелегальну зброю –
уникни кримінальної 

відповідальності!
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Зроби відео про Кирилівку — 
отримай подарунок
Кирилівська 
селищна рада, КЗ 
«Центр культури, 
дозвілля та 
мистецької освіти 
Кирилівської 
селищної ради 
Якимівського 
району Запорізької 
області» оголошує 
конкурс на кращий 
відеоролик про 
Кирилівку.

Для участі конкурсан-
ти надають створені (ав-
торські) відеоролики, віде-
опроекти шляхом заван-
таження на ресурс обмі-
ну файлів FEX.NET, або ін-
ший, що міститься в вільно-
му доступі в мережі Інтер-
нет. Після цього посилання 
розміщення треба надісла-
ти на електронну адресу 
kirillovkakultura@gmail.com 
з поміткою «Конкурс на кра-
щий відеоролик». Роботи 
можуть бути як індивідуаль-
ні, так і колективні.

Якщо не має можливос-
ті надіслати посилання, то 
конкурсантів із роботами 
чекають за адресою: смт. 
Кирилівка, проспект Азов-
ський 8, Комунальний за-
клад «Центр культури, до-
звілля та мистецької осві-
ти Кирилівської селищної 
ради Якимівського району Мирослава Рябко

Постійні скарги жите-
лів громади на неякісний 
телефонний зв’язок із ам-
булаторіями не залиши-
лись без уваги.  Директор 
КНП «Амбулаторія за-
гальної практики сімей-
ної медицини» Олександр 
Вишегородцев нещодавно 
придбав мобільні телефо-
ни та мобільні номери для 
усіх амбулаторій громади.

Раніше до медичних 
закладів можна було за-
телефонувати тільки за 

номерами стаціонарного 
зв’язку:

Азовська амбулаторія: 
6-91-32;

Атманайська амбулато-
рія: 9-77-40;

Охрімівська амбулато-
рія: 9-31-83.

Тепер до них дода-
лись номери  мобільного 
зв’язку:

Азовська амбулаторія: 
067-00-6-91-32;

Атманайська амбулато-
рія: 095-00-9-77-40;

Охрімівська амбулато-
рія: 068-0-9-31-83-0.

Відтепер зателефонувати до медичних 
закладів можна за номерами 
мобільних операторів, які схожі на 
номери стаціонарних телефонів.

В АМБУЛАТОРІЯХ ГРОМАДИ 
З’ЯВИЛИСЯ НОВІ ТЕЛЕФОННІ НОМЕРИ

Ярмарок сезонних вакансій
У Кирилівській курортній зоні розпочалася активна 
підготовка до літнього сезону. Санаторій «Кирилівка», 
бази відпочинку, пансіонати, дитячі оздоровчі табори, 
аквапарк «Острів скарбів», дельфінарій «Оскар», магазини 
та кафе масово приймають на роботу персонал.

Сергій Шубін

Для тих, хто шукає се-
зонну роботу, а також для 
тих, хто шукає працівни-
ків, Якимівський районний 
центр зайнятості 12 квітня 
2019 року в 10-00 в КУ «Буди-
нок культури Якимівсько-
го селищної ради» (РДК) за 

адресою: смт Якимівка, вул. 
Паркова, центральний парк 
відпочинку, проводить тра-
диційний ярмарок сезон-
них вакансій. Відвідавши 
ярмарок, ви зможете озна-
йомитися з повним перелі-
ком вакансій, а також без-
посередньо поспілкуватися 
з роботодавцями та отрима-

ти відповіді на питання, що 
цікавлять.

Ми співпрацюємо тіль-
ки з соціально відпові-
дальними роботодавцями 
і гарантуємо офіційне пра-
цевлаштування. Більшість 
роботодавців забезпечують 
найманих працівників без-
коштовним проживанням 
та харчуванням.

Більш детальну інфор-
мацію можна отримати в 
Якимівської районної фі-
лії Запорізького обласного 
центру зайнятості за адре-
сою:

смт. Якимівка, вул. Пар-
кова, 45-А;

електронна адреса: 
0896akim@ukr.net

в соціальній мережі Фей-
сбук на сторінці Якимівської 
айонної філії Запорізького 
обласного центру зайнятості.

Довідки за тел.: 6-11-64 
та 6-11-09.

Запорізької області» кабі-
нет №5 (ІІ поверх), телефон 
для довідок: 067-109-03-65  
(Світлана Шиян).

Переможців конкурсу бу-
де визнано шляхом голосу-
вання. Початок голосуван-
ня з 16 травня. Про умови 
голосування буде повідо-
млене на сайті Кирилівської 
селищної ради krlk.gov.ua 
та на офіційній сторінці в 
Facebook КЗ «Центр культу-
ри, дозвілля та мистецької 
освіти Кирилівської селищ-
ної ради Якимівського ра-
йону Запорізької області».

Голосування триватиме 
6 днів та завершиться  22 
травня. Роботи, які набрали 
більшу кількість голосів, за-
ймуть 1, 2, 3 місця відповід-
но. Переможці конкурсу бу-
дуть нагороджені диплома-
ми та подарунками від Ки-
рилівської селищної ради.

Андрій Волков

Конкурс проводиться з 
метою створення відеоро-
ликів про Кирилівку, які бу-
дуть сприяти наданню по-
зитивного туристичного імі-
джу Кирилівки в Україні та за 
кордоном, промоції культур-
ного, економічного, науково-
го та соціального потенціалу 
Кирилівки та використовува-
тимуться в рекламних, про-
моційних та інших заходах.

Конкурс є відкритим і про-
водиться серед відеоопера-
торів, відеографів, телеком-
паній, творчих студій, шкіл, 
вихованців закладів культу-
ри, тощо. Він  триватиме з 8 
квітня до 15 травня 2019 ро-
ку. Результати будуть оголо-
шені 25 травня.
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Із початком весни у громаді розпочались 
роботи з благоустрою

Забудови та ремонти соціальних 
об’єктів - головна мета розвитку 

громади у цьому році

БЛАГОУСТРІЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЛЯЖУ ПРОВОДИТЬ 
ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ
До початку курортного сезону 
на центральному пляжі буде 
збудована алея.

На комунальних об’єктах громади проводяться роботи 
з укладання тротуарної плитки та встановлення огорож.

Реконструкції та 
благоустрої у населених 
пунктах Кирилівської 
ОТГ будуть проведені за 
затвердженим планом.

Мирослава Рябко

Один з приватних під-
приємців, який має бізнес у 
Кирилівці, виявив бажан-
ня зробити бетонну алею до 
моря на центральному пля-
жі. Зараз там вкладаються 
бетонні плити та прово-
дяться усі необхідні підго-
товчі роботи.

Микола Письменний

Опори будуть заміню-
ватися вздовж тротуару 
на проспекті Азовсько-
му між Кирилівкою та 
Азовським. Загалом на 
цій ділянці планується 
встановити 35 сучасних 
опор з двосторонніми 
ліхтарями. З одного боку 
вони будуть освітлювати 
проїзну частину про-
спекту LED- ліхтарями 
потужністю у 100 Вт 
кожний, з іншого — не-
щодавно збудований 
тротуар LED- ліхтарями 
потужністю у 60 Вт.

Це перший етап пе-
ретворення проспекту 
Азовського. Наступним 

кроком повинно стати 
розширення проїзної 
частини дороги та вла-
штування в’їздів на нові 
вулиці, та на завершення  
озеленення проспекту.

Окрім благоустрою 
проспекту Азовський 
планується оздобити 
новими сучасними опо-
рами і вулицю Першо-
травневу від перехрестя 
із проспектом Азовським 
(кафе «Транзит») до 
території Аквапарку. Це 
буде окремий проект з 
встановлення 13 сучасних 
опор із односторонніми 
LED- ліхтарями потуж-
ністю у 100 Вт, які будуть 
освітлювати і тротуар, і 
проїзну частину дороги.

У селищі розпочалася реалізація 
проекту із заміни старих опор вуличного 
освітлення на нові оцинковані із 
сучасними LED- ліхтарями. 

У Кирилівці незабаром 
стане світліше

Сергій Шубін

Комунальні підприєм-
ства громади та підрядні 
організації продовжують 
працювати над реалізацією 
соціально значущих про-
ектів Кирилівської ОТГ, 
благоустрій яких прово-
диться за кошти місцевого 
бюджету.

Комунальним підприєм-
ством «Розвиток курортної 
зони» нещодавно заверше-
но укладання тротуарної 
плитки на площі перед Бу-
динком культури в Атма-
наї. Після цього робітники 
КП «Розвиток курортної 
зони» залучилися до укла-
дання ділянки пішохідної 
доріжки між школою та 
садочком «Казка» в Охрі-
мівці. Нагадаємо, у мину-

лому році владою громади 
був реалізований проект з 
харчування дітей молод-
ших класів Охрiмівської 
школи. Був відремонтова-
ний харчоблок дитячого 
садку «Казка» та в одному 
з приміщень його будівлі 
на першому поверсі збудо-
вано повноцінну їдальню. 
Задля полегшення пересу-
вання школярів у їдальню 
і була збудована пішохідна 
доріжка між учбовими за-
кладами.

В той самий час, бригади 
робітників підрядника ПП 
Скоробагатько завершили 
встановлення нових ого-
рож в Атманаі біля садочку 
та стадіону школи та по-
чали встановлювати нову 
огорожу школи-сад «Зо-
лота рибка» в Кирилівці. 

Іншою ж бригадою цього 
підрядника проводиться 
влаштування ділянки но-
вого тротуару на вул. Нос-
кова в Кирилівці.

Євгенія Мініна

Будівництво спорткомп-
лексу у Кирилівці буде роз-
почато вже незабаром. Дня-
ми були отримані технічні 
умови на проведення елек-
тропостачання. Після цьо-
го проект забудови буде по-
вернено з експертизи із ви-
сновками і можна почина-
ти проводити конкурс щодо 
визначення підрядника. 

Селищний голова Іван 
Малєєв разом із першим за-
ступником Мариною Логі-
новою нещодавно відвідали 
охрімівські школу та амбула-
торію. У цьому році там пла-
нується здійснити ремонти 
приміщень та дахів, закін-
чити будівництво спортмай-
данчика для міні-футболу.

В Охрімівській школі бу-
дуть відремонтовані акто-
ва та розроблений проект 
ремонту спортивної зали із 
дахом над нею, в амбулато-
рії - проведено ремонт вну-
трішніх приміщень, сантех-
ніки і покрівлі. 

Не залишаться без уваги 

влади у цьому році і соціальні 
об’єкти в Атманаї. Там плану-
ється продовження ремонт-
них робіт у школі та дитячому 
садочку.

У Кирилівці найближчим 
часом заплановано роз-
почати ремонт вулиці При-
морський бульвар в районі 
пам’ятника рибалці. Тут пла-
нується встановити лавоч-
ки, клумби, декоративні ліх-
тарики, висадити дерева та 
збудувати фонтан, який бу-
де бити шістьма струміннями 
прямо з тротуару. Цей благо-
устрій планується закінчити 
до дня Кирилівки у травні.

Алея буде облаштована 
підсвіткою і, за задумами 
підприємця, стане чудо-
вим місцем для прогулянок 
ввечері.

Голова Кирилівської 
селищної ради підкрес-

лює, що алея будується не 
у комерційних цілях і вва-
жатиметься тимчасовим 
об’єктом до реалізації про-
екту забудови центральної 
набережної Кирилівки.
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ДОСТОЙНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОДЕМОНСТРУВАВ 
КИРИЛІВСЬКИЙ БОКСЕР НА МІЖНАРОДНОМУ ТУРНІРІ

Андрій Волков

Організатором кон-
курсу є Департа-

мент культури, туризму, 
національностей та релі-
гій Запорізької обласної 
державної адміністрації та 
комунальна установа «Об-
ласний методичний  центр 
культури і мистецтва» За-

порізької обласної  ради.
У конкурсі взяли участь 

18 хореографічних колек-
тивів нашої області, се-
ред яких і два колективи 
нашої громади. Виступи 
конкурсантів оцінювало 
компетентне журі у скла-
ді провідних хореографів 
України.

Зразковий хореографіч-

ний колектив «Фантазія» 
(керівник колективу Юлія 
Тисячна) виборов перше 
місце в номінації «Стилі-
зований народний танець». 
Зразковий хореографічний 
колектив «Юнона» (керів-
ник Людмила Кузьменко) 
посів друге місце у номіна-
ції «народний танець».

Кирилівські хореографічні колективи серед кращих в області

У місті Орiхiв 23 березня було проведено 
обласний конкурс народної хореографiї iм. 
Юрiя та Олександри Большакових.

У Харкові з 26 по 31 березня проходив 
міжнародний турнір з боксу серед 
юніорів 15-16 років на призи бронзового 
призера олімпіади 2002 р. Сергія 
Данильченка.

Євгенія Мініна

У змаганнях брали 
участь хортингісти із 18 
областей України. Вра-
жала і кількість учасни-
ків, що свідчить про неа-
бияку популярність дано-
го виду спорту серед мо-
лоді. Чемпіонат України 
був своєрідним відбором 
на Чемпіонат світу, який 
відбудеться на Кіпрі. Ті 
спортсмени, які завоюють 
золоті та срібні медалі на 
змаганнях в Києві, будуть 
у складі збірної України.

Кирилівку на змаганнях 
представляла команда з 
5 спортсменів. На преве-
ликий жаль, спортсменка 
Оля Любова в дорозі за-
хворіла та не змогла побо-
ротися за медалі. Всі інші 
члени команди показали 
достойні результати.

Вадим Лузан в кате-
горії до 30 кг був найлег-
шим спортсменом. Хло-
пець провів достойний та 
яскравий поєдинок, але, 
на жаль, програв. 

- Він провів відмінний 
бій, — зазначає тренер 
спортсменів Руслан Гали-
гін, — і незважаючи на те, 

що отримав поразку, на-
ша команда дуже задово-
лена ним.

Олег Александров про-
вів 4 поєдинки. Три з них 
він закінчив достроково. 
В результаті у спортсмена 
золота медаль.

Олександр Віркун про-
вів 4 поєдинки і всі закін-
чив достроково, окрім фі-
нального поєдинку, в яко-
му перемогу він отримав 
за суддівським рішенням, 
показавши хорошу підго-
товку та майстерність. У 
Олександра також золота 
медаль.

Станіслав Путеньов три 
поєдинки закінчив до-
строково, показавши ду-
же хорошу підготовку. Але 
у фіналі спортсмен про-
грав боротьбу в один бал, 
посівши друге місце.

— У нас в клубі для Ста-
са просто немає спаринг- 
партнерів, — пояснює 
Руслан Галигін. — Хлоп-
цеві просто трошки не ви-
стачає досвіду у боротьбі.

Отже три наші спортс-
мени потрапили у збір-
ну країни та будуть пред-
ставляти Кирилівську гро-
маду на Чемпіонаті світу.

У Києві з 8 по 10 березня проходив 
Чемпіонат України з хортингу. За 
перемогу боролися 540 учасників.

КИРИЛІВСЬКІ БІЙЦІ ВИСТУПИЛИ НА 
ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ З ХОРТИНГУ

Мирослава Рябко

Показати свою майстер-
ність зібралися спортсме-
ни з восьми країн — Украї-
ни, Білорусі, Грузії, Молда-
вії, Азербайджану, Хорватії, 
Болгарії та Румунії. Всього 
у змаганнях брало участь 
близько 140 боксерів.

До речі, перед турні-
ром на спортсменів збір-
ної України з боксу чекали 
виснажливі міжнародні на-
вчально-тренувальні збори, 
які тривали з 12 по 26 бе-

резня. У цих зборах брали 
участь перші номери збір-
них команд України, Азер-
байджану та Грузії. Близько 
85 спортсменів мали по три 
тренування за день. Хлоп-
ці працювали над тактично-
технічною підготовкою та 
витривалістю.

Після зборів боксери 
брали участь у міжнародно-
му турнірі, який розпочався 
26 березня. Нашу громаду 
на змаганнях представляв 
Олександр Балабін. Бок-
сер порадував видовищни-

ми поєдинками і непоганим 
результатом.

У першому поєдин-
ку Олександр зійшовся з 
представником України з 
міста Дніпро. Поєдинок був 
тяжкий, адже планка турні-
ру була піднята дуже висо-
ко. Але розуміючи всю ціну 
перемоги, Сашко зумів зі-
братися, настроїтися та по-
казати достойний бій. З ре-
зультатом 5:0 кирилівський 
боксер здобув перемогу.

Наступний бій видався 
набагато важчим. Наш бок-
сер зійшовся з представни-
ком Білорусі. Велику роль в 
цьому поєдинку відіграло 
і те, що його суперник був 
більший за Сашка. Поєди-
нок виявився  яскравим, та 
до останнього всіх тримав у 
напрузі. Кирилівський бок-
сер показав відмінну під-
готовку та професіоналізм, 
але, на жаль, успіх був не на 
нашій стороні. Бій був про-
граний з рахунком 3:2.

— Можливо на цій пораз-
ці відзначилася втомленість 
Сашка, — зазначає тренер 
Андрій Щетінін. – Адже тур-
ніру передували дуже ви-
снажливі збори, і після них, 
одразу ж, без відпочинку,  - 
змагання. Проте ми не за-
смучуємося, адже попере-
ду у нас ще багато змагань 
та зборів, де ми в черговий 
раз будемо доводити усім, 
що найкращі.

Тренер та спортсмен від-
ділення боксу висловлюють 
щиру подяку за допомо-
гу та підтримку голові Ки-
рилівської селищної ради 
Івану Малєєву та директо-
ру ДЮСШ «Азовець» Арте-
му Тельчарову. Окрему по-
дяку тренер та спортсмени 
хочуть винести тим людям, 
які охоче допомогли в орга-
нізації поїздки на змагання 
– Юрію Сьомченко та Вікто-
ру Новохатньому.
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Біля Кирилівки отруїлися та загинули 
сотні птахів та десятки тварин

Мисливці Кирилівської ОТГ стурбовані та 
обурені масовою загибеллю птахів та тварин під 
Лиманським, біля полів з рапсом. 

Сергій Шубін

Повідомлення про зна-
йдених мертвих птахів та 
тварин стали надходити до 
мисливців Азовського пер-
винно-мисливського ко-
лективу (АПМК) 7 березня. 
Першими тушки знайшли 
охоронці систем польового 
поливу поблизу Лимансько-
го. За їхніми повідомлення-
ми десятки трупів ворон, 
шпаків, фазанів, куріпок ле-
жали в посадках. Було зро-
зумілим, що птахи загинули 
зовсім нещодавно.

Голова Азовського пер-
винно-мисливського колек-
тиву Роман Сердяєв поспіл-
кувався із місцевими жите-
лями, які йому підтверди-
ли інформацію. Більш того, 
місцеві жителі кажуть, що 
помирати стали лисиці і на-
віть собаки.

Наступного дня пред-
ставники АПМК виїхали на 
місце події. Вони встанови-
ли, що трупи тварин та пта-
хів знаходяться у посадках 

біля полів, засіяних рапсом. 
Також мисливці знайшли 
й імовірну отруту — зерно 
пшениці зеленого кольору, 
яке застосовується для бо-
ротьби із дрібними шкідли-
вими гризунами.

— Ми об’їхали лише одну 
посадку та знайшли мерт-
вих лисиць, ворон, куріпок, 
канюків та шпаків. До речі 
канюки та шпаки занесені у 
Червону книгу України, — ка-
же Роман Сердяєв. — Також 
ми знайшли багато чумних 
птахів, тобто тих, які помира-
ли і вже не могли літати.

Мисливці зателефонува-
ли до поліції. На місце ма-
сового отруєння тварин ви-
їхав патруль Кирилівського 
підвідділу Мелітопольсько-
го відділу поліції. Правоо-
хоронці зафіксували факт 
отруєння птахів та тварин, 
знайшли і зерно зеленого 
кольору, яке вилучили з міс-
ця подій, а також прийняли 
заяву від мисливців.

Також мисливці написали 
клопотання на ім’я кирилів-

важень, ми намагаємось 
з’ясувати причини загибелі 
птахів та виявити порушни-
ка. Після цього обов’язково 
проінформуємо громад-
ськість про результати та дії 
керівництва громади віднос-
но до винуватців цих подій.

Про події під Кирилівкою 
місцеві мисливці повідо-
мили в Українське товари-
ство мисливців та рибалок, 
у обласне Управління Держ-
споживслужби та виклика-
ли Якимівську ветслужбу. 
Спеціалісти ветслужби вже 
проводять власне розслі-
дування.

Роман Сердяєв каже, що 
такi випадки масового отру-
єння птахів та птиць на мис-
ливських угіддях громади 
трапляються не вперше. Він 
стурбований, що отруту ви-
користовують безконтр-
ольно i вона може нанести 
смертельної шкоди не тіль-
ки тваринам та птахам, а й 
людям, які полюють на них.

ського селищного голови 
Івана Малєєва. У докумен-
ті вони повідомили, що за-
гиблі тварини та птахи зна-
йдені біля полів, орендова-
них ТОВ «Приморський», і 
не тільки біля Кирилівки, а 
й на інших територіях Яки-
мівського району. Мисливці 

просять розібратися із си-
туацією та допомогти вия-
вити причину загибелі пта-
хів та тварин.

Зі свого боку Іван Малєєв 
запевнив, що зробить усе 
можливе, щоб задовольни-
ти клопотання мисливців:

— Зараз, в рамках повно-

Мирослава Рябко

Запорізькі і мелітопольські сту-
денти, а також члени суспільних 
організацій, при підтримці керів-
ництва Приазовського національ-
ного парку та Кирилівської се-
лищної ради, 22 квітня зберуться 

для того, щоб навести лад на Фе-
дотовій косі та Степку.

Федотова коса, а особливо Сте-
пок є улюбленим місцем відпо-
чинку багатьох відпочиваючих. 
Більшість з них відносяться до 
цього місця недбало. І після за-
кінчення курортного сезону за-
повідна зона потопає у смітті. 
Відпочивальники не прибирають 
за собою, а просто залишають від-
ходи посеред пляжу, деякі при-
мудряються навіть закопати їх 
в пісок. Все це завдає неабиякої 

шкоди природі.
В вереснi минулого року КП 

«Розвиток курортної зони» своїми 
силами вивезло з заповідної зони 
більше ніж 60 тон сміття. І це піс-
ля прибирання лише половини 
території.

Кирилівський селищний го-
лова Іван Малєєв постійно на-
голошує на проблемі засмічення 
відпочиваючими  заповідних та 
природоохоронних зон нашої гро-
мади. Частково навести там лад 
можна буде за допомогою шлагба-
уму. На думку влади громади, збір 
плати з відпочиваючих за приби-
рання території, буде хоч трохи 
покривати витрати з місцевого 
бюджету та бюджету комуналь-
ного підприємства. Кирилівська 
селищна рада готова підписати 
угоду з будь-яким підприємством, 
яке візьме на себе ці функції, зара-
ди збереження природної чистоти 
на диких пляжах коси Федотової.

На спільнiй нараді селищного 
голови, в.о. старост, представни-
ків всіх структурних підрозділів 
нашої громади та керівників  ко-
мунальних підприємств з дирек-
тором Приазовського національ-
ного парка Дмитром Воловиком, 
яка відбулася 4 квітня, були об-
говоренні основні організаційні 

моменти суботника.
Цей захід проводитимуть для 

залучення уваги громадськості 
до проблеми забруднення навко-
лишнього середовища побутови-
ми відходами та засмічення нашо-
го заповідника.

— Люди нарешті повинні  зро-
зуміти, що всі ми повинні не-
сти відповідальність за свої дії. І 
наступного разу, коли ти поїхав 
та залишив безлад за собою, ти 
приїдеш відпочивати саме на це 
ж саме твоє звалище. Тож треба 
залучатися до збереження чисто-
ти навколишнього середовища 
або фізично, або матеріально. Це 
наша загальна відповідальність 
перед народом та країною, — каже 
селищний голова Іван Малєєв.

Після суботника на гостей та 
мешканців громади у центрі Ки-
рилівки буде чекати грандіозний 
концерт за участю відомих зірок 
української сцени: фолк-метал 
групи «Тінь сонця», гурту добро-
го настрою «Настя»,  запорізьких 
гуртів  «Бандерштадт» та  «Фар-
фор». Також на центральній пло-
щі Кирилівської громади ТМ «За-
порізький СамоВар» та місцеві 
кулінари частуватимуть усіх при-
сутніх  смачними стравами з риби, 
козацьким кулішем та шурпою.

У КИРИЛІВЦІ ВІДБУДЕТЬСЯ ВЕЛИКЕ ПРИБИРАННЯ
ІЗ КОНЦЕРТОМ ВІДОМИХ ЗІРОК

Грандіозний суботник 
22 квітня на Федотовій 
косі та у Степку 
завершиться великим 
святом музики та 
національних страв у 
центрі Кирилівки. 
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КЗ «Центр культури, дозвілля та 
мистецької освіти Кирилівської 
селищної ради Якимівського району 
Запорізької області» проводить 
конкурс на найкращу великодню 
декоративну прикрасу.

Великдень
у Кирилівці буде 

конкурсним

Микола Письменний

Жителів громади за-
лучають до виготовлення 
поробок на великодню 
тематику.

Заради цього у громаді 
оголошено конкурс серед 
її мешканців. За умовами 
конкурсу поробка пови-

нна бути не меншою за 50 
сантиметрів.

Приносити свої роботи 
можна до 24 квітня у Ки-
рилівський СБК №2 (пр. 
Азовський, 8, другий по-
верх).

Переможці конкурсу 
отримають призи!

Конкурс пройшов в 
Якимівці 26 березня

УЧНІ ГРОМАДИ ЗДИВУВАЛИ ВИКЛАДАЧІВ СВОЇМ ЗНАННЯМ ФІЗИКИ

На початку весни у березні є свято, яке живе 
у серці кожного українця. Це святкування 
Шевченківських днів.

ливість, творчу активність. 
Були цікаві народні ігри, та-
ким чином Ірина Анатоліїв-
на підтримувала інтерес ді-
тей, дала їм розслабитись, 
пограти, відпочити. Вихова-
тель ретельно підібрала ре-
пертуар: вірші, пісні, танці, 
ігри.

Велике значення нада-
валося  також оформленню 
святкової зали: портрет Т.Г. 
Шевченка, ілюстрація до ві-

рша «Садок вишневий коло 
хати», виставка книг.

Ірина Чернишова зна-
йшла правильний підхід до 
кожної дитини, відповідно 
до її здібностей. Вихова-
тель  зацікавила дітей, щоб 
вони впевнено почували 
себе в колективі і повірили 
у власні сили.

Відділ освіти та молоді 
висловлює  велику подяку  
колективу ДНЗ «Казка».

Великого Кобзаря вшанували
в Охрімівському ДНЗ «Казка»

В Атманайській ЗОШ І- ІІІ ступенів 7 березня 
відбулося традиційне свято науки

Сергій Шубін

У школі вже давно склалася тра-
диція: 11 років поспіль учні старших 
класів захищають власні дослід-
ницькі проекти. З 2008 року був за-
початкований урок демонстрації 
власних інтелектуальних, практич-
них і дослідницьких навичок і вмінь 
учнів.

Це урок, до якого учні готувалися, 
з нетерпінням чекали, хвилювалися, 
раділи, а найголовніше - цікавилися і 
заглядали в таємничий світ дослідів 
та експерименту. Як завжди на святі 
науки були гості: учні 9 класу які на-
бираються досвіду, учні 11 класу, які 

пройшли цей етап минулого року, 
батьки учнів 10 класу, бо саме їх діти 
демонстрували власні проекти, вчи-
телі, які були в складi журі.

Щорічно оцінюють роботи дітей: 
директор школи Бражко Л.І, біблі-
отекар Шостак С.С. і класний ке-
рівник цьогорічних «дослідників» 
Орманжи О.О. Журі дiсталася кро-
пітка і важлива місія — потрібно бу-
ло оцінити кожну роботу за крите-
ріями: захоплення темою, оформ-
лення і зміст презентації, усний ви-
ступ — володіння аудиторією, де-
монстрація досліду, показ власної 
тематичної газети, відеокліпу і ві-
зитівки. Різноманіття дослідів, ви-
сновків, переплетіння знань з різ-
них навчальних предметів: фізики, 
хімії, біології, географії, інформати-
ки, математики, музики, технології, 
української мови, літератури, істо-
рії демонстрували учні на цьогоріч-
ному святі науки.

Усі з захопленням спостерігали 
за утворенням воронки «смерчу», 
який виконала Боброва Карина. 
Зацікавила присутніх «лаво-лам-

па» Горголи Ані, яскраві досліди з 
отримання слайму Садикової Діа-
ни та експерименти з неньютонів-
ською рідиною, які продемонстру-
вала Волкова Катерина. Сідунова 
Варя довела неможливе — вогонь 
горить у воді! Овечко Юрій підготу-
вав багато різноманітних дослідів з 
дослідження властивостей води.

Гості та журі спостерігали, як 
«розцвітають» паперові квіти на во-
ді, як швидко зібрати розлиту воду, 
яскраві досліді дифузії та багато ін-
шого.

— Нам є чим пишатися, дітьми, 
роботою та допомогою, яку ство-
рюємо ми – дорослі, на перших 
кроках до науки і дорослого жит-
тя. Перегортаючи сторінки історії 
з уроків – захисту дослідницьких 
робіт учнів нашої школи, я усвідо-
мила, що кожен рік діти креативно 
та з бажанням працюють над про-
ектами і навіть жодного разу не по-
вторювалися, — каже вчитель Ат-
манайської ЗОШ І-ІІІ ст. вищої кате-
горії, вчитель-методист Галина Ка-
рабут. — Ми досліджували мелодії і 

звуки, рибний світ Утлюкського ли-
ману, «реанімували» економ-лам-
почки, отримували і досліджували 
«живу» і «мертву» воду, пропону-
вали альтернативні джерела енер-
гії, слідкували за впливом на рос-
лини магнітного поля, вирощували 
кристали і навіть «цукрове дерево», 
отримували «гарячий лід», демон-
стрували «виверження вулкану», 
розраховували, скільки за шкільне 
життя учні витрачають олівців (де-
рев), та багато іншого.

Самі учні-спостерігачі, по закін-
ченні захисту проектів, висловлю-
вали свої емоції фразами: «Ми не 
вчилися, ми жили цим!», «Чекаю на-
ступний рік, щоб спробувати теж 
зробити проект», «Мені сподоба-
лося, я вдома буду продовжува-
ти…». Такі уроки є прикладом Нової 
української школи, де учні навча-
ються, отримують знання без до-
гматичності і напруженості, а легко 
— з бажанням і відповідальністю, 
де вчитель відіграє важливу роль – 
наставника, друга, порадника. Ви-
кладачі Атманайської ЗОШ І-ІІІ ст. 
побажали після проведення від-
критого уроку успіхів на великому 
життєвому шляху, шляху пізнання 
світу, шляху помилок і перемог.

вил безпеки, а й акторські, 
вокальні здібності, креа-
тивність і почуття гумору. 
Кожну команду глядачі 
підтримували гучними 
оплесками.

Команда Охрімівської 
школи отримала купу 

вражень і емоцій. Але їхні 
переживання були варті 
того, адже вони вибороли 
право бути представника-
ми від Якимівського райо-
ну на зональних змаганнях 
в Мелітополі.

Андрій Волков

Т.Г. Шевченко — видат-
ний український поет, худож-
ник, борець за щастя укра-
їнського народу. Вшануван-
ня пам’яті великого Кобзаря 
відбулось 15 березня в Охрі-
мівському ДНЗ «Казка». Свя-
то підготувала вихователь 
середньо-старшої групи Іри-
на Чернишова.

Головна ідея заходу була 
донесена дітям в простій та 
доступній формі. Свято по-
дарувало дітям радість, кож-
ний учасник проявив свої 
здібності: емоційну сприят-

Мирослава Рябко

Команда Охрімівської 
ЗОШ І-ІІІ ст.. виступа-
ла під назвою «Fire». До 
її складу увійшли: учні 
Владислава Корж, Поліна 
Біличенко, Єлизавета Се-
ліванова, Вероніка Смо-
ляга, Микола Короткав, 
Марія Петренко та вчитель 
Сергій Гавриков.

Наша команда готува-
лася плідно і старанно. Усі 
учасники продемонструва-
ли не тільки знання з пра-

ОХРІМІВЦІ ДОЛУЧИЛИСЯ ДО КОНКУРСУ 
ДРУЖИН ЮНИХ ПОЖЕЖНИКІВ
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Мирослава Рябко

На змаганнях з настіль-
ного тенісу були присутні 
всі 6 команд. Спортсмени 
показали професійну та 
гарну гру.

В кожній команді було 
по три учасники. Ігри про-
ходили за круговою систе-
мою. Варто зазначити, що 
змагання були командні, і 
призові місця за ракетка-

ми не визначалися.
Протягом змагань всі 

ігри викликали бурю емо-
цій, як у гравців, так і у 
вболівальників.  В резуль-
таті нелегкої гри у команди 
«Кордон» — 6 місце. Ко-
манда «Рятівник» виборо-
ла 5 місце. 4 місце у коман-
ди «Юність». На третьому 
місці опинилася команда 
«Громада» (Тарас Матві-
єнко, Олег Цебер та Роман 

СПОРТ

23 березня дві футбольні команди нашої 
громади продовжили свою боротьбу за 
перемогу

Районні футбольні 
змагання набирають 

обертів

Євгенія Мініна

Змагання пройшли у ці-
кавій та напруженій бо-
ротьбі, жодна з команд не 
хотіла поступатися, до-
кладаючи всі зусилля для 
досягнення переможного 
результату.

Команда «Чайка-юніор», 
яка виступає у Першій лізі, 
провела дві гри. Спочатку 
наші футболісти зійшли-
ся з лідером своєї групи - 
командою «Інтер» (Велика 
Тернівка). На жаль, нашим 
хлопцям в цій грі трішки 
не вистачило досвіду, і во-
ни програли. Другий матч 
«Чайка-юніор» провела з 
Якимівською командою 
«Колос-юніор» і одержала 
перемогу.

Інша наша команда 
«Кирилівська ОТГ» про-
вела також дві гри. Пер-
ший матч був з командою 
«Сокіл» (Шелюги). Це бу-
ла досить принципова гра 
для футболістів, але наші 

хлопці отримали поразку. 
Завідуючий відділу спор-
ту Романа Сердяєв за-
значає, що команда «Ки-
рилівська ОТГ» дуже силь-
на, і там грають досвід-
чені спортсмени. Проте, 
на його думку, їм трош-
ки не вистачає зіграності, 
адже команда є збірною, і 
складається зі спортсме-
нів з Кирилівки, Атманаю 
та Охрімівки. Хлопці про-
сто дуже рідко тренують-
ся разом, і це є неабия-
кою перепоною на шляху 
до перемоги.

Після першої поразки 
хлопці зібралися з силами 
та показали дуже хорошу 
гру з однією з найсильні-
ших команд - «Ротор», за 
яку виступають ветерани 
якимівського футболу. В 
цьому матчі спортсмени 
змогли згуртуватися та 
викластися на всі 100. Ко-
манда «Кирилівська ОТГ» 
здобула свою першу пе-
ремогу.

ВИЗНАЧИЛИСЯ ЛІДЕРИ У ЗМАГАННЯХ В ДОМІНО

Змагання проходили в рамкам спартакіади 
серед трудових колективів Кирилівської 
селищної ради.

Сердяєв).  Срібло змагань у 
команди «Хвиля» (Віктор 
Козоріс, Сергій Стано-
вий та Володимир Шарій). 
Перше почесне місце у ко-
манди «Бодрість» (Роман 
Качан, Володимир Гаас та 
Максим Чмир).

Команди-призери були 
нагороджені грамотами.

У неділю, 10 березня, в приміщенні 
Кирилівського БК-1 пройшли 
змагання з доміно.

Змагання за дошками нард відбулися 23 
березня і характеризувалися цікавою 
боротьбою за призові місця.

Нарди визначили сильнішу 
команду громади

Сергій Шубін

Змагання проходили у 
кафе «Льдинка». Участь у 
них взяли 5 команд. У кож-
ній команді було по три 
учасники.

— Ця гра має дуже су-
перечливі правила, — за-
значає головний суддя 
змагань Роман Сердяєв. 
— Умови проведення зма-
гань ми визначаємо осо-
бисто кожного разу пе-
ред змаганнями. Так було 
і цього разу. Всі учасники 
дійшли згоди і визначили 
основні моменти гри.

Гра видалася видовищ-
ною. Адже в нардах бага-
то залежить від удачі, і всі 
учасники щосили намага-
лися привернути її до се-
бе. В результаті запеклої 
боротьби команда «Кор-

да до останнього намагала-
ся вибороти перемогу. От-
же, 5 місце у команди «Ря-
тівник».

Цікавим є і той факт, що 3 
команди набрали однакову 
кількість балів. І тільки піс-

(Сергій Гопанюк, Сергій 
Гнєздовський і Валерій 
Глазков), яка у своєму ак-
тиві має лише одну пораз-
ку. Перше почесне місце у 
команди «Хвиля» (Володи-
мир Чуб, Сергій Становий 
та Живков Юрій). Спортс-
мени цієї команди жодно-
го разу не програли.

Гравці та головний суд-
дя змагань Роман Сердя-
єв виражають щиру по-
дяку Кирилівській селищ-
ній раді та власнику кафе 
«Льдинка» Євгену Орлову.

У Кирилівці відбулися змагання 
з настільного тенісу

Євгенія Мініна

Змагання проходили в 
рамках спартакіади серед 
трудових колективів Кири-
лівської селищної ради. За 
призові місця змагалися 5 
команд. Ігри проходили до 
202 очок.

Змагання були дуже емо-
ційними, боротьба була за-
пеклою, адже кожна коман-

ля підрахунку усіх залікових 
балів, головний суддя зма-
гань Роман Сердяєв зміг 
визначити лідерів. 4 місце у 
команди «Бодрість» (Олек-
сандр Єрмолаєв та Володи-
мир Гаас), на 3 місці коман-
да «Кордон». Друге місце у 
команди «Хвиля» (Олег Ре-
пін та Андрій Єрмак). Пер-
ше почесне місце у коман-
ди «Громада» (Володимир 
Плентюк та Юрій Вишни-
вецький), які показали дуже 
достойну гру.

Оргкомітет змагань ви-
словлює вдячність керівни-
цтву Кирилівського Будин-
ку культури №1 за надання 
приміщення для проведен-
ня змагань.

дон» посіла шосте міс-
це, «Громада» — 5 місце, 
команда «Рятівник» на 4 
місці. В трійку лідерів уві-
йшли: команда «Бодрість» 
(Максим Чмир, Сергій 
Чмир та Романа Качан ) — 
на третьому місці. Друге 
місце у команди «Юність» 
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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. 
работ, 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 $, 067-
972-32-03
зем., 8 с., Кирилл. ул. Зоряная, 5500$, 
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
батискаф металлический, 2х4х2,5, 20 
000грн, самовывоз, торг, 067-619-31-30 
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 
бочки пластмассовые с крышками и 
металическим кольцом, б/у, 2 шт. - 180 
л, 1 шт. - 150 л, 067-581-25-93 
бутыля стеклянные – 3 л., 1 л. и о,5 л. 
067-581-25-93 

видеокамеру, цифровая, кассетная, 
о/с, 2500 грн, 097-378-36-27
выпускное платье,  44-48р. 096-209-
13-27 
двери, х/с, б/у (Китай), 500грн/шт., 
050-826-28-48 Константин, б.о Гранд-
Виктория
доильный аппарат, солому и сено, 096-
209-13-27 
закарпатское вино оптом и в розницу, 
096-985-46-16, 099-440-80-65 Александр
емкость нержавеющая, 3м3, 2500грн, 
067-619-31-30 
кирпич белый, б/у в Акимовке, 3.20 
грн/шт. оптом дешевле, 097-696-04-77 
Дмитрий 
коляска детская темно-синяя для 
двойнят, цена договорная, 095-472-03-
89 (Азовское)
коляска детская темно-синяя для 
одного ребенка, цена договорная, 095-
472-03-89 (Азовское)
коров и годовалую телку, 097-89-76-483
корову, быка, семечку мелкую и 
крупную, дыню, ячмень, поросят, 097-
320-99-03
куртка демисезонная, воротник песец, 
р.46, 500 грн, 097-378-36-27
ламинатор для ламинации док. + пачка 
пленки, 2000 грн, 097-378-36-27
лодка «Ерш» с документами, в х/с. 
096-126-15-66 
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
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 
мужчина/женщина для изготовления и 
продажи шаурмы на лето в Кириллов-
ку. 096-44-34-048
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
на сезон. работу в Кирилл. по-
вар-универсал, з/п 15000грн+ 
питание+прживание, 067-737-13-51
на сезоннную работу в Кирилл треб. 
продавец 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. 
Измени свою жизнь уже сегодня! До-
ступны вакансии по любым специаль-
ностям, так же занимаемся трудоу-
стройством людей без образования. 
Знание языка приветствуется, но не 
обязательно. Зарплата от 18000 грн. 
Нет загран паспорта? Не проблема! 
Поможем открыть.  Инф. по тел. 068-
381-68-68
продавец в торговую точку в Кирил-
ловку, 097-48-07-849
продавец-консультант, в маг. «Строи-
тель» - «Транзит»,  097-949-09-95
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

ОФІЦІЙНО

Велику подяку сім’я Малахових 
висловлює караулу, який виїжджав 
на гасіння пожежі, у складі Дерка-
ча Сергія, Северина Миколая, Са-
улевича Максима, Богдановського 
Олександра, за їх вправність, муж-
ність та справжній професіоналізм. 
Щирі слова вдячності керівництву: 
Любову Сергію Григоровичу та Ко-
ропу Станіславу Васильовичу за 
бездоганну організацію, оператив-
ність та підготовку особового скла-
ду. Окрему подяку сім’я висловлює 
місцевій владі, завдяки якій в на-
шій громаді існує пожежна частина 
зі справжніми сміливцями.

Кирилівська селищна рада 
просить відгукнутися спад-
коємців Охрімівського старо-
стинського округу на земельні 
ділянки (паї), які були переда-
ні у власність громадянам (див.
табл.).

Виконком Кирилівської се-
лищної ради повідомляє, що 
має право і намір відповідно 
до ст.1277 ЦК України зробити 
подання до суду про визнання 
спадщини цих громадян відмер-
лою. У разі позитивного рішен-
ня суду дані земельні ділянки 
будуть надані до комунальної 
власності громади Кирилівської 
селищної ради.

Виходячи із цього, ви повинні 
у місячний термін із дня друку 
даного оголошення звернутися 
до Охрімівського старостинсько-
го округу за адресою:  вул. Цен-
тральна, 86, с. Охрімівка, Якимів-
ський район, Запорізька область і 
заявити про себе та свої наміри 
стосовно оформлення спадщини. 
Просимо не зволікати.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ШУКАЄ 
СПАДКОЄМЦІВ
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ВІТАННЯ

Ç Þâ³ëåºì!
З 87-річчям вітаємо Пиріх 

Івана Івановича. Нехай щирі 
вітання 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 83-річчям вітаємо Бороді-
хіна Роберта Григорійовича.  
Нехай щирі вітання зігріють 
вашу душу і принесуть доста-
ток позитивних почуттів. А 
в житті хай ні на мить не за-
лишають оптимізм, віра в чу-
деса, безхмарне щастя, удача і, 
безсумнівно, любов.

 З 81-річчям вітаємо Петрик 
Валентину Михайлівну. Бажа-
ємо сонця, тепла, миру, весе-
лощів, грошей, успіхів у всіх по-
чинаннях, любові, добробуту, 
здійснення найзаповітніших 
бажань, здоров’я та наснаги!

З 80-річчям вітаємо Шевчен-
ко Ніну Ісаївну. Бажаємо Вам 
здоров’я і добра, любові та ві-
рності, успіхів і везіння. Нехай 
буде життя подарунками ще-
дре, друзів хороших і бажань ви-
конання. Нехай цей день стане 
особливим, наповненим щасли-
вих очікувань.

З 80-річчям вітаємо Акінжели 
Володимира Івановича. Нехай 
радують діти, друзі обожню-
ють і бояться вороги! Радості, 
щастя і теплого, ніжного соне-
чка в небесах!

З 80-річчям вітаємо Худякову 
Олену Трохимівну. Бажаємо вам 
міцного здоров’я. Бажаємо, щоб 
ваш будинок був повною чашею, 
і доля завжди оберігала!

З 80-річчям вітаємо Бабеш-
ко Євгенію Петрівну. Бажаємо 
Вам великого везіння, любові 
справжньої і успіху в справах! 
Також бажаємо вам в житті ро-
динного затишку і тепла, вели-
чезну повагу, від людей тільки 
добра, а найголовніше мати 
міцне здоров’я.

З 80-річчям вітаємо Марчук 
Ніну Микитівну.  Хай у вашо-
му домі завжди панують мир і 
злагода, у серці — доброта, а 
у справах — мудрість та вива-
женість. Живіть щасливо, бере-
жіть здоров’я!

З 80-річчям вітаємо Худякова 
Валентина Івановича. Бажає-
мо вам здоров’я, щастя, успіху 
та натхнення у справах. Не-
хай ваша доля буде довгою та 
щасливою, і вас завжди оточує 
сімейний затишок та гармонія 
з навколишнім світом. 

З 75-річчям вітаємо Гапонову 
Ольгу Олександрівну. Бажаємо, 
щоб у вашому житті на одній 
чаші ваг були міцне здоров’я, 
успіх, благополуччя, щастя, ра-
дість і любов, а на іншій - нега-
разди, біди, печалі і труднощі, і 
нехай перша чаша завжди силь-
но переважає другу.

З 75-річчям вітаємо Голова-
чову Надю-Ірену Василівну.  Не-
хай доля і надалі буде прихиль-
ною до вас, даруючи радість 
життя, незрадливу удачу, ві-
рних і надійних друзів.

З 75-річчям вітаємо Бадаєва 
Віктора Михайловича.  Бажаємо  
здоров’я, щастя і добробуту 
вам і вашій родині. Нехай рідні 
завжди оточують вас любов’ю 
та розумінням.

З 70-річчям вітаємо Єрмо-
лаєву Зою Григорівну. Міцного 
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 Зайцева 
Миколу Миколайовича. Нехай 
збуваються найбажаніші мрії 
та втілюються всі задуми, не-
хай у Вас завжди буде достат-
ньо сил та натхнення на нові 
цікаві звершення. 

З 70-річчям вітаємо Божкову 
Валентину Юхимівну. Бажаємо 
перш за все здоров’я, бачити 
життя зі світлої сторони та 
достатку який в нашому жит-
ті є дуже важливим.

З 70-річчям вітаємо Гам-
мершмідта Олександра Генріхо-
вича. Нехай життя приносить 
побільше світлих моментів і 
радості, а кожен день буде спо-
внений сонячними посмішками.

З 70-річчям вітаємо Коваль 
Віру Володимирівну. Нехай збу-
деться все найзаповітніше, не-
хай прийде найбажаніше, нехай 
згине саме злобливе.

З 65-річчям вітаємо Зрожев-
ську Любов Олексіївну. Бажаємо, 
щоб кожен день вашого життя 
був наповнений приємними вра-
женнями, потрібними і важли-
вими справами, а в душі ніколи 
не оживало гнітюче почуття 
самотності.

З 65-річчям вітаємо Санкови-
ча Олександра Миколайовича. 
Бажаємо завжди плисти на по-
зитивній хвилі, повної оптиміз-
му і легкою іронією. Всі неприєм-
ності сприймати з усмішкою, 
вірити в кращі сторони жит-
тя і сміливо йти до мрії.

З 65-річчям вітаємо Торчина-
ву Анатолія Важовича.  Бажає-
мо Вам щастя, довгих цікавих 
років, нехай не буде в Вас негоди 
тільки радість, тільки сонячне 
світло.

З 65-річчям вітаємо Бєлік Ва-
лентину Степанівну. 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 65-річчям вітаємо Петро-
ву Віру Іванівну. Бажаємо до-
машнього тепла, затишку 
вогнища, достатку і здоров’я, 
бадьорості і свіжості, вічної 
молодості і грандіозного, фан-
тастичного щастя.

З 65-річчям вітаємо Кашир-
ку Володимира Олексійовича.   
Бажаємо Вам везіння в справах 
і особистому житті, нехай Ва-
шого здоров’я вистачає на ро-
боту і на відпочинок.

З 60-річчям вітаємо Кузь-
менко Олену В’ячеславівну. Крім 
стандартних побажань - щас-
тя, здоров’я і всього найкращо-
го - бажаємо, щоб збувалися всі 
мрії, щоб кожен день приносив 
багато приємних несподіванок, 
щоб Вас оточували тільки до-
брі і потрібні люди.

З 60-річчям вітаємо Лаза-
ренко Валерія Григоровича. Ба-
жаємо міцного здоров’я, удачі, 
благополуччя, добра, радості, 
любові, щастя, гарного на-
строю, посмішок, яскравих вра-
жень.

З 60-річчям вітаємо Масич 
Тетяну Григорівну. Бажаємо по-
зитивного настрою, побільше 
радісних днів. Бажаємо Вам зу-
стрічати щоранку з посміш-
кою, вірою в краще. Нехай у 
Вашій мрії будуть крила! Звер-
шення Вам задуманих планів.

З 60-річчям вітаємо Наза-
ренко Людмилу Олександрівну. 
Нехай усі дороги ведуть до вер-
шини, а здоров’я, оптимізм, 
впевненість у власних силах і 
підтримка близьких людей ста-
нуть незмінними супутниками 
у житті. Благополуччя і тепла 
Вашого дому.

З 60-річчям вітаємо Попкову 
Наталію Григорівну. Бажаємо, 
щоб ваші очі сяяли від щастя, 
на обличчі завжди була посміш-
ка, оточували вас тільки хоро-
ші люди. А також бажаємо уда-
чі, творчих успіхів, сімейного 
благополуччя, вірних друзів.

З 60-річчям вітаємо Савиць-
ку Таїсію Львівну. Бажаємо Вам 
світлих, дивовижних, щасливих 
днів, яскравих подій і позитив-
них емоцій, які будуть робити 
Ваше життя ще прекрасніше. 
Нехай Вас всюди і скрізь супро-
воджує удача, а поруч з нею кро-
кує і успіх.

З 60-річчям вітаємо Само-
йлову Людмилу Михайлівну. 
Бажаємо Вам великого везін-
ня, любові справжньої і успіху 
в справах! Також бажаємо вам 
в житті родинного затишку 
і тепла, величезну повагу, від 
людей тільки добра, а найголо-
вніше мати міцне здоров’я .

З 60-річчям вітаємо Сидо-
ренко Олену Олександрівну. Ба-
жаємо домашнього тепла, за-
тишку, достатку і здоров’я, 
бадьорості і свіжості, вічної 
молодості і грандіозного, фан-
тастичного щастя.

З 60-річчям вітаємо Остро-
умову Людмилу Олександрів-
ну. Бажаємо міцного здоров’я, 
турботи та уваги близьких, 
багато світлих і сонячних днів, 
бадьорості духу та душевного 
спокою. 

З 60-річчям вітаємо Тара-
сенко Валентину Вікторівну. 
Бажаємо вам міцного здоров’я. 
Бажаємо, щоб ваш будинок був 
повною чашею, і доля завжди 
оберігала!

З 60-річчям вітаємо Юсупова 
Сергія Володимировича. Нехай 
кожен новий день буде щедрим 
на успіхи та перемоги, бага-
тим на радісні звістки, приємні 
події, особисті досягнення і бла-
городні справи!Хай і надалі буде 
плідною ваша нелегка праця на 
благо рідного краю та держави, 
твердою віра, непоборною сила 
духу.

З 60-річчям вітаємо Федор-
ченко Віктора Валентинови-
ча. Бажаємо вам, щоб не було у 
вашому житті смутку, а були 
тільки радості. Нехай ваше 
велике добре серце зігріває всіх 
своєю любов’ю ще багато-бага-
то років. 

З 60-річчям вітаємо Севєрін 
Валерія Вікторовича. Міцного 
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 60-річчям вітаємо Бунчуж-
ну Юлію Василівну. Нехай жит-
тя приносить побільше світ-
лих моментів і радості, а кожен 
день буде сповнений сонячними 
посмішками. 

З 60-річчям вітаємо Будикі-
ну Олену Бернардівну. 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 55-річчям вітаємо Нігодюк 
Галину Львівну. Бажаємо вам 
здоров’я, щастя, успіху та на-
тхнення у справах. Нехай ваша 
доля буде довгою та щасливою, 
і вас завжди оточує сімейний 
затишок та гармонія з навко-
лишнім світом.

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

З 55-річчям вітаємо Петько 
Тетяну Василівну. Бажаємо Вам, 
щоб найзаповітніші  мрії за-
вжди збувалися, щоб на сто від-
сотків виконувалися найпота-
ємніші бажання. Бажаємо, щоб 
по життю з вами поруч йшли 
люди, які вміють не тільки під-
тримати в скрутну хвилину, 
але і від душі порадіти вашому 
щастю і успіху.

З 55-річчям вітаємо Туркачо-
ву Валентину Іванівну. Бажаємо 
вам сонячних посмішок, яскра-
вих кольорів, гарного настрою, 
тепла, радості, а все задумане, 
щоб здійснилося.
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ВІТАЄМО!

Депутат Кирилівської селищної ради Жеребець 
Олександр Анатолійович вітає з днем народження:

Батюту Лілію Валентинівну

Бєлік Валентину Степанівну

Бутенко Олексія Володимировича

Волкова Сергія Анатолійовича

Гриценко Лідію Георгіївну

Гриценко Андрія Івановича

Денисенко Ганну Олександрівну

Качан Сергія Олександровича

Кияшко Андрія Віталійовича

Літош Людмилу Сергіївну

Нікітіну Лідію Павлівну

Самолова Олександра Олександровича

Самойлова Максима Олександровича

Стаченко Оксану Василівну

Стрижак Григорія Володимировича

Таган Тамару Віталіївну

Цапович Юлію Олегівну

З Днем народження! Бажаю міцного здоров’я, великого 
щастя та вірного кохання, бажаю щирих почуттів, яскра-
вих барв життя та тільки радісних емоцій, бажаю добрих 
друзів, гарних новин та чудового настрою на кожен день!

З 78-річчям Єрофеєва Віктора Сергійовича 
вітають сусіди

Прийміть від душі наші щирі вітання,

Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!

Життя хай дарує чудові презенти,

Яскраві емоції, щастя моменти.

Щоб лихо до хати дорогу не знало,

А доля Вам радість завжди дарувала!

З 92-річчям Баранову Ганну Василівну вітають донька, 
онуки та сусіди

Вітаємо зі святом

Та зичимо багато

Здоров’я та везіння,

Міцнючого терпіння,

Любові та поваги,

Таланту та наснаги,

Легкої Вам роботи,

Родинної турботи,

Доріг гладеньких самих,

Відносин бездоганних,

Товаришів відмінних

Та буднів позитивних!

17 марта свой 30-летний юбилей отмечала       
Лазарева Ирина Игоревна!

Тебе желаем 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 желаем

И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,

Тебя хранит твой ангелок!

Поздравляют: любимый, дети, родители, Стреляевы, 
Лещенковы и Сидуновы

16 марта свой 25-летний юбилей 
отмечала Надтока Яна Викторовна

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящим.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

Поздравляют подруги Ирина, Надежда, 
Людмила и Лиля

Петько Тетяну Василівну з ювілеєм вітає 
колектив школи-садку «Золота рибка»

Нехай цвітуть під небом синьооким

Ще довго-довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,

Щоденно хай до хати заверта!

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,

Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо

І соняхом квітує золотим.

Хай постійний успіх, радість і достаток

Сипляться до Вас, немов вишневий цвіт,

Хай життєвий досвід творить з буднів свята,

Господь дарує довгих-довгих літ!

С первым Днём рождения Артема Максимовича 
поздравляют дедушка, бабушка и друзья

Маленького именинника, озо-

рного мальчишку, поздравляем 

с днем рождения — 

1 годиком! Желаем много смеха 

и веселья, крепкого здоровья и 

море любви! Будь любопытным, 

любознательным, смелым, 

смышленым и самым 

очаровательным. Радуйся, ра-

дуй, развивайся и открывай все 

лучшие стороны этого удиви-

тельного мира!

Бутенко Олексія Володимировича

Волкова Сергія Анатолійовича

Денисенко Ганну Олександрівну

Самолова Олександра Олександровича

Самойлова Максима Олександровича

Стрижак Григорія Володимировича




