
- Высокое качество и прочность
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7

МРІЇ ЗБУВАЮТЬСЯ!

В ОХРІМІВЦІ ВІДКРИТО НОВЕ ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ.  
МІСЦЕВИХ ФУТБОЛІСТІВ ЗАСИПАЛИ ПОДАРУНКАМИ.
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На черговій сесії депутати Кирилівської 
селищної ради ініціювали включення 
земельної ділянки водного фонду 
до природно-заповідного фонду 
державного значення. 

ВАЖЛИВО

Сергій Шубін

Відповідно до вибор-
чих списків голосува-
ти на виборчі дільниці 
Кирилівської ОТГ мали 
можливість прийти 5435 
чоловік. Проте, у дру-
гому турі виборів пре-
зидента України  взяли 
участь 3362 людини. Під 
час підрахунку голосів 
недійсними були визнані 
54 бюлетені виборців. За 
кандидата у президенти 
України Петра Порошен-

ко проголосували 337 ви-
борців ОТГ. За кандидата 
у президенти Володими-
ра Зеленського віддали 
голоси 2971 людина.

Отже явка у другому 
турі президентських ви-
борів склала 61,85%. За 
Петра Порошенко відда-
ли голоси 10,02% жителів 
громади, які прийшли на 
вибори. За Володимира 
Зеленського проголосу-
вало 88,37% виборців, що 
взяли участь у голосуван-
ні 21 квітня.

КИРИЛІВСЬКА ГРОМАДА ВІДДАЛА 
БЕЗЗАПЕРЕЧНУ ПЕРЕВАГУ 

ВОЛОДИМИРУ ЗЕЛЕНСЬКОМУ

Селищна рада змінила 
ставки туристичного збору

За Володимира Зеленського
у Кирилівській громаді проголосувало 
майже у 9 разів більше виборців,
ніж за Петра Порошенко. 

Відтепер за 
відпочиваючих 
з України та 
закордону 
справляється 
однаковий 
туристичний збір.

Сергій Шубін

На 23-й сесії Кирилів-
ської селищної ради VII 
скликання 18 квітня де-
путати прийняли рішення 
про зміну у порядку об-
числення та сплати турис-
тичного збору на території 
Кирилівської селищної  
ради. Зміни було внесено 
до пункту «Ставка збору».

У старій редакції цей 
пункт був викладений так:  
«4.1. Ставка збору встанов-
люється  Кирилівською  
ОТГ, за кожну добу тимча-
сового розміщення особи у 

місцях проживання (ночів-
лі), у розмірі 0,12 відсотка — 
для внутрішнього туризму 
та 1 відсоток — для в’їзного 
туризму від розміру міні-
мальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 
січня звітного (податково-
го) року, для однієї особи за 
одну добу тимчасового роз-
міщення».

Нова редакція пункту 
«Ставка збору» має такий 
вигляд: «4.1. Ставка збору 
встановлюється  Кирилів-
ською  ОТГ, за кожну добу 
тимчасового розміщення 
особи у місцях проживання 

(ночівлі), у розмірі 0,12 від-
сотка — для внутрішньо-
го та в’їзного туризму від 
розміру мінімальної заро-
бітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного 
(податкового) року, для од-
нієї особи за одну добу тим-
часового розміщення».

Внесені зміни означають, 
що ставки туристичного 
збору стали однаковими як 
для відпочиваючих з Укра-
їни, так і для закордонних 
туристів і складають 0,12% 
від мінімальної зарплатні 
в Україні станом на 1 січня 
2019 року.

Мирослава Рябко

У зв’язку з тим, що ке-
рівництво Запорізького 
залізорудного комбінату 
не звертає увагу на вимо-
ги жителів громади, і про-
довжує забруднювати те-
риторію, зливаючи шкід-
ливі відходи виробництва 
у водойму, яка з’єднана із 
Утлюцьким лиманом, ке-
рівництво Кирилівської 
ОТГ продовжує шукати 
шляхи вирішення цієї про-
блеми.

На сесії селищної ради 

був присутній заступник ди-
ректора Департаменту еко-
логії та природних ресур-
сів Запорізької ОДА Олек-
сандр Сергієнко. В ході об-
говорення було прийняте 
рішення ініціювати створен-
ня об’єкту ПЗФ.

За словами Олександра 
Сергієнко, всі 100% земель-
них ділянок, які знаходять-
ся навколо ставка-випар-
ника, є об’єктами природ-
но-заповідного фонду за-
гальнодержавного значен-
ня. І якщо наша громада та 
депутати підтримують сьо-

годні ініціативу про вклю-
чення ставка-випарника до 
об’єктів ПЗФ, наступним 
кроком буде замовлення 
наукової оцінки, яку вима-
гає порядок створення по-
дібних об’єктів. І після нау-
кової оцінки ця ділянка змо-
же отримати статус об’єкта 
ПЗФ загальнодержавного 
фонду.

Це буде означати, що на 
території зазначеної ділян-
ки назавжди буде заборо-
нено розміщувати будь-які 
відходи. А скид відкачаної 
високомінералізованої шах-
тної води буде можливим 
лише після установки очис-
них споруд. Також ЗЗРК буде 
зобов’язаний платити еколо-
гічний податок.

Створення об’єкта ПЗФ 
дозволить отримувати ко-
шти з державного та об-
ласного бюджетiв для здій-
снення природно-заповід-
них заходів.

Депутати, які були при-
сутні на сесії, висловили 

свою повну підтримку ке-
рівництву громади та про-
голосували за включен-
ня ставка-випарника до 
об’єктів природно-запо-
відного фонду державного 
значення.

У КИРИЛІВСЬКІЙ ГРОМАДІ З’ЯВИТЬСЯ ЩЕ ОДИН 
ОБ’ЄКТ   ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
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Проект, поданий Кирилівської селищною 
радою для реалізації за рахунок коштів 
ДФРР у 2019 році, був відібраний 
регіональною комісією Запорізької ОДА, 
як такий, що підлягає фінансуванню.

ПРОЕКТ БУДІВНИЦТВА ВОДОПРОВОДУ ВІД ДАВИДІВКИ
ДО АТМАНАЮ ОТРИМАВ ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО

Мирослава Рябко

Загалом на конкурсний 
відбір на 2019 рік було по-
дано 156 проектів, з яких 
допущено до оцінювання 
58, і лише 13 проектів бу-
ло відібрано для фінансу-
вання.

Загальна вартість проек-
ту «Водогін питної води від 
с. Давидівка до с. Атманай», 
складає більше 22 мільйо-

нес і розширювати його на 
нові ринки, підвищувати 
його потенціал, викорис-
товувати новітні рішення 
в сфері IT. У Запорізькій 
області Проект USAID  ре-
алізовуватиметься до 2023 
року. Обсяг фінансування 
проекту складає 15 млн. 
доларів.

Метою зустрічі, яка про-
ходила в рамках цього про-
екту, є оцінка ситуації на 
приазовських курортах для 
подальшої співпраці. На-

У Кирилівці 8 травня 
відбулася зустріч 
консультантів 
Проекту US-
AID «Економічна 
підтримка Східної 
України» 
з представниками 
селищної ради.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ МОЖУТЬ 
РЕАЛІЗУВАТИ В КИРИЛІВСЬКІЙ ГРОМАДІ

Микола Письменний

На головних вулицях 
Кирилівки щороку три-
вають активні роботи з 
озеленення. Проте, на-
певно, не всі мешканці 
громади вважають, що 
це необхідно. Невідомі 
крадії навмисне завдають 
шкоду господарству гро-
мади.

Комунальники навіть 
не встигають полити в 
перший раз тільки-но ви-
саджені рослини, адже 
вночі їх викопують. Кра-
дії навіть примудряються 
викопувати вже укорі-
ненні насадження. Осо-
бливо зловмисникам по-
добаються троянди, які 
співробітники КП «Роз-
виток курортної зони» 
висаджують та догляда-
ють заради того, щоб Ки-

рилівка виглядала квіту-
чою та яскравою. За одну 
ніч на квітниках громади 
зникає від 5 до 10 кущів 
троянд. Також злодюж-
ки виривають з корінням 
інші зелені рослини.

Як наслідок за пару 
днів від квітника зали-
шаються одні ямки, і ко-
мунальникі вимушені 
розпочинати свою робо-
ту спочатку. Керівництво 
КП «Розвиток курортної 
зони» наголошує, що та-
кими темпами вулиці на-
шого селища ніколи не 
вдасться озеленити.

Невже нашим жителям 
не потрібен благоустрій 
селища? Адже ми самі 
створюємо ті умови, в 
яких живемо. І поки одні 
власноруч намагаються 
створити навколо красу, 
інші цю красу знищують.

Невідомі зловмисники крадуть 
зелені насадження на квітниках

Кирилівка потерпає 
від крадіїв троянд

Сергій Шубін

Проект USAID «Еконо-
мічна підтримка Східної 
України» надає технічну 
допомогу та інвестиційну 
підтримку мікро-, малим 
і середнім підприємствам 
(ММСП), провайдерам фі-
нансових послуг, місцевим 
громадським організаці-
ям, навчальним закладам, 
містам і об’єднаним тери-
торіальним громадам. Під-
тримка Агентства США 
з міжнародного розвитку 
(USAID) дає можливість 
партнерам отримувати і 
використовувати передові 
технології, будувати біз-

Микола Письменний

З середини травня у 
громади з’явиться влас-
ний лікар-педіатр На-
талія Вікторівна Птиця. 
Разом із родиною На-
талія Вікторівна пере-
їжджає до Кирилівки з 
Дніпропетровської об-
ласті. Вона має стаж ро-
боти педіатром більше 
20 років і відтепер буде 
приймати, діагностува-
ти, лікувати та консуль-
тувати юних мешканців 
нашої громади.

До речі, із Наталією 
Птицею можна і навіть 

необхідно  буде підписати 
медичну декларацію, як 
із сімейним лікарем-педі-
атром. Від цього залежить 
державне фінансування 
медицини Кирилівської 
громади.

Нагадаємо, що з 20 
квітня у Кирилівці пра-
цює приватний гінеколог. 
Лілія Леонова вже прове-
ла декілька прийомів міс-
цевих пацієнтів і планує й 
надалі щосуботи прово-
дити медичну практику у 
нашій громаді. Телефони 
для попереднього запису 
до Лілії Леонової:  6-91-32 
та 067-00-6-91-32.

Педіатр розпочне 
роботу у Кирилівській 

ОТГ з 15 травня

мірі 6,3 мільйонів гривень та 
за рахунок коштів місцевого 
бюджету Кирилівської се-
лищної ради 771, 850 тисяч 
гривень.

За словами першого за-
ступника голови Кирилівської 
селищної ради Марини Логі-
нової, реалізація будівництва 
нового водогону до Атманаю 
має дуже важливе значення 
та вирішить проблему водо-
постачання сіл Атманайсько-
го старостинського округу 
Кирилівської ОТГ.

Зараз проект знаходить-
ся на схваленні у комісії Мі-
ністерства регіонально-
го розвитку, будівництва та 
житлово-комунального гос-
подарства України.

нів гривень (підлягає ко-
регуванню). В 2019 році за 
рахунок коштів фонду регі-
онального розвитку перед-
бачено фінансування у роз-

разі на даному етапі відбу-
вається лише підготовка до 
проекту. За результатами 
цього аналізу будуть на-
креслені програмні прі-
оритети. Після оцінки 
основних проблем вся ін-
формація буде передана до 
американських експертів, 
які вже і будуть вирішува-
ти, на що підуть запланова-
ні кошти.

В ході зустрічі голова Ки-
рилівської селищної ради 
Іван Малєєв докладно роз-
повів консультанту про 
розвиток інфраструктури, 
про стан туристичної галу-
зі громади та про розвиток 
бізнесу в громаді. Також 
селищний голова наголо-
сив на основних проблемах 
курорту, вирішення яких 
потребує інвестицій.

Наприкінці зустрічі 
присутні домовилися про 
подальшу співпрацю для 
вирішення пріоритетних 
завдань розвитку громади.

Дитячий лікар буде приймати пацієнтів 
у приміщені Азовської амбулаторії.
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Бійці кирилівського клубу гідно провели 
перший кубок Запоріжжя з хортингу

У Запоріжжі 14 квітня пройшов 
перший кубок міста з хортингу.

тільки досвідчені спортс-
мени, а й багато новачків.

– Усіх наших постійних 
спортсменів ми перевели 
у важчі та доросліші кате-
горії, — пояснює тренер 
хлопців Руслан Галигін. – 
Я і мій колега Віталій Голо-
вко чітко розуміли, що та-
кий крок допоможе здобути 
їм певний досвід.

Христина Опалькова у 
своєму віці 12 років боро-
лася з дівчинкою, якій вже 
14 років. Це був дуже яскра-
вий бій, і Христина здобула 
гідну перемогу.

Олег Александров, у якого 
вага 31 кг, опинився у кате-
горії до 35 кг. Він натрапив 
на гідного та досвідченого 
супротивника, доклав мак-
симум зусиль і здобув безза-
перечну перемогу.

Олександр Балабін виборов 
золоту медаль в Азербайджані

тегорії. Якщо раніше його 
суперниками були спортс-
мени з вагою 63 кг, то цьо-
го разу це були вже 66-кіло-
грамові боксери.

Сашко провів три поє-
динки. Після жеребкування 
першим суперником нашо-
го боксера був дуже силь-
ний спортсмен з Росії. Бій 
був важкий та видовищний, 
але з рахунком 5:0 Олек-
сандр перемагає.

У другому бою кирилів-
ський спортсмен зійшов-
ся з боксером з Туреччи-
ни. Цей поєдинок, який ви-
явився досить виснажли-
вим, Олександр закінчив 

також з рахунком 5:0.
У фіналі Сашко боксував 

з чемпіоном Киргизстану. 
Наш спортсмен перемагає 
з рахунком 5:0 та стає чем-
піоном цього турніру.

— На цьому турнірі всі бої 
були важкими, — зазначає 
тренер хлопця Андрій Ще-
тінін. – Адже це змагання 
перед Чемпіонатом Євро-
пи, і всі країни-учасники ще 
раз перевіряли свої сили. 
Слабких суперників не було 
взагалі. Мене на ці змаган-
ня делегували як помічника 
старшого тренера збірної 
України.

У підсумку юніорська 

збірна України посіла 3 ко-
мандне місце, що є безза-
перечною заслугою збірної 
Запорізької області.

Тренер та спортсмен від-
ділення боксу висловлюють 
щиру подяку за допомогу 
в організації поїздки голові 
Кирилівської селищної ра-
ди Івану Малєєву та дирек-
тору ДЮСШ «Азовець» Ар-
тему Тельчарову. Окрему 
подяку тренер та спортс-
мен хочуть винести тим лю-
дям, які охоче підтримують 
розвиток боксу в нашій гро-
маді, – Юрію Сьомченко, 
Ігорю Шерстюку та Віктору 
Новохатньому.

Олександр Віркун про-
вів два поєдинки з хлопця-
ми, які були доросліші та 
важчі за нього. Проте наш 
спортсмен зібрався та пока-
зав всю свою майстерність, 
здобувши перемогу.

Для Стаса Путеньова на 
цьому турнірі не знайшлося 
суперників. Тому хлопець 
спробував себе у ролі боко-
вого судді.

Данил Сулім вже перехо-
дить із новачків до категорії 
виступаючих спортсменiв. 
Два поєдинки хлопець про-
вів дуже гiдно, але в третьо-
му бою зробив помилку та 
був недостатньо активним. 
Як наслідок програв по ба-
лах і став другим на цьому 
турнірі.

Данил Задорожній ви-
ступав у категорії 6-7 років 
до 30 кг і став третім. Кирил 
Михалевич провів два по-
єдинки. Один бій хлопець 
виграв, а інший програв і 
став другим. Таїсія Сапеляк 
стала другою. Дуже яскра-
вий і дорослий бій провела 

Андрій Волков

Тренер кирилівського 
клубу карате Руслан 

Галигін є президентом За-
порізької обласної федера-
ції з хортингу. Отже на наш 
клуб покладено дуже важ-
ливе завдання – розвивати 
хортинг у області.

Спільно  із Запорізькою 
місцевою федерацією хор-
тингу був проведений пер-
ший відкритий кубок міста 
Запоріжжя. Окрім спортсме-
нів з Запоріжжя, Бердянська, 
Енергодару, Кирилівки на 
змагання приїхали хортин-
гісти з Дніпропетровської 
області. Всього помірятися 
силами зібралося близько 120 
чоловік.

Кирилівську громаду 
цього разу представляли не 

Кіра Кардюкова  і посіла за-
служене перше місце. Дми-
тро Вакуленко провів по-
єдинок з суперником, який 
трохи не відповідав його 
параметрам. Супротивник 
був вищий на дві голови, 
тому Дмитро став другим.

— Хочу також відзначити 
і те, що у нас вже сформува-
лася своя суддівська брига-
да, — зазначає тренер Рус-
лан Галигін. — Наша Ганна 
Александрова професійно 
судила на хорті протягом 
всього турніру. Також вона 
вже самостійно провела 

суддівський семінар в об-
ласті і стала головою суд-
дівської колегії в області.

Попереду у спортсменів 
Кирилівки багато змагань. 
Вони тренуються та гото-
ві боротися за перемоги на 
будь-якому рівні.

P.S. Вітаємо нашого тре-
нера Руслана Галигіна з 
присвоєнням 4 дану. Це 
стало результатом напо-
легливої праці з розвитку 
та вдосконаленню бойових 
мистецтв. Вітаємо з досяг-
нутим успіхом і бажаємо 
подальших перемог!

Сергій Шубін

Перед початком турніру 
Олександр у складі збірної 
України з боксу взяв участь 
у навчально-тренувально-
му зборі з підвищення за-
гальної фізичної підготов-
ки, який став черговим ета-
пом підготовки до Чемпіо-
нату Європи серед юніорів. 
Збір проходив з 16 квітня по 
3 травня у місті Вишків Іва-
но-Франківської області. 
На ньому кирилівський бок-
сер виконав великий обсяг 
роботи, адже за один день 

проходило по декілька тре-
нувань.

Посеред зборів спортс-
мени збірної України від-
відали Азербайджан для 
участі у престижному турні-
рі, який проходив з 25 квіт-
ня по 2 травня. Помірятися 
силами там зібралися бок-
сери з Європи та Азії , а са-
ме: з Казахстану, Узбекис-
тану, України, Росії, Туреч-
чини, Грузії, Азербайджану 
та Киргизстану.

На цьому турнірі Олек-
сандр Балабін виступав у 
новій для себе ваговій ка-

Кирилівський боксер 
став переможцем 
Міжнародного турніру 
з боксу серед юніорів 
«Кубок Президента 
Гейдара Алієва-2019».
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У закладах освіти 
громади з’явилося 
нове обладнання

Підприємство «Азовкомсервіс» провело перші виїзди зi 
збору твердих побутових відходів в Охрімівку

Розвиток будь-якої територіальної 
громади напряму залежить від 
сумлінності та обізнаності її жителів

Сергій Шубін

Проблема із збором та 
вивезенням сміття існує в 
багатьох селах нашої гро-
мади. Це сприяє виник-
ненню стихійних звалищ. 
З моменту утворення ОТГ 
керівництво громади шу-
кає шляхи вирішення цієї 
проблеми.

На загальних зборах гро-
мадян, після проведення 
анкетування, люди висло-
вили свою готовність пла-
тити за збір сміття. Після 
цього голова Кирилівської 
громади Іван Малєєв при-
йняв рішення налагодити 
централізоване вивезення 
відходів на сміттєзвалище.

Процес збору та виве-
зення твердих побутових 

відходів вже розпочався. 
Спочатку було вирішено 
провести декілька пробних 
виїздів для того, щоб зро-
зуміти, якою буде вартість 
однієї ходки.

Керівництво «Азов-
комсервіс» детально під-
рахувавши всі витрати i 
надало такі розрахунки. 
Повна вартість одного рей-
су з утилізацією побутових 
відходів складає 6085,06 
гривень. Сюди враховані 
витрати на заробітну плат-
ню, на паливно-мастильні 
матеріали, на технічне об-
слуговування транспорту, 
на утилізацію побутових 
відходів та інше.

Всього в місяць плану-
ється робити 4 таких рейси, 
і повна вартість вивезен-

ня та утилізації побутових 
відходів в місяць складає 
24340,24 гривень. У Кири-
лівці діє єдиний тариф на 
вивезення та утилізацію 
сміття – це 14,50 гривень 
за одну людину на місяць. 
Цей тариф буде діяти і в ін-
ших селах громади.

Якщо врахувати той 
факт, що в Охрімівці у се-
редньому проживає 1000 
тисяча мешканців, то, по-
множивши цю кількість 
жителів на 14,50 гривень, 
отримаємо 14,500 тисяч 
гривень. І це за умови того, 
що всі жителі будуть пла-
тити. Як бачимо, навіть 
очікувана сума не може по-
крити всі витрати «Азов-
комсервіса».

Керівництво громади 

Сергій Шубін

Територіальні грома-
ди, які були створені за 
останні роки в Україні, 
самостійно намагаються 
вижити, розраховуючи 
переважно лише на власні 
доходи.

Усі сфери життєдіяль-
ності віднині покладені на 
плечі об’єднаних громад.

Кирилівська ОТГ не є 
виключенням. Керівни-
цтву громади доводить-
ся розраховувати на бю-
джетні надходження, які 
напряму залежать від її 
жителів. Не слід розрахо-
вувати на дотації від дер-
жави, оскільки децентра-
лізація була впроваджена 
саме для того, щоб терито-
ріальні громади отримали 
податкову незалежність та 
змогли самі розподіляти 
свої прибутки, розвиваю-
чи себе.

Одними з головних 
бюджетних надходжень 
для Кирилівської ОТГ — 
плата за землю та пода-
ток на нерухомість. Тіль-
ки сумлінне відношення 
володарів земельних паїв 
на території нашої ОТГ 
до сплати податків може 
бути запорукою сталого та 
успішного розвитку усієї 
громади. Від цього зале-

жать своєчасні ремонти 
водогонів, доріг, освітлен-
ня, благоустрій вулиць, 
утримання об’єктів осві-
ти, культури та медицини 
тощо.

До об’єднання в Кири-
лівську ОТГ Охрімiвська 
громада завжди була збит-
ковою. Тут чомусь люди 
звикли не сплачувати по-
даток на землю взагалі. 
Саме через це держава, 
район та область змушені 
були на мінімальному рів-
ні підтримувати субвен-
ціями Охрімівку.

Зараз життя повернуло-
ся так, що сподіватися на 
цю підтримку вже не вар-
то. Проте багато жителів 
населених пунктів нашої 
ОТГ ще й досі не розумі-
ють, чому вони мають ви-
конувати законодавство 
України і сумлінно спла-
чувати податки, які спря-
мовуються саме на покра-
щення їхнього ж життя. 
Знаходяться й такі, які 
просять, а іноді навіть ви-
магають від керівництва 
громади звільнити їх від 
сплати земельного подат-
ку або податку на нерухо-
мість. І при цьому вважа-
ють, що керівництво ОТГ 
має приділяти найбільшу 
увагу саме їхньому селу, 
саме їхній території.

За останні роки в Охрі-
мівці та Атманаї були 
проведені роботи з благо-
устрою, яких їх жителі не 
бачили десятиліттями. Ре-
монти дахів шкіл, заміна 
опалення в амбулаторіях, 
реконструкції харчобло-
ків дитсадків, організа-
ція харчування школярів, 
благоустрій подвір’їв уч-
бових закладів, заміна ві-
кон у бюджетних об’єктах 
громади. Все це потребує 
великих грошей. Однак, 
на превеликий жаль, де-
які мешканці громади не 
розуміють, звідки вони 
беруться в ОТГ. Не розу-
міють, що саме від них за-
лежить: ходити їм по роз-
битих темних вулицях  чи 
мати цивілізовані умови 
суспільного життя.

Саме у перші роки жит-
тя об’єднаних громад по-
винна сформуватися со-
ціальна відповідальність 
їхніх жителів. Інакше 
спільне співіснування 
не має сенсу. Платити усі 
види місцевих податків 
та зборів — це така ж не-
обхідність, як і регуляр-
но робити прибирання у 
власній оселі, як і своє-
часно сплачувати за кому-
нальні послуги.

Тоді і футбольні поля 
будуть відкриватися, і у 
клубах тепло та затишно 
буде, і дороги будуть рів-
ними та освітленими. А 
жити за принципом «Моя 
хата з краю…» — це шлях 
в нікуди.

Євгенія Мініна

Вирішення проблем жит-
лово-комунального госпо-
дарства та соціально-еко-
номічного розвитку у регіо-
нах є найбільш актуальним 
питанням сьогодення. Ро-
зуміючи це, народний депу-
тат України Сергій Валенти-
ров докладає чималих зу-
силь щодо цільового фінан-
сування територій з бюдже-
ту області. А враховуючи, що 
освітня галузь для народно-
го депутата є пріоритетною, 
задоволення потреб шкіл та 
дитячих садків вийшло на 
перший план.

Завдяки підтримці депу-
тата наші школи та дитячий 
садок отримали субвенцій-
ні кошти, які були виділені з 
держаного бюджету місце-
вим бюджетам, на здійснен-

ня заходів, щодо соціаль-
но-економічного розвитку 
окремих територій.  Ці ко-
шти були розподілені на ка-
пітальні видатки.

Азовська ЗОШ І-ІІІ ступе-
ня отримала нове спортив-
не обладнання, на якому всі 
учні з великим задоволен-
ням займаються на уроках 
фізкультури.  На придбання 
тренажерів було виділено 50 
тисяч гривень.

Атманайськiй ЗОШ І-ІІІ 
ступеня було виділено 40 
тисяч гривень. За ці кошти 
для учнів школи придбали 2 
телевізори та 2 комплекти 
комп’ютерного обладнання.

Охрімівському ДНЗ «Каз-
ка» було виділено 20,000 
гривень. На цю суму були 
придбанні 2 телевізори та 1 
багатофункціональний при-
стрій.

поки що вирішує, як пра-
вильно організувати збір 
сміття. Чи це будуть кон-
тейнери, чи сміттєві паке-
ти — ще не з’ясовано. Про-
те вже зараз підприємство 
готове збирати та вивозити 
сміття, але за умови, що всі 
будуть за це своєчасно пла-
тити.

Жителі Атманаю, Охрі-
мівки та інших населених 
пунктів, де не має центра-
лізованого вивозу сміття, 
повинні розуміти, що збе-

реження екології навко-
лишнього середовища — 
відповідальність не тільки 
влади, а й особисто кожно-
го мешканця громади. На 
сьогодні це неможливо без 
колективної оплати послуг 
за вивезення побутового 
сміття. Отже, або ми ра-
зом сплачуємо та живемо в 
цивілізованих умовах, або 
продовжуємо незаконно за-
смічувати навколишнє се-
редовище, у якому ще жити 
нашим нащадкам.

В Охрімівці розпочато централізований 
вивіз побутового сміття

СПЛАТА МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ — ГОЛОВНИЙ 
ГРОМАДЯНСЬКИЙ ОБОВ’ЯЗОК ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ

Це стало можливим завдяки сприянню 
народного депутата Сергія Валентирова
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Андрій Волков

Традиційно напередодні 
Дня Перемоги над нациз-
мом у Другій світовій ві-
йні, а також Дня пам’яті та 
примирення в районі про-
ходить автовелопробіг. З 
самого ранку ветерани та 
учасники автопробігу при-
йняли естафету від школя-
рів в Якимівці і рушили се-
лищами та селами району.

Учасники покладали кві-
ти до пам’ятника воїнам-
односельцям в Якимівці, 
Володимирівці, Шелюгах, 
Охрімівці та Кирилівці. 
Загальна протяжність ав-
топробігу склала 120 км, і 
тривав він близько 6 годин.

У Кирилівці учасників 
автопробігу зустріли учні 
Азовської ЗОШ І-ІІІ сту-
пеня та місцеві мешканці. 
На велосипедах, з прапо-
рами та червоними мака-

Кирилівська громада долучилася до автопробігу
«Естафета пам’яті»

Автопробіг та велопробіг проходив по 
пам’ятним місцям Якимівського району і 
був присвячений 74-й річниці Перемоги 
над нацизмом у Європі.

У Кирилівці пройшли урочисті заходи 
до Дня Перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні.

Мирослава Рябко

У кожному селі нашої 
громади 9 травня відбулися 
святкові мітинги та покла-
дання квітів до пам’ятника 
воїнам-односельцям, які 
загинули на фронтах Вели-
кої Вітчизняної війни.

У Кирилівці мітинг тради-
ційно розпочався о 10.00. 
Вітер та сильний дощ не 
завадили всім бажаючим 
вшанувати мужній подвиг 
односельців. Всіх присут-
ніх зі святом привітали ки-
рилівський селищний го-
лова Іван Малєєв та голова 
Якимівської районної ради 
Юрій Шило. Вони разом з 
присутніми згадали ці сум-
ні події, а також висловили 
сподівання на мир та спокій 
в нашій країні.

Привітала своїх одно-
сельців зі святом і голова 
Ради ветеранів Галина Пра-
щерук, яка після слів вдяч-
ності героям війни прочита-
ла вірш про ті важки часи.

Після привітальних слів 
учні Азовської ЗОШ І-ІІІ сту-
пеня розповіли вірші, які не 
залишили байдужими ні-

рясним дощем також заспі-
вала чуттєву пісню.

Дощ ставав все сильні-
шим, і концертну програ-
му було вирішено закінчи-
ти. Всі розходилися по до-
мівках з сумом і пам’ятю 
в серцях про героїв тієї 
страшної війни, яка кат-
ком прокотилася землями 
України та принесла міль-
йони смертей, зруйновані 
міста і села.

КИРИЛІВСЬКА ГРОМАДА ВІДСВЯТКУВАЛА 74-У РІЧНИЦЮ ПЕРЕМОГИ

фронтах Великої Вітчиз-
няної війни. Там для всіх 
присутніх провели мітинг-
реквієм, на якому лунали 
слова подяки, вірші та пісні 
про війну.

Безпеку під час автове-
лопробігу забезпечували 
співробітники Кирилів-
ського ВП Мелітопольсько-
го ВП ГУНП в Запорізькій 
області.

ми вони провели гостів до 
пам’ятника воїнам-одно-
сельцям, які загинули на 

кого. А хорові колективи 
«Азовські зорі» та «Бере-
гиня» дозволили глядачам 
насолодитися прекрасним 
виконанням своїх пісень. 
Ганна Чмир-Протасова під 
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Андрій Волков

У суботній вечір в кири-
лівському храмі розпоча-
лося святкове богослужін-
ня. Традиційно церква в ніч 
на Великдень була пере-
повнена віруючими. До кін-
ця служби біля церкви зі-
бралося багато парафіян 
з пасхальними кошиками. 
Мешканці Кирилівки несли 
окропити святою водою 
паски та яйця, а також про-
дукти харчування, якими 
вони вирішили поласувати 
після Великого посту.

А у понеділок, 29 квітня, 
святкування продовжилося 
на головній площі в Азов-
ському. Зі святом всіх по-
здоровити прийшов про-
тоієрей Дмитро Журавель. 
Після привітань на сцені по-
чали з’являтися творчі ко-

лективи, які підготували за-
пальні номери.

Вже декілька років по-
спіль у Кирилівці прохо-
дить конкурс на кращий 

великоднiй кулiч, а цього 
року був оголошений ще і 
конкурс на кращу велико-
дню прикрасу. Журі було 
нелегко вибрати найкра-
щих, проте переможці все 
ж таки визначилися та бу-
ли нагороджені призами. 
На площі також проводили 
різноманітні конкурси для 
малечі.

Святкування вдалося 
на славу. Усі скуштували 
смачних пасок та вдосталь 
натанцювалися під запаль-
ні пісні. Люди на святі змо-
гли подивитися на вистав-
ку різноманітних поробок 

творчого об’єднання і при-
дбати собі все, що сподо-
балось. Також на святі бу-
ла встановлена тематична 
фотозона, біля якої стоя-
ла черга бажаючих зроби-
ти фото.

Кирилівка весело відсвяткувала Великдень

У неділю , 28 квітня, всі православні 
мешканці Кирилівки присвятили час 
найголовнішому святу - Великодню. 

Футбольне поле в Охрімівці відкрито!

Знаковою подією назвав кирилівський 
селищний голова урочисте відкриття 
міні-стадіону в Охрімівці

Сергій Шубін

На урочисте відкрит-
тя футбольного 

поля до Охрімівки приїха-
ло чимало почесних гостей 
та прийшло багато селян, 
а місцеві творчі колекти-
ви влаштували справжнє 
свято. Привітати селян із 
відкриттям нового спор-
тивного об’єкту в Охрімів-
ку приїхали: кирилівський 
селищний голова Іван Ма-
лєєв із першим заступни-

ком Мариною Логіновою 
та заступником Ігорем Ко-
робкою, депутат обласної 
ради Геннадій Шевченко, 
голова Якимівського ра-
йону Олександр Правосуд, 
голова районної Якимів-
ської федерації футболу 
Анатолій Дєдушев.

Гості завітали до села, 
яке славиться великими 
спортивними досягнення-
ми, не з порожніми рука-
ми. Представники влади 
подарували охрімівській 

ротах отримав Іван Малє-
єв. Удар виявився влучним 
- м’яч влетів у сітку воріт.

Після урочистого від-
криття на полі відбувся 
чемпіонат Кирилівської 
ОТГ серед команд юних 
футболістів Якимівського 
району.

Нагадаємо, вартість 
створення поля для міні-
футболу в Охрімівці склала 
трохи більше 1,4 млн гри-
вень. Завдяки участі Ки-
рилівської селищної ради в 
державній програмі будів-
ництва футбольних полів 
зі штучним покриттям за 
рахунок державного бю-
джету  профінансовано 445 
тис. грн. З депутатського 

фонду депутата Запорізь-
кої обласної ради  Геннадія 
Шевченко отримано 200 
тис.грн. І за рахунок місце-
вого бюджету Кирилівськоі 
сiльради профінансовано 
більше 770 тис.грн.

Наприкінці будівництва 
було проведено укладання 
тротуарної плитки вздовж 
футбольного поля, незаба-
ром тут будуть встановлені 
лави для вболівальників. 
Роботи з будівництва міні-
футбольного поля вчасно 
було виконані ПП Ново-
сельцевим В.В.

Поле в Охрімівці стало 
другим подібним об’єктом 
у Кирилівській ОТГ.

команді футболістів спор-
тивну форму, кросівки, 
м’ячі і навіть медичну сум-
ку, в якій закупила Кири-
лівська селищна рада.

Особливу увагу приді-
лили видатному тренерові 
охрімівців, депутату Ки-
рилівської селищної ради 
Олександру Біличенко. Він 
отримав подяку за віддану 
працю із дітьми з рук голо-
ви районної Якимівської 
федерації футболу.

Після невеличкого кон-
церту Іван Малєєв, Олек-
сандр Правосуд та Геннадій 
Шевченко перерізали сим-
волічну стрічку на вхідних 
воротах футбольного поля. 
Право першого удару по во-
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Глядачі підтримували охрімівців,
а у залі панувала позитивна атмосфера.

У Кирилівці 18 травня пройде Гала-
концерт Всеукраїнського фестивалю 
духової та естрадної музики 
“Таврійські сурми”.

Охрімівські 
юні актори 

гастролювали у 
Лиманському

У Кирилівці залунають 
«Таврійські сурми»

Микола Письменний

Учасники театраль-
ного гуртка «Театральні 
сходинки» Охрімівсько-
го БК у складі 12 чоловік 
17 квітня гастролювали у 
селі Лиманське.

Глядачів зібрався по-
вний зал. Артисти, під 
вмілим керівництвом 
свого наставника, керів-
ника театрального гуртка 
Людмили Віхляєвої, про-

демонстрували на сцені 
усі свої акторські здібнос-
ті та таланти.

Учасники колективу 
розігрували гумористичні 
сценки та показали спек-
такль-водевіль «Средство 
от вранья», який викли-
кав захоплення присутніх 
від гри юних акторів. Усі 
сценки проходили під му-
зичний супровід Сергія 
Пєтухова.

Микола Письменний

Це свято духової музики 
традиційно проводиться 
один раз на два роки. Цього 
року відбудеться дев’ятий 
фестиваль. Зазвичай на 
нього з’їжджаються дитя-
чі та дорослі, професійні 
та аматорські колективи з 

різних міст України.
З самого ранку 18 трав-

ня пройдуть конкурсні 
прослуховування учас-
ників у Кирилівці. А о 
16.00 відбудеться Гала-
концерт учасників фес-
тивалю та нагородження 
переможців.

У Кирилівській 
ЗОШ-С І ступеня 
«Золота рибка» 25 
квітня маленьким 
дошкільнятам 
розповіли про 
велике свято – 
Великдень.

ТВОРЧІ КОЛЕКТИВИ КИРИЛІВСЬКОГО СБК №2 
ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ

 Чорнобиль… Минуло 33 роки з того 
часу, як це слово знає весь світ

дина, присвячена цій страш-
ній трагедії. Учні 9-б класу 
разом з класним керівником 

Чорнобиль… Трагедія… Пам’ять…

трусенко Л.І.) виконав ряд 
шедеврів світової музики на 
слова Т.Шевченка – «Думи 
мої», «Вітре буйний», «Кате-
рина» та інші. До речі, музику 
до пісні «Катерина» написав 
Леонід Петрусенко.

Закінчився вечір пре-
красним твором, своє-
рідним гімном української 
культури – «Реве та стог-
не Дніпр широкий». У залі 
панувала творча атмосфе-
ра. Кожне слово, кожна но-
та були пронизані болем не-
простої долі українського 
народу. Деякі глядачі співа-
ли разом з хором усім відо-
мі пісні. На жаль, цей захід 
відвідало мало глядачів, не-
зважаючи на кропітку під-
готовку творчих колективів 
до нього. Шкода, що жите-
лі громади неохоче відвід-
ують заходи літературного 
та пізнавального характеру, 
які надихають любити свою 
Україну. Адже пророчі вірші 
Кобзаря дуже актуальні і в 
наші дні.

дивились із величезним 
задоволенням.

Актори лялькового 
театру (працівники закла-
ду) своєю реалістичною 
грою намагалися зробити  
атмосферу заходу макси-
мально веселою та ціка-

вою, щоб жоден із малень-
ких глядачів не нудьгував.

Велика подяка вихо-
вателю групи «Берізка» 
Валентині Дацевій за орга-
нізацію чудового заходу та 
акторам лялькового театру 
за щирі усмішки дітей!

Серед природних і техно-
генних катастроф, які ста-
лися упродовж історії люд-
ства, Чорнобильська за-
ймає особливе місце.

26 квітня у Азовській ЗОШ 
була проведена виховна го-

Мирослава Рябко

Зміст святкового заходу 
вмістив  в себе гуморис-
тичну сценку, великодні 
пісні та вірші. З  дітками 
молодшої групи була про-
ведена гра, в якій малята 
уявили себе курчатками і 
ховалися від мами-квочки. 
Дійство завершив ляль-
ковий театр, який діти 

ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ ПРОВЕЛИ ВЕЛИКОДНЄ СВЯТО

Галиною Бабич, підготува-
ли захід, у якому розповіли 
про історію створення реак-
торів та про жахливу аварію, 
яка сталася 26 квітня, та за-
карбувалася у пам’яті тисячі 
українців. Крім цього дівчата 
класу Марія Гуменна та Те-
тяна Муленко виконали та-
нок та співали пісні, присвя-
чені пам’яті Чорнобильської 
аварії. Учні запалили свічку 
пам‘яті загиблим та вшану-
вали їх хвилиною мовчання.

Заступник директора Ю.Шиян

18 квітня до 80-річчя з дня утворення 
Запорізької області та з нагоди 
Міжнародного дня пам’яток історії 
та культури у філії №2 Кирилівського 
СБК №2 відбувся тематичний творчий 
вернісаж «Кобзареве слово». 

Сергій Шубін

Завдяки театральному 
колективу «Азов» (керів-
ники — Шиян В.В. та Шиян 
С.М.) глядачі змогли зану-
ритися у дитячі та юнаць-

кі роки життя Тараса Шев-
ченка та почути безсмертні 
твори великого Кобзаря – 
«Причинна», «Заповіт», «Лі-
лея», «Катерина» та інші.

Також народний хор 
«Азовські зорі» (керівник Пе-
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Мирослава Рябко

Змагання проходили в 
школі боксу ім. Володими-
ра Манзулі. У чемпіонаті 
взяли участь 145 боксе-
рів з Водяного, Гуляйпо-
ля, Кирилівки, Оріхова, 
Кам’янки-Дніпровської, 
Вільнянська, Дніпроруд-
ного, Енергодара, Меліто-

поля, Запоріжжя.
Окрім починаючих 

спортсменів, чемпіонат 
міста зібрав і професіона-
лів з боксу. На змаганнях 
навіть були присутні чем-
піони світу, багаторазові 
чемпіони Європи, олім-
пійські призери – Воло-
димир і Валерій Сидорен-
ко. Вони нагороджували 

СПОРТ

Кубок Охрімівки з міні-футболу, 
присвячений відкриттю майданчика зі 
штучним покриттям, відбувся 2 травня 
одразу ж після урочистостей. 

Свято футболу в 
Охрімівці виявилось 
дуже захоплюючим

Євгенія Мініна

На змагання були за-
прошені 4 дитячі команди 
- «Чайка» (Охрімівка), «Со-
кіл» (Шелюги), «Азовець» 
(Кирилівка) та «Колос-
юніор» (Якимівка). Ігри 
проходили згідно жереб-
куванню у групах. В ре-
зультаті  футбольних ба-
талій господарі поля з ко-
манди «Чайка» вибороли 
1 місце, на другому місці 
опинилися гравці з рай-
центру з команди «Колос-
юніор». Кирилівські фут-
болісти та команда з Ше-
люгів  були нагородженні 
медалями за третє місце.

Також на гру на ново-
му спортмайданчику були 
запрошені три дорослі ко-
манди громади: «Хвиля» 
(Атманай), «Чайка» (Охрі-
мівка) та «Азовець» (Ки-
рилівка). Матчі були ви-
довищними та захоплюю-

чими.  В результаті «Азо-
вець» посів 1 місце, «Чай-
ка» — на другому, а «Хви-
ля» посіла 3 місце. Усі 
гравці були нагородженні 
медалями, грамотами та 
кубками.

— Футбол у нашій гро-
маді наразі активно роз-
вивається. У нас є силь-
ні гравці та перспектив-
не молоде покоління. За-
вдяки Кирилівській се-
лищній раді було придба-
но ще 2 комплекти нової 
форми та якісні футболь-
ні м’ячі, — каже  завідую-
чий відділом спорту КЗ 
«Центр культури, дозвілля 
та мистецької освіти Ки-
рилівської селищної ради 
Якимівського району За-
порізької області» Роман 
Сердяєв. — Тепер всі три 
наші команди громади у 
новій формі. Велика по-
дяка судді в полі  Віктору 
Величко з Якимівки!

У місті Енергодар з 5 по 7 квітня 
відбулася Відкрита першість серед 
юнаків 2005 – 2012 р.н

переможців, фотографу-
валися зі спортсменами 
та давали автографи. Для 
дітей це було справжнє 
свято!

Кирилівську громаду 
на змаганнях представля-
ли 8 спортсменів: Дмитро 
Болдирев, Максим Джу-
лай, Іван Кравченко, Іван 
Гостищев, Іван Манухов, 
Олександр Жарик, Мики-
та Ванцигер, Єгор Виши-
ван. Боксери провели по 
1-2 поєдинки.

В Якимівці 30 квітня пройшов 64 
обласний турнір з шашок, присвячений 
пам’яті майстра спорту СРСР та 
відомого фахівця гри в шашки Миколи 
Федоровича Желєзова. 

КИРИЛІВСЬКІ СПОРТСМЕНИ-ШАШКІСТИ 
ЗАВОЮВАЛИ ПРИЗОВІ МІСЦЯ НА ЗМАГАННЯХ

Сергій Шубін

У змаганнях взяло участь 
більше 50 спортсменів. 
Учасники з’їхались з Яки-
мівки, Приморська, Кири-
лівки та Мелітополя. Визна-
чали переможців у кожній 
категорії: серед чоловіків, 
жінок, юнаків та дівчат.

На відкритті змагань 
учасників привітали го-
лова обласної організа-
ції «ВФСТ «Колос» у За-
порізькій області» Анато-
лій Земляков, директор 
фізкультурно-спортивно-
го комплексу Якимівської 
ОТГ Володимир Костишак 
та головний суддя зма-
гань, учень та вихованець 
Миколи Федоровича, май-
стер спорту Дмитро Ма-
каров.

Кирилівську грома-

Максим Вишегородцев. У 
дорослій групі кирилівська 
спортсменка Яна Матві-
єнко, яка програла лише 
одну партію, завоювала 2 
місце. Підготував спортс-
менів тренер Захар Лав-
ренченко.

Турнір пройшов досить 
цікаво і напружено, пере-
можці та призери отрима-
ли медалі та грамоти.

ду представляло 5 вихо-
ванців ДЮСШ «Азовець». 
У дитячій групі серед 18 
учасників 2 почесне місце 
виборов наш спортсмен 

Хлопці показали свою 
хорошу підготовку та про-
вели яскраві бої. В резуль-

Кирилівські юні боксери 
підкорили енергодарський ринг

таті у Дмитра Болдирєва, 
Максима Джулая, Єгора 
Вишивана та Микити Ван-
цигера почесні перші міс-
ця. Всім інших хлопцям 
трішки не вистачило за-
взятості. Іван Кравченко, 
Іван Гостищев, Олександр 
Жарик та Іван Манухов 
вибороли 3 місця. Пере-
можці змагання отримали 
грамоти, медалі, а також 
цінні призи.

Тренер боксерів Андрій 
Щетінін наголошує, що 
гарні результати є не тіль-
ки його заслугою. Трену-
вати спортсменів допома-
гає Дмитро Жарик, якому 
небайдужий розвиток бок-
су у нашій громаді.

Велику подяку за мож-
ливість дістатися до зма-
гань тренер та спортс-
мени висловлюють 
Кирилівській селищній 
раді на чолі з головою Іва-
ном Малєєвим та директо-
ру ДЮСШ «Азовець» Ар-
тему Тельчарову.
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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$, 067-266-93-04
дом, Кирилл., жилой, 22комн., меб., 
быт. тех., включит., с клиентской базой, 
2-линия, 10с., 220000$, 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, с. Лиманское, №57, цена до-
говорная, обращаться в дом № 59 или 
068-45-42-287
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 
металлическим 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 роз-
ницу, 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)
корову 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
лист ОСБ толщ. 25 мм., 2,50х1,25м, 
098-650-85-91 
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

профиль для монтажа сайдинга, 5 
грн/м, 098-650-85-91 
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, выполняет 
все функции + вышивка, ножной привод, 
электрическая, 2000 грн, 097-378-36-27
шв. маш., б/у, о/с, ножной привод, эл. 
импортная, 1500 грн, 097-378-36-27
шв. машинка (электрическая) «Чайка», 
цена договорная, 095-472-03-89 
(Азовское)
Швейная машинка Чайка (ножная), б/у- 
500 грн, 067-252-13-17
шифер плоский, 1,75х1,20м, 098-650-
85-91

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. 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. Из-
мени свою жизнь уже сегодня! Доступны 
вакансии по любым специальностям, 
так же занимаемся трудоустройством 
людей без образования. Знание языка 
приветствуется, но необязательно. Зар-
плата от 18000 грн. Нет загранпаспорта? 
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

СЕЗОН

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

В ході зустрічі обговорювалось питання, як належним 
чином організувати роботу дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку влітку 2019 року.

ВІДБУЛАСЯ НАРАДА З КЕРІВНИКАМИ ДИТЯЧИХ 
ЗАКЛАДІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ

Євгенія Мініна

На нараді, яка відбула-
ся 7 травня, окрім пред-
ставників дитячих закла-
дів, були присутні і члени 
робочої групи з питання 
прийняття закладів оздо-
ровлення та відпочинку до 
функціонування.

Заступник начальника 
управління — начальник 
відділу безпечності харчо-
вих продуктів та ветеринар-
ної медицини Якимівського 

РУ ГУ Держпродспожив-
служби в Запорізькій об-
ласті Микола Громихін на-
голосив на основні умови 
для прийняття оздоровчо-
го закладу в експлуатацію. 
Також Микола Васильо-
вич докладно зупинився 
на тому, як поводити себе 
з харчовими відходами, та 
на торгівельних точках, які 
розміщуються на терито-
рії оздоровчих закладів для 
торгівлі продуктами харчу-
вання.

Про правила пожежно-
техногенної безпеки роз-
повів головний інспектор 
Якимівського районного 
сектору Головного управ-
ління Державної служби 
надзвичайних ситуацій 
України в Запорізькій об-
ласті Володимир Русін. 
Він зазначив, що порядок 
відкриття закладів оздо-
ровлення та відпочинку 
не змінився, вимоги чіткі і 
обов’язкові для виконання.

На засіданні також була 
присутня і заступник на-
чальника управління соці-
ального захисту населення 
Якимівської райдержад-
міністрації Віра Косс, яка 
нагадала, що за кожним 
закладом повинен бути за-

кріплений дільничний по-
ліцейський.

Виступаючі розповіли, 
за яких умов будуть прово-
дитися перевірки закладів. 
По-перше, інформація про 
планову перевірку завжди 
розміщується на офіцій-
них сайтах служб. Якщо ж 
перевірка є позаплановою, 
про неї також зобов’язані 
заздалегідь повідомити.  
По-друге, всі документи, 
які стосуються перевірки 
(направлення, наказ), та всі 
посвідчення повинні бути з 
мокрою печаткою та з під-
писом керівників. Якщо ці 
вимоги не виконані, адміні-
страція дитячих закладів 
відпочинку має право не до-
пускати осіб до перевірки.

Підбиваючи підсумки 
засідання, голова Кири-
лівської селищної ради та 
голова робочої групи з пи-
тання прийняття  дитячих 
закладів оздоровлення та 
відпочинку до функціону-
вання влітку Іван Малєєв  
закликав усіх присутніх 
докласти максимум зусиль 
для проведення безпечно-
го та якісного оздоровчого 
сезону.  

За додатковою інфор-
мацією можна звернутися 
до координатора робочої 
групи, спеціаліста І катего-
рії відділу освіти та молоді 
Кирилівської селищної 
ради Ольги Дєдушевої  за 
телефоном: 068-219-62-69.
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До уваги громадян! У випадку неправомірних 
дій зловживанням службовим положенням 
співробітників ДСНС звертатися до сектору з 
питань запобігання та виявлення корупції ГУ 
за телефоном: (061) 787-94-45  або 067 619 88 61 
БУТНАР Сергій Костянтинович.

У морі біля Степку службовці ДСНС 
врятували 9 рибалок.

На базі Азовської ЗОШ I-III ступеня
10 квітня відбулося засідання методичного 
об`єднання вчителів математично-
інформатичної платформи.

У Кирилівці рибалок 
віднесло за 1,5 кілометри 

від берега
ВЧИТЕЛІ ОБГОВОРИЛИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ

Мирослава Рябко

20 квітня о 9:55 до 
рятувальників надійшов 
тривожний дзвінок від 
мешканців с. Степок про 
те, що людей вiдносить 
від берега і самотужки 
вони нічого не можуть 
зробити. Співробітники 
окремого посту АРЗ СП 
м. Запоріжжя, що базу-
ється саме в смт Кири-
лівка, на відстані 1500 м 
від берега врятували 9 
рибалок, мешканців мiст 
Запоріжжя та Дніпро, 
яких внаслідок сильно-
го вітру на 4-х гумових 
човнах віднесло у від-
крите море. Рятувальна 
операція тривала майже 
півтори години. Від ГУ 

ДСНС залучалися 1 од. 
техніки, 3 чоловiки осо-
бового складу.

На щастя, ніхто не по-
страждав, від медичної 
допомоги врятовані від-
мовились.

ГУ ДСНС попереджає! 
Шановні добродії!

Не наражайте своє 
життя на небезпеку, ви-
ходячи в штормове море. 
Слідкуйте за прогно-
зами гідрометцентру та 
спостерігайте народні 
прикмети. Саме зараз 
Азовське море здатне 
приносити несподівано 
різку зміну погоди, силь-
ні пориви вітру, іноді не-
безпечні метеорологічні 
явища у вигляді шквалу 
та хвилі до 1,5 - 2 м.

сучасних методів роботи  на 
уроках математичного про-
філю та показала  конкретні 
ресурси для використання 
в роботі.

Продовжила семінар Га-
лина Карабут, вчитель Ат-
манайської ЗОШ I-III сту-
пеня, яка є активним учас-
ником тренінгів та семіна-
рів, що стосуються різних 
напрямків STEM-освіти. 
Вона поділилась своїми 
враженнями та набутими 
знаннями.

Також своїм досвідом 
роботи з використанням 
SMART-технологій  поді-
лились вчитель Азовської 
ЗОШ I-III ступеня Ганна 
Войтенко та вчитель Охрі-
мівської ЗОШ I-III ступеня 
Анжела Пєтухова. Вчите-
лі звернули увагу на пере-
ваги та недоліки викорис-
тання SMART-технологій та 
особливості створення за-
вдань.

Здобутий досвід, який 
отримали під час даного 
семінару, вчителі ФІМ змо-
жуть застосувати і у своїй 
практичній діяльності.

23 квітня 
розпочався 
підготовчий 
етап спільної 
спеціальної 
прикордонної 
операції 
«Кордон-2019». 
Активна її фаза 
проходитиме з 
10 травня до 30 
листопада 2019 
року. 

РОЗПОЧАЛАСЬ ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ 
СПІЛЬНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ «КОРДОН-2019»

Андрій Волков

В рамках операції про-
водитимуться заходи із 
протидії загрозам у сфері 
боротьби з незаконним пе-
реміщенням через держав-

ний кордон нелегальних 
мігрантів, підакцизних 
товарів, контрабанди нар-
котичних засобів, зброї, 
тощо.

Операцію Державна 
прикордонна служба про-

водитиме у взаємодії із 
НПУ, ДМС, НГУ, СБУ, ПС 
ЗСУ, ДФС, Державною 
авіаційною службою, Мі-
ністерством освіти і науки 
України, Украерорухом, з 
охопленням 15 областей.

На ділянці Азово-Чор-
номорського регіонально-
го управління проведення 
операції заплановано у 3-х 
областях – Херсонській, 
Запорізький та Миколаїв-
ський (крім ділянки відпо-
відальності з охорони адмі-
ністративної межі з ТОТ АР 
Крим). Основна увага при 
цьому приділена узбе-
режжям Азовського та 
Чорного морів.

Як і в попередні роки, 
в ході операції передбача-
ється проведення раптових 
дій на найбільш активних 
ділянках кордону, в авіа-
ційних та морських пунк-
тах пропуску, застосуван-

ня спільних міжвідомчих 
мобільних груп на шляхах 
руху правопорушників.

Планується проводи-
ти повітряний моніторинг 
прикордонних районів та 
лінії кордону із застосуван-
ням прикордонної (в тому 
числі безпілотної) авіації, 
спільні із представниками 
взаємодіючих структур пе-
ревірки суб’єктів авіацій-
ної діяльності поза межами 
контрольованих прикор-
донних районів, місць на-
копичення контрабандних 
товарів та вантажів, а також 
спільні заходи з патрулю-
вання морської та річкових 
ділянок тощо.

Євгенія Мініна

Темою засідання було: 
«Використання сучасних 
методів навчання на уро-
ках математичного про-
філю. Нестандартні уроки 
(SMART-технології, STEM- 
освіта)». Методистом Світ-

ланою Матвієнко був ство-
рений клас (курс) і розро-
блена інструкція корис-
тування даним додатком 
Google, де були представ-
лені основні матеріали ме-
тодичної платформи ФІМ.

Світлана Вікторівна  роз-
повіла про використання 
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ВІТАЄМО!

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

Борносуз Геннадія Васильовича

Волкова Віталія Олександровича

Грекова Олександра Анатолійовича

Гурієнко Олексія Івановича

Гуртового Олександра Олександровича

Зюлєва Миколу Миколайовича

Ісманицьку Тамару Вікторівну

Качан Любов Олександрівну

Качан Владислава Сергійовича

Кіяшко Ніну Михайлівну

Куц Ніну Олексіївну

Самойлову Інну Володимирівну

Сгурського Сергія Валентиновича

Стрижак Василя Тимофійовича

Уколову Анастасію Олександрівну

Цапович Олену Миколаївну

Прийміть мої найщиріші побажання міцного здоров’я, осо-
бистого щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх ваших до-
брих справах. Хай у вашому домі завжди панують мир і злаго-
да, у серці – доброта, а у справах – мудрість та виваженість. 
Нехай доля і надалі буде прихильною до вас, даруючи радість 
життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів!

19 мая свой день рождения отмечает Зубенко Виктория

С днем рожденья, дорогая наша до-
ченька, любящая мамочка!  
Родная, милая, хорошая, желаем 
тебе крепкого здоровья. Пусть всё, 
о чём ты мечтаешь, исполняется, 
пусть в твоей жизни всегда будет 
возможность заниматься тем, что 
тебе нравится, общаться с теми, 
кто тебе приятен, делать так, как 
велит тебе твоё сердце. Доченька, 
будь счастлива и пусть твой ангел-
хранитель и наши родительские 
молитвы хранят тебя от бед!

С ув.  родители,  доченька Ангелина, сестричка Алла, племяшка Данил 
и любящий муж

12 мая свой 60-летний юбилей празднует Дерман 
Людмила Николаевна

Коллективом нашим дружным
Вас поздравим с круглой датой.
Не бывает с Вами скучно,
Мы всегда Вас видеть рады.

С юбилеем поздравляем,
С шестидесятилетием!
Вам мы искренне желаем
Встретить и столетие.

Счастья, бодрости, удачи
И здоровья — навсегда!
И любви, что много значит...
Не грустите никогда!

Колектив д/с “Сказка”

Качан Владислава Сергійовича

Самойлову Інну Володимирівну

Сгурського Сергія Валентиновича

Стрижак Василя Тимофійовича

Уколову Анастасію Олександрівну

З 90-річчям вітаємо Цекову 
Віру Павлівну. Міцного здоров’я 
вам на многії літа, благополуч-
чя, щедрої долі, щастя у житті, 
творчої наснаги. Довгих років 
життя у міцному родинному колі 
та серед вірних друзів!

З 85-річчям вітаємо Шахотіну 
Ганну Миколаївну. Нехай життя 
приносить побільше світлих мо-
ментів і радості, а кожен день 
буде сповнений сонячними по-
смішками! 

З 85-річчям вітаємо Комову 
Любов Василівну. Бажаємо міцно-
го здоров’я, нових досягнень та 
успіхів. Нехай завжди, аж Шиян 
Євдокію Іванівнудо сторіччя, Вас 
супроводжує щаслива зоря удачі, 
Боже благословення, а у Вашому 
домі панують любов, злагода та 
добробут на многая і благая літ!

З 83-річчям вітаємо Шевченко 
Лідію Костянтинівну. Бажаємо 
вам міцного здоров’я. Бажаємо, 
щоб ваш будинок був повною ча-
шею, і доля завжди оберігала!

З 82-річчям вітаємо Зінченко 
Зінаїду Онисимівну. 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 70-річчям вітаємо Гриценко 
Валентину Дмитрівну.  Нехай 
щирі вітання зігріють вашу душу 
і принесуть достаток позитив-
них почуттів. А в житті хай ні на 
мить не залишають оптимізм, 
віра в чудеса, безхмарне щастя, 
удача і, безсумнівно, любов!

З 80-річчям вітаємо Тертичного
Альберта Миколайовича. Щиро 
вітаємо вас, дорога наша ювіляр-
ко, з Днем народження, бажаємо 
міцного здоров’я, щастя, довго-
ліття, божого благословення!

З 80-річчям вітаємо Руденко 
Віру Петрівну. Нехай кожен но-
вий день буде щедрим на успіхи 
та перемоги, багатим на радісні 
звістки, приємні події, особисті 
досягнення і благородні справи!

З 65-річчям вітаємо Папій 
Миколу Яковича. Нехай радують 
діти, друзі обожнюють і бояться 
вороги! Радості, щастя і тепло-
го, ніжного сонечка в небесах!

З 70-річчям вітаємо Батриш 
Любов Дмитрівну.  Бажаємо Вам 
здоров’я і добра, любові та ві-
рності, успіхів і везіння. Нехай буде 
життя подарунками щедре, друзів 
хороших і бажань виконання. Нехай 
цей день стане особливим, напо-
вненим щасливих очікувань!

З 65-річчям вітаємо Щепу
Тетяну Вікторівну. Бажаємо перш 
за все здоров’я, бачити життя зі 
світлої сторони та достатку, 
який в нашому житті є дуже важ-
ливим!

З 81-річчям вітаємо
Андрющенко Івана Андрійовича. 
Бажаємо міцного здоров’я, тур-
боти та уваги близьких, багато 
світлих і сонячних днів, бадьорос-
ті духу та душевного спокою!

З 65-річчям вітаємо Зінченко 
Галину Михайлівну. Нехай збу-
деться все найзаповітніше, не-
хай прийде найбажаніше, нехай 
згине саме злобливе!

З 70-річчям вітаємо Наполеон 
Аллу Іванівну. Нехай збуваються 
найбажаніші мрії та втілюють-
ся всі задуми, нехай у Вас завжди 
буде достатньо сил та натхнен-
ня на нові цікаві звершення!

З 65-річчям вітаємо Маляренко 
Любов Павлівну. Бажаємо, щоб ко-
жен день вашого життя був напо-
внений приємними враженнями, 
потрібними і важливими справа-
ми, а в душі ніколи не оживало гні-
тюче почуття самотності!

З 65-річчям вітаємо Водолазьку
Тетяну Миколаївну. Бажаємо за-
вжди плисти на позитивній 
хвилі, повної оптимізму і легкою 
іронією. Всі неприємності сприй-
мати з усмішкою, вірити в кращі 
сторони життя і сміливо йти до 
мрії!

З 65-річчям вітаємо Плотнікова
Олександра Олександровича.  Хай 
у вашому домі завжди панують 
мир і злагода, у серці — доброта, 
а у справах — мудрість та вива-
женість. Живіть щасливо, бере-
жіть здоров’я!

З 65- річчям вітаємо Курбатову
Галину Василівну. Нехай кожен но-
вий день буде щедрим на успіхи 
та перемоги, багатим на радісні 
звістки, приємні події, особисті 
досягнення і благородні справи! 
Хай і надалі буде плідною ваша не-
легка праця на благо рідного краю 
та держави, твердою віра, непо-
борною сила духу!

З 65-річчям вітаємо Сагуру 
Світлану Олександрівну.  Бажа-
ємо Вам щастя, довгих цікавих 
років, нехай не буде в Вас негоди 
- тільки радість, тільки сонячне 
світло!

З 65-річчям вітаємо Санкович 
Олену Григорівну. Бажаємо Вам 
світлих, дивовижних, щасливих 
днів, яскравих подій і позитив-
них емоцій, які будуть робити 
Ваше життя ще прекрасніше. 
Нехай Вас всюди і скрізь супрово-
джує удача, а поруч з нею крокує 
і успіх!

З 65-річчям вітаємо Стрижак 
Василя Тимофійовича. Бажаємо 
вдало долати часові простори, 
обставини, перешкоди і негатив, 
відчайдушно боротися за місце 
під сонцем! 

З 65-річчям вітаємо Бобир
Олексія Івановича. Бажаємо домаш-
нього тепла, затишку, достатку і 
здоров’я, бадьорості і свіжості, ві-
чної молодості і грандіозного, фан-
тастичного щастя!

З 60-річчям вітаємо Чередни-
ченко Лілію Валентинівну. 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 55-річчям вітаємо Чурсу 
Людмилу Олександрівну. Нехай 
усі дороги ведуть до вершини, 
а здоров’я, оптимізм, впевне-
ність у власних силах і підтримка 
близьких людей стануть незмін-
ними супутниками у житті. Бла-
гополуччя і тепла Вашого дому!

З 60-річчям вітаємо Мірош-
ниченко Таїсію Володимирівну. 
Бажаємо Вам, щоб найзаповітні-
ші  мрії завжди збувалися, щоб 
на сто відсотків виконувалися 
найпотаємніші бажання. Бажає-
мо, 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 Корж Ірину 
Дмитрівну. Бажаємо позитивно-
го настрою, побільше радісних 
днів. Бажаємо Вам зустрічати 
щоранку з посмішкою, вірою в 
краще. Нехай у Вашій мрії будуть 
крила! Звершення Вам задуманих 
планів!

З 55-річчям вітаємо Назаренко 
Світлану Іванівну. Бажаємо, щоб 
ваші очі сяяли від щастя, на об-
личчі завжди була посмішка, ото-
чували вас тільки хороші люди. 
А також бажаємо удачі, творчих 
успіхів, сімейного благополуччя, 
вірних друзів!

З 55-річчям вітаємо Протасову
Тетяну Вікторівну. Бажаємо, щоб 
у вашому житті на одній чаші ваг 
були міцне здоров’я, успіх, благо-
получчя, щастя, радість і любов, 
а на іншій - негаразди, біди, печа-
лі і труднощі, і нехай перша чаша 
завжди сильно переважає другу!

З 60-річчям вітаємо Борносуз 
Геннадія Васильовича. Бажаємо 
міцного здоров’я, удачі, благо-
получчя, добра, радості, любові, 
щастя, гарного настрою, посмі-
шок, яскравих вражень! 

З 55-річчям вітаємо Волкову 
Ірину Миколаївну.  Нехай доля і 
надалі буде прихильною до вас, 
даруючи радість життя, не-
зрадливу удачу, вірних і надійних 
друзів. Бажаємо  здоров’я, щастя 
і добробуту вам і вашій родині. 
Нехай рідні завжди оточують вас 
любов’ю та розумінням!


