
- 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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ВАЖЛИВО

P.S. Кабінет Міністрів 
України 5 червня схвалив 
проекти розпоряджень 
президента про звільнення 
13 голів обласних держав-

них адміністрацій.Серед 
них є і губернатор Запо-
різької області Костянтин 
Бриль.

КИРИЛІВСЬКА ВЛАДА ПРОСИТЬ ГОСТЕЙ 
ПЕРЕВІРЯТИ СВІЙ ВІДПОЧИНОК

Відтепер жителям громади та 
громадянам, які мають забудови, чи 
роблять їх на території Кирилівської 
громади не треба звертатися по 
дозволи та документи у Якимівську РДА.

Громадські екологи та співробітники 
ПНПП знов б’ють тривогу стосовно 
зливання ЗЗРК відходів виробництва 
на території Кирилівської ОТГ. 

Із настанням курортного сезону 
влада та громадські організації 
знов оголошують війну шахраям.

Минулого року для гос-
тей нашого курортного се-
лища була запропонова-
на нова послуга - “ПЕРЕВІР 
СВІЙ ВІДПОЧИНОК”. Вона 
отримала неабиякої попу-
лярності у українців. Тому у 
цьому році послуга знов діє.

Нагадаємо, за останні де-
кілька років активність афе-
ристів від інтернету значно 
зросла. Шахраї діють дуже 
професійно. При цьому ді-
ють не тільки поодинцi, а й 
цілими групами. Вони роз-
міщують свої пропозиції на 
сайтах оголошень та різ-
них форумах.  І навіть ство-
рюють цілі сайти – начеб-
то офіційні сайти тієї чи ін-
шої бази відпочинку (існую-
чої чи неіснуючої). Їхні сайти 
виглядають зовні практично 
бездоганно та емоційно, що 
і вводить в оману більшість 
людей. На таких сайтах ба-
гато яскравих фото, вели-
кий перелік сервісних по-
слуг («великий басейн», «ди-
тяча анімація», «коктейль із 
доставкою прямо на пляж» 
тощо) та схвальними відгу-
ками начебто справжніх від-
почивальників.

Злодії грають зухвало,  і 
нині ошукують українців не 
на 2-3 сотні гривень авансу, 
а на тисячі, а іноді й десятки 
тисяч гривень.

Страждають від дій шах-
раїв не тільки довірливі лю-
ди, а й самі бази відпочинку 
та й уся курортна Кирилівка 
в цілому. Дії аферистів галь-
мують впровадження но-
вих технологій та підривають 
довіру до порядних підпри-
ємств та підприємців. Афе-
ристи підривають довіру не 
тільки до Кирилівки, але й ін-
ших українських курортів і до 
всього вітчизняного туризму, 
який і так розвивається дуже 
в складних умовах.

Тому керівництво Кири-
лівської селищної ради ра-
зом із ГО «Кирилівка-ку-
рорт» та відомим довід-
ковим інтернет-журналом 
kirillovka.com.ua продовжу-
ють сезонний проект-по-
слугу «ПЕРЕВІР СВІЙ ВІД-
ПОЧИНОК».

Якщо у Вас виникла під-
озра відносно пропозиції 
відпочинку у Кирилівці, за 
який вимагають аванс, або 
Ви бажаєте перевірити іс-

нування конкретної бази 
відпочинку чи пансіонату на 
території нашого селища, 
або хочете перевірити кон-
тактні дані бази відпочинку, 
то достатньо лише подзво-
нити за номерами телефо-
нів, вказаних нижче.

У робочі дні з з 9:00 до 
16:00:

067-570-44-94 — керів-
ник ГО «Кирилівка-курорт» 
Микола Леонтійович Борис;

096-242-60-42 — керів-
ник довідково-інформацій-
ного сайту kirillovka.com.ua 
Олена Іванівна Полубояри-
нова (усі бази відпочинку 
перед реєстрацією  на да-
ному сайті обов’язково від-
відуються і фотографують-
ся представником редакції 
і перевіряються на відповід-
ність наданої інформації);

096-171-35-78 – довід-
ково-інформаційна служ-
ба «Відпочинок у Кирилівці» 
(працює без вихідних і крім 
адресно-телефонних даних 
баз відпочинку надасть та-
кож інформацію про регла-
мент роботи та ціни в розва-
жальних комплексах Кири-
лівки, а також в інфраструк-
турних об’єктах курорту).

097-889-77-15 — спеці-
аліст сектору інформацій-
ної політики Кирилівської се-
лищної ради Євгенія Мініна;

В КП «Развитие курортной зоны» требуются

РАБОТНИКИ
ПО УБОРКЕ ПЛЯЖА

и территории на летний период

(06131) 69-247

Громадська організація 
«Екокорпус» до Дня захис-
ту навколишнього середо-
вища продемонструвала на 
своїй сторінці у Фейсбук, 
як Запорізький залізоруд-
ний комбінат скидає від-
ходи виробництва у від-
стійник-випаровувач біля 
Утлюцького лиману.

Активісти стверджу-
ють, демонструючи кадри, 
зняті з квадрокоптеру, що 
щоденно у цей відстійник 
з Утлюцького лиману не-
законно перекачується 300 
кубометрів води.

Члени громадської орга-
нізації поспілкувалися із 
жителями Атманаю, які по-
стійно скаржаться на погір-
шення здоров’я через чер-

воний пил, що несе вітер зі 
ставка-випаровувача. Люди 
вважають, що погіршення 
ситуації в їхньому регіоні 
з рівнем онкологічних за-
хворювань пов’язане саме із 
цим.

Продемонстрували еко-
активісти і трубу ЗЗРК, з 
якої зливається так звана 
неочищена високомінера-
лізована шахтна вода. Еко-
логи стверджують, що саме 
у таких зливних водах спо-
стерігається висока кон-
центрація канцерогенів, 
що є найголовнішими при-
чинами збільшення онко-
логічних захворювань.

Інформація ГО «Екокор-
пус» та відео, розміщене на 
сторінці у Фейсбук, дуже 

У селищній раді створено 
відділ архітектури 
Кирилівської ОТГ

На засіданні виконко-
му Кирилівської селищ-
ної ради 6 червня було 
представлено начальника 
відділу містобудування, 
архітектури та благоу-
строю. Ним стала колиш-
ній головний спеціаліст 
відділу капітального бу-
дівництва Кирилівської 
селищної ради Ірина Сі-
ліна. Сам відділ капіталь-
ного будівництва був ре-
організований.

Відтепер у Кирилівці 
можна отримати буді-
вельні дозволи, паспор-
ти прив’язки тимчасових 
споруд для проведення 
підприємницької діяль-
ності, містобудівні умови 
і обмеження забудови зе-
мельних ділянок.

Раніше усі ці докумен-
ти та дозволи можливо 
було отримати тільки у 

відділі містобудування та 
архітектури Якимівської 
рай держа дміністраці ї. 
Також за новим відділом 
зберігаються і функції 
відділу капітального бу-
дівництва.

За своєю новою поса-
дою Ірина Сіліна тепер є 
головним архітектором 
Кирилівської ОТГ.

За словами Ірини Олек-
сандрівни, її відділ буде 
плідно співпрацювати із 
муніципальною вартою і 
тепер саме влада ОТГ буде 
контролювати процеси 
забудов на території гро-
мади. Працює відділ міс-
тобудування, архітектури 
та благоустрою у будівлі 
Кирилівської селищної 
ради на другому поверсі, 
кабінет №5. Контактний 
телефон: 69-5-82.

комусь не сподобалася. 
Хтось примудрився вида-
лити відеоролік активістів 
навіть з їхньої сторінки. 
Проте екоактивісти відно-
вили матеріал.

Не змусила на себе че-
кати і реакція ЗЗРК. Прес-
служба підприємства на-
звала відео ГО «Екокорпус», 
створене спільно із При-
азовським національним 
природним парком, мані-
пуляцією і в черговий раз 
запевнило, що відходи ви-
робництва комбінату, що 
зливаються у випаровувач, 
безпечні для навколишньо-
го середовища та людей.

Проте і люди, і екологи 
ставлять резонне запитан-
ня: «Якщо ці відходи такі 
безпечні, то чому ЗЗРК, яке 
знаходиться у Дніпроруд-
ному, не зливає їх у Дніпро, 
що протікає у сотнях метрів 
від комбінату, а перекачує 
їх за 80 кілометрів від себе?»

ЖИТЕЛІ АТМАНАЮ ЗВИНУВАЧУЮТЬ ЗЗРК У ЗБІЛЬШЕННІ      
  ОКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЬ В СЕЛІ
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До Дня селища влада громади 
зробила жителям селища та гостям 
подарунок. Відтепер фотолокацій у 
Кирилівці стало більше.

У Кирилівці відкрито 
оновлену торгову площу

Реконструкція торгової 
площі на Приморському 
бульварі, біля пам’ятнику 
рибалці, добігла кінця. За-
вдяки зусиллям підрядни-
ків та влади громади від-
криття площі вдалося при-
урочити до святкування 
Дня Кирилівки. Ще вранці 
голова громади із заступ-
никами робили перевір-
ку закінчення робіт, а вже 
ввечері нові споруди зася-
яли вогнями та стали улю-
бленим місцем для фо-
то та селфі як гостей, так і 
жителів громади.

На площі з’явилися чу-
дові, підсвічені клумби із 

«Смарт лайт електрик».
Як зазначає перший за-

ступник кирилівського 
селищного голови Марина 

Заміну старих залізобетонних 
опор на нові оцинковані на 
проспекті Азовському було 
завершено 22 травня. 

Центральний проспект Кирилівки 
отримав сучасне
енергозберігаюче
освітлення

Відповідно до проек-
ту реконструкції части-
ни проспекту Азовського 
від вулиці Першотравне-
вої до автовокзалу ПП 
Скоробогатько виконує 
укладання бордюрів для 
подальшого розширення 
дорожнього полотна час-
тини проспекту.

Після цього до робо-
ти залучиться техніка 
ТОВ «АБЗ Промбуд». Це 
підприємство виграло 
тендер на проведення 

капітального ремонту по-
криття проспекту Азов-
ського та прилеглої тери-
торії вартістю 3 570 870 
гривень.

За словами першого за-
ступника селищного го-
лови Марини Логінової, 
роботи ТОВ «АБЗ Пром-
буд» планує завершити до 
1 липня.

Зараз ТОВ «АБЗ Пром-
буд» виконує ямковий 
ремонт на центральних 
вулицях Кирилівки.

Реконструкцію частини проспекту 
Азовського планується закінчити 
за місяць

У КИРИЛІВЦІ ТРИВАЄ РЕМОНТ 
ДОРІГ ТА РОЗШИРЕННЯ 

ПРОСПЕКТУ АЗОВСЬКОГО
Нові опори освітлюють з 

одного боку проїзну частину, 
з іншого — пішохідну доріж-
ку, яка стала першим етапом 
благоустрою однієї з голо-
вних вулиць Кирилівки.

Роботи були викона-
ні вчасно, як і обіцяло ке-
рівництво селищної ради 
— до Дня Кирилівки, пол-
тавською компанією ТОВ 

Нова структура селищ-
ної ради наділена широки-
ми повноваженнями, які 
визначають органи місце-
вого самоврядування. На-
самперед муніципальна 
варта слідкуватиме за до-
триманням рішень селищ-
ної ради, що стосуються 
благоустрою, правил тор-
гівлі, екології, охорони 
правопорядку та довкілля, 
паркування транспорту, 
тощо.

Усі повноваження, мета 
створення та обов’язки 
співробітників відділу 
прописані в Положенні 
про Відділ муніципаль-
ної варти Кирилівської 
селищної ради.

До речі, співробітни-
ки відділу матимуть по-
вноваження накладати 
адміністративну відпо-
відальність на поруш-
ників умов благоустрою, 
торгівлі, екологічного за-
конодавства, тощо. Вони 
виконуватимуть службу у 
спецодязі із відповідними 
знаками та документами.

У своїй діяльності від-
діл «Муніципальна вар-
та» керується Конститу-

цією і законами України, 
постановами Верховної 
Ради України, декретами, 
постановами і розпоря-
дженнями Кабінету Мі-
ністрів України, актами 
Президента України    з 
урахуванням функціо-
нальної специфіки,  рі-
шеннями  Кирилівської 
селищної ради та її Ви-
конавчого комітету,  роз-
порядженнями  Кирилів-
ського селищного голови, 
Положенням про Відділ 
муніципальної варти Ки-
рилівської селищної ради 
і іншими нормативними 
актами.

Працівники  відді-
лу діють в межах повно-
важень, визначених по-
садовими інструкціями, 
які затверджуються  се-
лищним  головою. За-
раз їх поки що троє осіб. 
Керівництво селищної 
ради просить громадян, 
володарів та керівників 
об’єктів інфраструктури 
громади сприяти вико-
нанню службових повно-
важень співробітниками 
відділу.

У селищній раді почав 
працювати відділ 

«Муніципальна варта»

серед тротуару з поверх-
ні б’ють шість струменів, 
які у темрявi підсвічуються 
синім, зеленим та черво-
ним освітленням. Поверх-
ня фонтану вкладена так, 
що вода повертається до 
насосів і знов викидається 
через струмені. За словами 
співробітників ПП «Нова», 
тиск та висота стовпів води 
відрегульовані так, щоб під 
час сильних вітрів воду не 
відносило від фонтану.

Урочисте відкриття фон-
тану відбулося прямо під час 
святкування Дня Кирилів-
ки на головній сцені у центрі 
селища. Усі присутні мали 
змогу побачити пуск фон-
тану у прямому включені з 
торгової площі на великому 
екрані, що встановлений на 
будівлі селищної ради.

За плідну співпрацю із 
громадою керівники під-
рядних організацій, що бе-
руть участь у розбудові ОТГ 
отримали від влади подяки 
та нагороди.

декоративними шовко-
вицями, сучасні тротуар-
ні ліхтарі, нова тротуарна 
плитка. Перлинами проек-
ту стали скульптурне тріо 
у вигляді старовинних ліх-
тарів, що грають на музич-
них інструментах, та пі-
шохідний фонтан. Це вже 
третій фонтан у Кирилівці, 
який встановлює дніпров-
ське ПП «Нова». Прямо по-

Логінова, селищній раді 
вдалося суттєво зеконо-
мити бюджетні кошти і за 
рахунок зниження ціни 
на виконання робіт самим 
підрядником, і за рахунок 
зменшення кількості опор, 
які планувалося встанови-
ти за проектом.

Завдяки цьому, неза-
баром будуть встановле-
ні опори по вул. Першо-
травневій, від перехрестя з 
проспектом Азовським до 
Аквапарку. Керівництво 
селищної ради запевняє, 
що це не всі перетворення, 
які чекають на проспект 
Азовський у цьому році.

Відділ створено 
задля забезпечення 
на території 
громади законності, 
правопорядку, 
охорони прав,
свобод і законних 
інтересів
Кирилівської
громади та її жителів.
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Учні Охрімівської школи та 
небайдужі мешканці села 
самостійно працюють над 
створенням еко-парку в Охрімівці.

В Якимівському та Приазовському 
районах за результатами цьогорічної 
деклараційної кампанії громадяни 
та фізичні особи, які провадять 
незалежну професійну діяльність, 
подали 6982 декларацій про 
майновий стан та доходи.

Команда «Відкрите 
небо» Охрімівської ЗОШ, 
яка працює над проек-
том «Природа заряджає», 
взяла собі за мету само-
стійно створити невелич-
кий еко-парк на території 
школи. Ця ідея у молодих 
ентузіастів виникла вна-
слідок безвідповідального 
ставлення жителів села до 
засміченості навколиш-
нього середовища.

Саме тому учні Охрі-
мівської школи звернули-
ся за допомогою до голови 
Кирилівської селищної 
ради Івана Малєєва. Учас-
ники команди попросили 
надати матеріали для ре-

алізації шкільного про-
екту «Природа заряджає». 
Голова громади погодився 
допомогти та підтримати 
проект.

Для команди «Відкри-
те небо» зустріч з головою 
Кирилівської селищної 
ради стала першим до-
свідом комунікації з міс-
цевою владою. Ця зустріч 
в черговий раз довела, що 
об’єднавшись, набагато 
легше крокувати до ста-
лого розвитку.

Учні висловлюють ве-
лику подяку голові се-
лищної ради за допомогу, 
відкритість, зацікавле-
ність та небайдужість.

Як повідомив начальник 
Якимівського управління 
ГУ ДФС у Запорізькій об-
ласті Ірина Михайлова, 
загальна сума задекларо-
ваного ними доходу стано-
вить 62,1 мільйона гривень. 
До сплати нараховано 9,1 
мільйона гривень податку 
на доходи фізичних осіб та 
0,8 мільйона гривень вій-
ськового збору.

Жителі Якимівського 
району подали 2805 декла-
рацій з загальною сумою 

доходів 29,9 мільйонів, з 
якої до бюджету надійде 4,5 
мільйона гривень ПДФО 
та 0,3 мільйона гривень 
військового збору. 2599 де-
кларацій надано громадя-
нами, які отримують дохо-
ди від самостійної обробки 
земельних ділянок (паїв), в 
т.ч. Якимівська ОТГ – 1787, 
Кирилівська ОТГ – 486 та 
Н.Данилівська с/р -303.

 4195 декларантів При-
азовщини отримали у 2018 
році 32,2 мільйона гривень. 

У Кирилівці пройшов 
«Azovgreenfest»

Підсумки декларування

Участь в акції взяли 
близько сотні волонтерів, 
співробітники Приазов-
ського Національного пар-
ку, організація «ЕКО КОР-
ПУС», та всі інші бажаючі. 
Місцем для прибирання бу-
ло обрано Степок,  де вліт-

ку відпочиває дуже багато 
туристів.

Всього було прибрано і 
вивезено близько 10 тонн 
сміття, більшість з якого це 
пластикові пляшки та по-
суд. Техніку для вивезення 
сміття надала  Кирилівська 

селищна рада.
А ввечері, після масштаб-

ного прибирання, на всіх 
чекав драйвовий концерт у 
центрі Кирилівки за участю 
українських гуртів, що за-
кликали підтримувати еко-
логічний відпочинок.

Екологічна 
акція з 
прибирання 
узбережжя 
Азовського 
моря 
проходила
12 травня

КИРИЛІВСЬКА ВЛАДА ДОПОМОЖЕ 
ВТІЛИТИ У ЖИТТЯ ПРОЕКТ 
«ПРИРОДА ЗАРЯДЖАЄ»

1 червня в Україні традиційно 
відзначається День захисту дітей. 
Найкращі творчі колективи громади 
зібралися разом, щоб подарувати 
свято присутнім.

Ввечері всі зібралися на 
головному майдані в Кири-
лівці. Зі святом всіх привіта-
ли перший заступник Кири-
лівського селищного голови 
Марина Логінова та дирек-
тор КЗ «Центр культури, до-
звілля та мистецької освіти  
Кирилівської селищної ра-
ди» Світлана Шиян. Також 
вони нагородили грамота-
ми та подарунковими серти-
фікатами наших активістів, 
спортсменів та учасників ху-

пи з цього бойового мис-
тецтва. Всі з захопленням 
спостерігали за дійством 
на сцені, адже глядачам по-
казували бойові елементи 
та прийоми самозахисту.  
Глядачі подякували спортс-
менам бурхливими оплес-
ками.

Після для всіх учасників 
самодіяльності був влашто-
ваний солодкий стіл.

У КИРИЛІВЦІ ВЛАШТУВАЛИ ЗАПАЛЬНИЙ КОНЦЕРТ
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ

дожньої самодіяльності.
Для діточок творчі колек-

тиви Кирилівки, Охрімівки 
та Атманаю підготували за-
пальну концертну програ-
му. Малеча залюбки підспі-
вувала та танцювала посе-
ред площі.

Саме в цей день в Кири-
лівці розпочався Всеукраїн-
ський турнір з хортингу. Ко-
манди спортсменів зi Льво-
ва та Дніпра подарували 
глядачам показові висту-

Сума нарахованого до спла-
ти податку на доходи фізич-
них осіб склала 4,6 мільйо-
на та 0,5 мільйонів гривень 
військового збору. Від само-
стійної обробки земельних 
ділянок сільськогосподар-
ського призначення (паїв) 
4067 декларацій.

Дохід у розмірі понад 
мільйон гривень задекла-
рував один громадянин на 
загальну суму 5,2 мільйо-
на, це резидент, який отри-
мав доходи іноземного по-
ходження.

Ірина Михайлова нага-
дала громадянам, що само-
стійно нараховані податко-
ві зобов’язання необхідно 
сплатити не пізніше 31 лип-
ня поточного року.

Також до кінця року гро-
мадяни можуть скористати-
ся правом на отримання по-
даткової знижки. 
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ГЕННАДІЙ ШЕВЧЕНКО 
ПОЗДОРОВИВ УСІ ШКОЛИ

НАШОЇ ГРОМАДИ

Як одна мить пролетів навчальний рік, учні подорослішали 
та отримали ґрунтовні знання

У вихованців школи про-
тягом всієї лінійки швидко 
змінювалися емоції. То на 
обличчі були посмішки, 
адже всі раділи закінчен-
ню навчального року, по-
тім, в одну мить, посміш-
ка змінювалася на сльози, 
адже випускники 4 класу 
усвідомили, що настав час 
прощатися з початковою 
школою та своїми перши-
ми вчителями.

Свято було дуже наси-
ченим. Спочатку з приві-
тальними словами до при-
сутніх звернулася директор 
школи Олена Грищенко. 
Молодші школярі отри-
мали похвальні листи та 
сертифікати на придбання 
канцелярських товарів за 
старанне навчання.

Після, з хвилюван-
ням,  до вчителів зверну-
лися і самі випускники 4 
класу, які подякували за 
навчання, виховання та 
терпіння та  пообіцяли ви-
конати усі настанови. Діти 
пiдготували пісні, танці.

Як завжди, організатори 
свята дивували новинка-
ми: шкільний вальс  замік-
сували з запальним рок-
н-ролом. А наприкінці до 
танцюристів приєдналися 
їх матусі, які ритмічними 
рухами зірвали бурхливi 
аплодисменти.

Наприкінці святкової 
лінійки на присутніх че-
кав ще один сюрприз – 
танцювальний флешмоб, 
у якому взяли участь всі 
учні школи.

Як завжди свято зібра-
ло усіх учнів школи, їхніх 
батьків та почесних гос-
тей. До Азовської ЗОШ 
І-ІІІ ступеня із поздоров-
леннями завітали кири-
лівський селищний голо-
ва Іван Малєєв та депутат 
Запорізької обласної ради 
Геннадій Шевченко, який 
побував у всіх школах гро-
мади.

Директори шкіл вітали 
усіх зі святом та підбили 
підсумки року. Усі діти, 
які протягом року вчили-
ся на відмінно, отримали 
похвальні листи. Грамоти 
отримали і учні, які посі-
ли призові місця у шкіль-
них наукових олімпіадах. 
За сумлінну працю слова 
подяки та грамоти отри-
мали і вчителі шкіл Кири-
лівської громади. Також 
подяку отримали всі, хто 
допомагає школі працю-
вати, як одному злагодже-

ному механізму.
Депутат Запорізької 

обласної ради Геннадій 
Шевченко нагадав, що 
вже багато років у нас є 

традиція вибирати кра-
щого учня року, який 
отримує грошовий по-
дарунок.  У цьому році, 
за рішенням педагогічної 
ради, кращим випускни-
ком Азовської ЗОШ І-ІІІ 
ступеня стала Валерія 
Гоппе. В Охрімівській 
ЗОШ І-ІІІ ступеня кра-
щим став Артем Роєнко, а 
в Атманайській ЗОШ І-ІІІ 
ступеня премію від облас-
ного депутата отримала 
Ангеліна Лісовик.

Крім побажань і по-
здоровлень присутні на-
солоджувалися танцю-
вальними і вокальними 
номерами, які для них 
підготували творчі колек-
тиви та учні школи.

В Якимівському районі 
пролунали останні дзвони-
ки в школах. Це свято ніколи 
не лишається осторонь ува-
ги Геннадія Миколайовича. 
Депутат обласної ради від-
відав Азовську, Охрімівську 
та Атманайську ЗОШ. Звер-
таючись до випускників, Ген-
надій Шевченко побажав їм 
продовжити навчання в про-
відних вищих навчальних за-
кладах. За традицією, кращі 
учні шкіл отримали грошо-
ві премії від Геннадія Мико-
лайовича. Кращі викладачі 
отримали грамоти обласної 
та районної ради. Спілкую-

чись із вчителями та батька-
ми, Геннадій Миколайович 
зазначив, що й надалі буде 
сприяти у покращенні мате-
ріально-технічної бази на-
вчальних закладів Якимів-
ського району.

Нагадаємо, що у минуло-
му році школи Кирилівськоі 
громади отримали від Ген-
надія Шевченка сучасні ін-
терактивні комплекси. А у 
цьому році запланований 
капітальний ремонт у дитя-
чому садку «Зайка» с. Соло-
не, до якого Геннадій Мико-
лайович прикладе усі зусил-
ля з фінансування.

Прощалися із дитинством
у всіх школах громади

Депутат обласної ради поздоровив 
юних жителів громади із закінченням 
навчального року.

Школярі об’єднаної громади зібралися 
на святкових лінійках, щоб дізнатися, 
хто ж став кращим учнем-випускником 
та підбити підсумки року.

У ЗОШ-С І ступеня «Золота рибка» 
пролунав останній дзвоник
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категорія, східний танцю-
вальний колектив «Шахе-
резада» (кер. – Анна Саркі-
сова) ІV вікова категорія.

Лауреатами ІІ ступеню у 
номінації «Вокальне мис-
тецтво» стали: вокальний 
колектив «Мрія» (Атма-
найський СБК), Вікторія 
Некрасова. У номінації 
«Iнструментальне мисте-
цтво» - Ул’яна Засько. У 
номінації «Хореографічне 
мистецтво»  - денс-студія 
«Energy» (кер. - Ірина Мир-
на), хореографічний колек-
тив «Акварель» (кер. - Ма-
рина Бєлічкова).

Лауреатами І ступе-

KIRILLOVKA-FEST приніс нагороди солістам
та творчим колективам громади

Уже третій рік поспіль у Кирилівці 
проходить Всеукраїнський музичний 
фестиваль-конкурс KIRILLOVKA-FEST. 
Цього разу він пройшов у період
з 24 по 28 травня. 

«Кубок мера» отримав во-
кальний ансамбль викла-
дачів Вознесенської мис-
тецької школи.

Були на фестивалі і спе-
ціальні призи. Один з них - 
грошові сертифікати на по-
їздку до дитячого творчого 
табору в Болгарію в місто 
Кітен,  яких було роздано 
на суму 500 тис. гривень. 
Кирилівські колективи 
також отримали ці серти-
фікати, Так, зразковий хо-
реографічний колектив 
«Фантазія» (кер.- Юля Ти-
сячна) отримав сертифікат 
на суму 1000 євро. Східний 
танцювальний колектив 
«Шахерезада» (кер. – Анна 
Саркісова) V вікова кате-
горія отримав сертифікат 
на 1000 євро. Зразковий 
хореографічний ансамбль 
«Юнона» (кер.- Людмила 
Кузьменко) отримав серти-
фікат на 1000 євро. Вокаль-
ний дует «Яворина» (Кири-
лівка) отримав сертифікат 
на 500 євро.

Окрім нагородження пе-
реможців подяку отримали 
і ті люди, які доклали мак-
симум зусиль для того, щоб 
третій  Всеукраїнський 
фестиваль «Kirillovka-fest» 
пройшов на найвищому 
рівні.

Активне сприяння ор-
ганізації фестивалю нада-
ють: Кирилівська селищна 
рада, громадська організа-
ція «Кирилівка-курорт», 
КУ «Обласний методичний 
центр культури та мисте-
цтва» Запорізької обласної 
ради, КЗ «Центр культури, 
дозвілля та мистецької осві-
ти  Кирилівської селищної 
ради Якимівського району 
Запорізької області»,  відділ 
культури та туризму Яки-
мівської РДА, КП «Розви-
ток курортної зони», інтер-
нет-журнал kirillovka.com.
ua, а також Департамент 
культури, туризму, націо-
нальностей та релігій Запо-
різької обласної державної 
адмiністрації.

же «гран-прі», проте для 
головної нагороди трошки 
не вистачило балів. Ку-
бок «Респект» отримав ан-
самбль з міста Мелітополь 
«Фієста», вокальний дует 
«Яворина» (Кирилівка), 
Анастасія Могуренко, Ка-
терина Назарова, народний 
хоровий колектив «Крини-
ченька», інструментальний 
ансамбль «Темпестозо», ка-
вер гурт «Dream Team».

Гран-прі фестивалю-
конкурсу отримали:  у но-
мінації «Iнструментальне 
мистецтво» — ансамбль 
скрипалів «Рондо» м. Ме-
літополь. У номінації «Хо-

У цьому році на фести-
валь приїхало взяти 

участь 355 творчих колек-
тивів та індивідуальних 
виконавців з усіх регіонів 
нашої країни, а це близько 
3000 чоловік, серед яких як 
професіонали, так і почат-
ківці. Для порівняння, у 
минулому році у фестивалі 
взяли участь 2000 учасни-
ків з десяти областей Укра-
їни.  Конкурс проводився 
в 6 вікових категоріях та у 
4 номінаціях: хореографія, 
вокал, інструментальний 
жанр, оригінальний жанр 
(цирк, художнє читання і 
естрадні мініатюри).

Перемогти в конкур-
сі було нелегко, оскіль-
ки оцінки виставлялися 
професійним журі, яке 
враховувало не тільки 
техніку виконання, а й 
емоційність, артистизм, 
зовнішній вигляд конкур-
сантів. До складу журі у 
цьому році увійшли: На-
талія Соколовська – ви-
кладач кафедри акторської 
майстерності та дизайну 
Запорізького національно-
го університету, заслужена 
артистка України (м. Запо-
ріжжя);  Олена Златова – 
в.о. директора комунальної 
установи «Обласний ме-
тодичний центр культури 
і мистецтва» Запорізької 
обласної ради (м. Запоріж-
жя); Марк Орловський — 
заслужений діяч мистецтв 
України, директор продю-
серського центру Григорія 
Чапкіса, член суддівських 
колегій в Україні, Болгарії, 
Естонії, Греції, представ-
ник Європейської фести-
вально-концертної ліги 
у м. Києві, посол дружби 
провінції Хунань (Китай), 
експерт національного ре-
єстру Рекордів України, 
кавалер найвищої нагоро-
ди – ордену Нескорених (м. 
Київ); Людмила Кондра-
това –  кандидат педаго-
гічних наук, доцент ДВНЗ 
«Університет менеджменту 
освіти» Національної ака-
демії педагогічних наук 
України (м.Київ); Тетя-
на  Нічебай – начальник 

відділу культури і туриз-
му Якимівської районної 
державної адміністрації 
(смт. Якимівка); Михайло 
Єгоров – заслужений пра-
цівник культури України, 
директор КЗ «Мелітополь-
ське училище культури» 
Запорізької обласної ради, 
викладач вищої катего-
рії, викладач – методист 
(м.Мелітополь); Віталій 
Шитіков – завідуючий 
відділенням духових та 
естрадних інструментів КЗ 
«Мелітопольське учили-
ще культури» Запорізької 
обласної ради, викладач 
вищої категорії, викладач-
методист (м. Мелітополь); 
Людмила Черкес  — завід-
уюча відділенням хорео-
графічних дисциплін КЗ 
«Мелітопольське училище 
культури» Запорізької об-
ласної ради, викладач ви-
щої категорії, викладач-
методист (м. Мелітополь); 
Євгенія  Мамєдова – ви-
кладач фортепіано, стар-
ший викладач, викладач 
вищої категорії КЗ «Мелі-
топольське училище куль-
тури» Запорізької обласної 
ради (м. Мелітополь).

Серед такої великої кіль-
кості насправді таланови-
тих конкурсантів вибрати 
кращих було нелегко. Кож-
ного дня після закінчення 
конкурсної програми до 
пізньої ночі тривали обго-
ворення.

Лауреатами ІІІ ступе-
ню у номінації «Вокальне 
мистецтво» стали Катери-
на Вівденко смт. Кирилів-
ка  та Романчук Світлана 
с. Атманай. У номінації 
«Iнструментальне мисте-
цтво» - Антон Коломоєць, 
Софія Сьомченко, Ар-
тем Лисенко. У номінації 
«Оригінальне мистецтво» - 
студiя «Театральні сходин-
ки» (Охрімівський СБК). У 
номінації «Хореографічне 
мистецтво» -  зразковий 
хореографічний колектив 
«Фантазія» (кер. - Юля Ти-
сячна) І вікова категорія, 
зразковий хореографічний 
колектив «Фантазія» (кер.- 
Юля Тисячна) ІІ вікова 

ню у номінації «Вокальне 
мистецтво» стали: Єли-
завета Тєтюшкіна, Ма-
рія Гуменна, вокальний 
ансамбль «Берегиня» 
(Охрімівський СБК),  во-
кальний ансамбль «Мрія» 
(Кирилівський СБК), Тетя-
на Кучеренко. У номінації 
«Оригінальне мистецтво» 
- Вікторія Щусь. У номіна-
ції «Iнструментальне мис-
тецтво» - «Тріо сопілкарів». 
У номінації «Хореографіч-
не мистецтво» - зразковий 
хореографічний колектив 
«Фантазія» (кер. - Юля Ти-
сячна) ІІІ вікова категорія, 
східний танцювальний ко-
лектив «Шахерезада» (кер. 
– Анна Саркісова) V ві-
кова категорія, зразковий 
хореографічний ансамбль 
«Юнона» (кер.- Людмила 
Кузьменко).

В цьому році деякі ко-
лективи та солісти отри-
мали кубок «Респект». Як 
пояснила директор  КЗ 
«Центр культури, дозвілля 
та мистецької освіти  Ки-
рилівської селищної ради 
Якимівського району За-
порізької області» це май-

реографічне мистецтво» 
— народний ансамбль тан-
цю «Запорізькі обереги» та 
народний ансамбль сучас-
ного танцю «Star light». У 
номінації «Вокальне мис-
тецтво» — жіноче вокальне 
тріо «Обереги» місто Харків 
та зразковий колектив «Ро-
мантика»  м. Днiпрорудне. 
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Останніми роками хор-
тинг здобув вже всесвіт-
нє визнання. Представни-
ки цього виду спорту ви-
ступили на міжнародному 
фестивалі бойових мис-
тецтв у Франції, де змага-
лися спортсмени та май-
стри міжнародного рівня.

Організатором турні-
ру «Кубок Азовського мо-
ря» виступив Руслан Гали-
гін – тренер вищої катего-
рії, президент Запорізької 
обласної федерації хортин-
гу. Участь у змаганнях взя-
ли 135 спортсменів  зі всієї 

України.
Турнір пройшов на висо-

кому рівні, а майстерність 
спортсменів, які приїхали 
виступити на змаганнях, 
вражала. Вся суддівська 
бригада змагань мала ве-
ликий досвід. Це високок-
валіфіковані судді, катего-
рія яких не нижче 1-й. Дехто 
з суддів мав міжнародну ка-
тегорію. До речі, наша  Ган-
на Александрова вже також 
стала суддею національної 
категорії.

Спортсмени змагалися 
в розділах «двобiй», який 

Кубок з хортингу зібрав 135 спортсменів
та став справжнім святом спорту

У Кирилівці 1-2 червня пройшов
II всеукраїнський турнір з хортингу 
«Кубок Азовського моря»

Кирилівці - 214 років!

Весело та гучно відсвяткувала свій День народження 
Кирилівк - iз врученням нагород, відкриттям фонтану, 
піснями, танцями,+ вогняним шоу та феєрверком.

Святкування Дня на-
родження Кирилів-

ки традиційно розпочалося 
з урочистої ходи творчих 
колективів, які з’їхалися у 
наше селище з усієї Украї-
ни для участі у Всеукраїн-
ському фестивалі  «Кири-
лівка Fest». До речі, на ІІІ 
Всеукраїнський фестиваль 
прибули взяти участь 355 
творчих колективів та ін-
дивідуальних виконувачів з 
усіх регіонів нашої країни. 
Це близько 3000 чоловік.

Хода, яку очолював ор-
кестр Мелітопольського 
училища культури, про-
йшла від Будинку культури 
№1 по вулиці Центральній 
до великої сцени на цен-
тральному майдані Кири-
лівки.

Урочисте відкриття фес-
тивалю відбулося під звуки 
оркестру із представлен-
ням поважного журі та не-
великим концертом твор-

чих колективів Кирилівки.
Селищний голова Іван 

Малєєв поздоровив учас-
ників із відкриттям заходу, 
побажав усім успіхів та за-
певнив, що цей фестиваль 
відіграє велику роль у ство-
ренні іміджу нашої гро-
мади, як такої, де живуть 
дуже талановиті та гостин-
ні люди.

Головне дійство свята 
Дня селища розпочалося 
на початку дев’ятої годи-
ни вечора. Перед великою 
кількістю людей із поздо-
ровленнями виступили се-
лищний голова Іван Малє-
єв та депутат обласної ради 
Геннадій Шевченко. Він 
вручив жителям громади, 
які зробили значний вне-
сок у її розвиток та розви-
ток Запорізького краю, гра-
моти та подяки від обласної 
ради.

З нагоди 214-ї річниці 
Кирилівки, за поданням 

За поданням КЗ «Центр 
культури, дозвілля та 
мистецької освіти Кири-
лівської селищної ради 
Якимівського району За-
порізької області» за муж-
ність, патріотизм, громад-
ську активність та високий 
професіоналізм, проявлені 
у боротьбі за єдність та не-
залежність України, орде-
ном «Єдність та Воля» був 
нагороджений селищний 
голова Іван Малєєв.

Під час вручення наго-
род селищний голова разом 
із керівником ПП «Нова» 
Богданом Водолажченко 
відкрили новий фонтан, 
який розташований на тор-
гівельному майданчику на 

Приморському бульварі, де 
останніми місяцями три-
вала реконструкція.

Після урочистої частини 
свята творчі колективи Ки-
рилівської ОТГ та учасни-
ки фестивалю «Кирилівка 
Fest» подарували глядачам 
чудовий концерт.

Далі гостей та мешканцiв  
селища порадували сво-
єю творчістю музиканти з 
відомої української групи 
«TaRuta». Разом із театром 
вогню «Adelaida» вони зро-
били цей чудовий святко-
вий вечір та концерт по-
справжньому яскравими та 
запальними. Наприкінці 
концерту на всіх чекав чу-
довий святковий феєрверк.

кирилівського селищного 
голови, орденами «За роз-
будову України» були наго-
роджені: депутат обласної 
ради Геннадій Шевченко, 
перший заступник селищ-
ного голови Марина Логі-
нова,  директор ПП «Азов-
комсервіс» Петро Мелюк, 
помічник депутата облас-
ної ради Дмитро Луц. Ба-
гато орденів та медалей за 
самовіданну працю та роз-
виток Кирилівки отрима-
ли місцеві діячі культури, 
спорту, соціальної сфери, 
освіти та медицини.

Директор КЗ «Центр 
культури, дозвілля та 
мистецької освіти Кири-
лівської селищної ради 
Якимівського району За-
порізької області» Світ-
лана Шиян отримала по-
чесне звання «Заслужений 
діяч естрадного мистецтва 
України» із врученням від-
повідної медалі.

дозволяє ударну техніку з 
будь-якого положення і всю 
бійцівську техніку, та «су-
тичка». Кирилівку на зма-
ганнях представляла ко-
манда ДЮСШ «Азовець» у 
складі 12 спортсменів. Во-
ни продемонстрували чу-
дову техніку та командну 
роботу.

Станіслав Путеньов че-
рез свою травму знову про-
бував себе у ролі судді. 
Олександр Віркун висту-
пав у розділі «сутичка», так 
як у розділі «двобій» йому 
не знайшлося суперника. 
Спортсмен провів яскраві 
поєдинки та став першим.

Тимофій Буханцов провів 
три яскраві поєдинки. Хло-
пець показав хорошу фізич-
ну підготовку та виборов 
золоту медаль.

У Христини Апалькової  
також не було суперників 
в її категорії. Тому тренери 
прийняли рішення поста-
вити її у пару з одноклубни-
цею Кірою Кордюковою.

— Кіра наразі дуже пер-
спективна  спортсменка. І 
тому ми недарма вирішили 

поставити з нею досвідчену 
спортсменку Христину. Для 
Кіри це був неабиякий до-
свід і можливість викласти-
ся на повну. В результаті ми 
задоволені роботою обох 
спортсменок, — зазначає 
тренер Руслан Галигін .

У підсумку і у Христини, і 
у Кіри перше місце.

Дуже добре виступив Ва-
дим Лузан. При вазі 24-25 
кг, він у категорії до 30 кг 
провів три поєдинки. Два з 
них він завершив достроко-
во, але у третьому, на жаль, 
програв два бали у боротьбі  
хлопцю з Василькова.

Данило Сулім потрапив 
у категорії з Олегом Алек-
сандровим. Він провів два 
яскраві поєдинки і здобув 
перемогу. У фіналі Данило 
зійшовся з Олегом та став 
другим. Олег - єдиний наш 
спортсмен, який в цьому 
році не пропустив жодних 
змагань, завжди перема-
гаючи на них, та лише один 
раз отримав друге місце. 
При своїй вазі в 31 кг тре-
нери вирішують поставити 
Александрова у категорію 

35 кг, де хлопець здобуває 
абсолютну перемогу у чо-
тирьох боях.

Гарно виступили і новач-
ки. Данило Задорожній і у 
«сутичці», і у «двобої» став 
першим. Дмитро Вакуленко 
став третім, проте показав 
дуже хороші поєдинки, про-
явивши свій характер. Ки-
рило Міхалевич виступав  в 
одному розділі, де виборов  
друге місце. Домініка Чер-
нявська також стала другою. 
Макар Саулевич, на жаль, 
програв. Команда кирилів-
ських спортсменів посіла 2 
загальнокомандне місце.

Об’єднані хортингом 
спортсмени не лише зма-
галися за медалі на хорті, 
а й насолоджувалися ви-
ступами кирилівського хо-
реографічного колективу 
«Фантазія».

Кирилівка вже вдруге 
приймає міжнародний тур-
нір з хортингу.  І це було б 
неможливо без підтрим-
китих людей, яким  небай-
дужа доля спортсменів на-
шого селища. Тож подяки 
та символічні кубки за по-
стійну допомогу, розуміння, 
сприяння розвитку спорту 
та становленню здорової 
нації отримали всі, хто на-
дав підтримку в проведенні 
цього турніру.
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У смт Веселе 18 
травня проводилася 
обласна 
спартакіада серед 
збірних команд 
територіальних 
громад.

КИРИЛІВСЬКА ГРОМАДА ВИБОРОЛА ДРУГЕ МІСЦЕ 
НА ОБЛАСНИХ ЗМАГАННЯХ

Дуже хорошу та профе-
сійну гру показала наша во-
лейбольна команда. Хлопці 
завзято боролися за перемо-
гу та у підсумку посіли друге 
місце.

Наталя Каширіна та 
Олександр Куц у настіль-
ному тенісi вибороли перші 
місця у особистому заліку та 
відповідно і перше командне 
місце у цьому виді спорту.

У шашках достойну гру 
показали Наталя Власюк та 
Захар Лавренченко. Оби-
два спортсмени посіли другi 
місця у змаганнях.

Друге командне місце по-
сіли гирьовики. А ось у зма-
ганнях з шахів змогли вибо-
роти тільки четверте місце.

В результаті у команди 
Кирилівської громади друге 
командне місце.

За традицією, кожного року 
22 травня мешканці громади 
влаштовують змагання з доміно.

ді «Кордон» та їх керівнику. 
Хлопці завжди також при-
сутні на всіх змаганнях, і за-
звичай вони приходять од-
разу після служби. Відзна-
чає він і команду «Юність», 
яка активно бере участь у 
спартакіаді. Розчаровує го-
ловного суддю змагань ко-
манда «Громада», яка в то-
му році стала переможцем. 
Наразі команда пасе задніх 
з рахунком 136 балів, і голо-
вна причина цього - погана 
організація команди.

Наступний етап спарта-
кіади розпочнеться у ве-
ресні. Роман Сердяєв на-
голошує, що до цього часу 
кожна команда згідно по-
ложення може змінити 2-3 
учасника.

Чудова погода, гарний 
настрій та спортивний 
запал панували весь день 
серед учасників турніру. 
Показати свою майстер-
ність у грі зібралося 12 
команд з усіх населених 
пунктів нашої громади. 
Спортсменів привітав 
заступник селищного 
голови Ігор Коробка. Він 
побажав перемоги силь-
нішим.

Ідея влаштовувати цей 
щорічний турнір на-
лежить кирилівському 
підприємцю та активісту 
Олегу Третяку.  Він, за-
звичай, надає місце для 
проведення змагань  та 
забезпечує головний приз 
змагань – живого барана.  
За друге місце переможці 
отримали цього року 214 
гривень, адже Кирилівці 

виповнилося 214 років.
Усі команди, за прави-

лами, складалися з двох 
спортсменів та грали по 
коловій системі. Грали до 
202 очків. Головним суд-
дею змагань був Роман 
Сердяєв.

У результаті захоплю-
ючої гри третє місце 
посіла команда «Свати» 
(О.Городній та І. Вишне-
вецький). Друге місце 
у команди «Бу-бу» (В. 
Буряков та С.Буряков). 
А перше почесне місце 
у цьому році виборола 
команда «Крим наш» 
(Є.Орлов та Д. Лоскоріг). 
Переможці отримали го-
ловний приз,  грамоту та 
перехідний кубок, який 
буде зберігатися у них до 
наступного року.

«КРИМ НАШ» ОТРИМАВ
У КИРИЛІВЦІ БАРАНА

Впродовж 
декількох місяців
6 команд боролися 
за право стати 
кращою у 5 різних 
видах спорту.

Останніми змаганнями 
весняного етапу спартакіа-
ди було перетягування ка-
нату. Також вже відбулися 
змагання  з доміно, нардів, 
волейболу та настільного 
тенісу.

У загальному заліку в не-
легкій боротьбі наразі ліди-
рує команда «Хвиля», яка 
вже набрала 332 очки.

Як зазначив головний 
суддя змагань Роман Сер-
дяєв, є одна команда, яка 
завжди присутня на зма-
ганнях з будь-якого виду 
спорту – це команда «Ря-
тівник». Також він відзначає 
команду ентузіастів «Хви-
ля», які показують хороші 
результати.  Головний суд-
дя змагань дякує коман-

На міні-футбольному полі ДЮСШ 
«Азовець» 17 травня між школами 
Кирилівської громади пройшли 
захоплюючі ігри з футболу.

Школи громади влаштували 
змагання з міні-футболу

Команди охоче взяли 
участь у змаганнях з міні-фут-
болу, адже це була чудова 
можливість проявити себе, 
завоювати звання переможця 
і відстояти честь своєї шко-
ли. Усі  школи  запам’яталися 
цікавою напруженою бороть-
бою у кожному зіграному по-
єдинку.
За результатами змагань:

І місце – Охрімівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів.

ІІ місце – Атманайська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів.

ІІІ місце – Азовська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів.

Вітаємо переможців зма-
гань! Бажаємо спортсменам 
здоров’я, натхнення до тре-
нувань та нових спортивних  
перемог!

Таблиця результатів ХIX спартакіади Кирилівської селищної ради.

  Доміно Волейбол Нарди Настільний 
теніс

Перетягування 
каната

Очки після 
весняної 
частини 
змагань 

 Громада
 

  I/60
 

      _
 

 V/32
 

    III/44
 

           _
 

     136
 

 Рятівник
 

  V/32
 

    IV/54
 

 IV/36
 

V/32
 

        I/90 
 

      244
 

 Хвиля
 

  II/52
 

     I/90
 

 I/60
 

    II/52
 

       II/78
 

     332
 

 Юність      _  
    II/78

 
 II/52

 
   IV/36

 
       V/48

 
    214

 
 Кордон

 
  III/44       _  

 VI/28
 

    VI/28
 

       IV/54
 

    154
 

 Бодрість
 

  IV/36
 

   III/66
 

 III/66
 

      I/60
 

     III/66
 

    294

Впродовж 
декількох місяців

У КИРИЛІВЦІ ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ ПЕРШОГО 
ЕТАПУ ХIX СПАРТАКІАДИ

Спартакіада проходила 
з таких видів спорту: во-
лейбол, шашки (чоловіки 
та жінки), настільний теніс 
(чоловіки та жінки), шахи 
(чоловіки та жінки) та ги-
рьового спорту. Загалом 
у змаганнях взяли участь 
шість команд.
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Кирилівські юні футболісти брали 
участь у відкритій обласній першості 
ГО «ВФСТ «Колос» у Запорізькій 
області» з футболу (8х8 ) серед юнаків 
2006-2007 рр.н. 

У місті Вишгород 12 травня відбувся 
відкритий чемпіонат України з карате-
PRO серед дітей, юніорів та дорослих.

Кирилівський футболіст став 
одним із кращих бомбардирів

на обласному змаганні

УЧАСТЬ У ТУРНІРІ З 
ПРОФЕСІЙНОГО КАРАТЕ 

ПРИНЕСЛА КИРИЛІВСЬКИМ 
БІЙЦЯМ ГАРНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

П’ять команд з Запорізької області 
змагалися за кубок, присвячений Дню 
заснування селища Кирилівка.

Участь у щорічних змаганнях,
які відбулися 12 травня,
взяли мисливці нашої громади. 

У КИРИЛІВЦІ ПРОЙШЛИ ЗМАГАННЯ
ЗІ СТЕНДОВОЇ СТРІЛЬБИ

Змагання були особисті 
та командні. Склад коман-
ди - 3 учасника. Всього у 
них брало участь 22 спортс-
мени. Усім присутнім був 
проведений інструктаж з 
питань дотримання заходів 
безпеки при поводженні зі 
зброєю.

далями та грамотами об-
ласного товариства, а кра-
щі гравці були відзначені 
індивідуальними диплома-
ми та пам`ятними статует-
ками. Одним із кращих став 
наш земляк Руслан Жерно-
вий, який увійшов у трійку 
кращих бомбардирів зма-
гань. Протягом усіх змагань 

спортсмен забив 13 голів.
Команда юних футболіс-

тів та їх тренер Олександр 
Гуртовий виражають щиру 
подяку ГО «ВФСТ «Колос» 
у Запорізькій області», Ана-
толію та Кирилу Земляко-
вим за неоціненний внесок 
у розвиток спорту на селі.

— В Україні наразі існує 
ліга професійного карате, 
— розповідає тренер ки-
рилівських бійців Руслан 
Галигін. – За два роки ця 
ліга провела ряд турнірів 
високого рівня. Цей чем-
піонат виявився не з лег-
ких для нашої команди. 
На змаганнях майже не 
було обмежень. Поєдин-
ки проходили повнокон-
тактними: дозволено «до-
бивати» колінами та ру-
ками на підлозі. Це були 
справді дуже професійні 
та жорсткі правила.

Змагання зібрали 
близько 100 спортсменів. 
Команда кирилівських 
бійців у складі 4 спортс-
менів виділялася дуже 
високим рівнем підготов-
ки. Усі бої хлопців викли-
кали шквал емоцій у гля-
дачів.

Несподіванкою стало 
те, що на цих змаганнях 
об’єднали вікові та ваго-
ві категорії. Наприклад, 
діти, які зазвичай висту-
пають у категорії до 30 
кг, потрапили у катего-

рію до 33 кг.
Вадим Лузан та Олег 

Александров провели по 
два поєдинки і отримали 
в них беззаперечні пере-
моги, закінчивши їх до-
строково. У фіналі вони 
зійшлися один з одним. В 
результаті Олег отримав 
1 місце, Вадим — на дру-
гій сходинці.

Тимофій Буханцов по-
трапив у категорію до 60 
кг, при тому, що його вага 
була 55 кг. Але хлопець по-
казав досконалу підготов-
ку та виборов перемогу.

Найтяжче випробуван-
ня випало на долю Стаса 
Путеньова. Він потрапив 
у категорію 15-16 років і 
60+. Це означає, що у цій 
категорії немає вагових 
обмежень. На професій-
ній мові карате це на-
зивається «абсолютка». 
Перший бій Стас виграв 
достроково. У другому 
поєдинку він зустрівся з 
суперником, який важчий 
за нього на 10 кг. Цей по-
єдинок Стас програв, до 
того ще й травмувався.

кістю влучних пострілів та 
збитих тарілок.

В результаті запеклих 
змагань у командному залі-
ку призові місця розподіли-
лися наступним чином. На 
третьому місці - команда 
«Азовець» (Віталій та Ігор 
Романішен та Артем Тель-
чаров). На другому місці - 
команда «Лісобій» (Дмитро 
Купрін, Артур Барбакадзе 
та Микола Федоренко). 
Перше почесне місце у ко-
манди «Чемпіони» (Мико-
ла Золотов, Роман Сердяєв 
та Дмитро Лоскоріг).

В особистому заліку тре-
тє місце у Дмитра Купріна, 
друге — у Артема Тельча-
рова. Переможцем змагань 
став Роман Сердяєв.

Призери були нагоро-
джені медалями та грамота-
ми. Тепер на всіх мисливців 
чекають районні змагання 
зі стендової стрільби.

Учасники змагань ви-
словлюють щиру подяку 
Денису Огнєву за надання 
метальної установки.

пружених та драматичних 
поєдинках за коловою сис-
темою визначали найсиль-
нішого.  Це команда «Ки-
рилівська ОТГ», команда 
«Ізвєстія» з села Широке, 
команда «Аскон» з Якимів-
ки, команда «MPS» з міс-
та Запоріжжя та команда 
«Успенівка» з Веселівсько-
го району.

В підсумку, перемогу 
в турнірі одержав Яки-
мівський «Аскон». Срібні 
нагороди в запеклій бо-
ротьбі виборола команда 
Кирилівської ОТГ, третю 
сходинку посіли футзаліс-
ти села Широке Веселів-
ського району – «Ізвєстія». 
Переможцю змагань діс-
тався Кубок, команди-при-

У КИРИЛІВЦІ ПРОЙШОВ ОБЛАСНИЙ ТУРНІР З МІНІ-ФУТБОЛУ

Кожному спортсмену 
надавалося 9 мішеней (та-
рілок) і по два постріли на 
кожну тарілку. 2 бали зара-
ховувалося при потраплян-
ні в тарілку при першому 
пострілі, а один бал - при 
другому пострілі. Пере-
можці визначались за кіль-

Святкування Дня на-
родження Кирилівки про-
ходило дуже насичено 
та емоційно. Так, ВП ГО 
«ВФСТ «Колос» у Запо-
різькій області» спільно з 
Якимівською федерацією 
футболу та Кирилівською 
об’єднаною територіаль-
ною громадою з 25 по 26 

травня на майданчику 
зі штучним покриттям 
ДЮСШ «Азовець» було ви-
рішено провести відкритий 
обласний Кубок з міні-
футболу, присвячений Дню 
заснування селища Кири-
лівка.

У змаганнях прийняли 
участь 5 команд, які в на-

зери були нагороджені  ме-
далями та грамотами, які 
вручили футболістам го-
лова обласного товариства 
«Колос» Анатолій Земля-
ков та завідуючий відділом 

спорту КЗ «Центр культу-
ри, дозвілля та мистецької 
освіти Кирилівської се-
лищної ради Якимівського 
району Запорізької облас-
ті» Роман Сердяєв.

Трохи більше місяця 15 
команд-учасниць визнача-
ли переможця змагань. Ігри 
були надзвичайно цікаві та 
драматичні. Наша коман-
да виявила справжню жагу 
до перемоги, але сили бу-
ли не рівні. Велику роль ві-
діграло і те, що більшість 
команд представляли міста 
Запорізької області, і рівень 
їх підготовки був досить ви-
сокий.

Голова ГО «ВФСТ «Ко-
лос» у Запорізькій області» 
Анатолій Земляков нагоро-
див призерів та перемож-
ця першості кубками, ме-
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За сто років свого нелегкого життя Віра 
Кузьмичова була свідком як трагічних,
так і величних сторінок історії України. 

Сімейний лікар Азовської амбулаторії 
Сергій Кузьменко вже дуже давно став 
для Кирилівки народним.

Незламна Віра
на 100 років

ЛІКАР ВІД БОГА

Жителька Кирилівської 
громади, учасник війни, ве-
теран праці Віра Григорівна 
Кузьмичова 27 травня від-
святкувала свій 100-річний 
ювілей. На долю цієї про-
стої жінки-трудівниці з Ат-
манаю припало багато іс-
торитчних подій:  війна, Го-
лодомор, воєнне лихоліт-

Якщо замислитись над 
поняттям “сімейний лі-
кар”, то починаєш розумі-
ти, що це не якась лікарська 
спеціальність, а справжнє 
життєве покликання.  Сі-
мейні лікарі в Україні як 
спеціальність виникли 
зовсім нещодавно, проте 
на периферії у віддалених 
районах та громадах вони 
працювали завжди.

Кирилівка також має сво-
го сімейного лікаря, дуже 
досвідчену людину із вели-
ким стажем роботи, чуйного 
та турботливого професіо-
нала своєї справи Кузьменка 
Сергія Павловича.

Кожна родина, що меш-
кає у Кирилівці, знає цьо-

го чоловіка, кожна люди-
на довіряє своє здоров’я 
та здоров’я своїх рідних та 
близьких цьому лікарю з 
великої літери “Л”. 

Сергій Павлович закін-
чив місцеву Азовську шко-
лу із відзнакою і вступив 
до Запорізького медичного 
інституту. Було це у дале-
кі радянські часи. У вищі 
Сергій Кузьменко отримав 
спеціальність “лікар-те-
рапевт” і повернувся до 
рідної Кирилівки. Тут він 
влаштувався на роботу лі-
карем до санаторію “Ки-
рилівка”. Після санаторію 
перейшов на роботу до 
Азовської амбулаторії і вже 
25 років поспіль лікує своїх 

У них з’являються двоє ді-
тей. Та щасливе, на любові 
побудоване життя родини, 
тривало недовго. Сім’я роз-
палася. Віра Григорівна са-
мостійно підняла своїх ді-
тей та направила їх на пра-
вильний життєвий шлях.

Попри долю свою зго-
рьовану, не втратила жінка 
любові до людей, до жит-
тя. Має світлу пам’ять, лю-
бить співати. Її голосом за-
вжди зачаровувалися слу-
хачі. Бабуся вільно володіє 
мобільним телефоном. А 
ще любить приймати у се-
бе гостей.  Все життя Віра 
Григорівна говорить людям 
тільки правду в очі. Хтось за 
це поважає бабусю, а ко-
мусь це не подобається.

Оптимізм, щира вдача, 
любов до людей, працьови-
тість, безмежна любов до 
квітів, якими засаджений 
весь її двір, то, мабуть, го-
ловні «рецепти» довголіття 
Віри Григорівни Кузьмичо-
вої, яку не зламали тернисті 
дороги життя.

Поздоровити довгожи-
тельку до неї додому при-
їжджали представники міс-
цевої влади на чолі із в.о. 
старости Ігорем Сажнєвим. 
Вони привезли із собою по-
дарунки від старостинсько-
го округу та влади громади 
та побажали ювілярці міц-
ного здоров’я і продовжу-
вати бути активною люди-
ною, якою її знають одно-
сельці.

земляків.
Кожного дня з ранку до 

вечора Сергій Павлович 
працює із людьми. У Кири-
лівці, мабуть, немає такої 
людини, котра би не зна-
ла та не поважала нашого 
сімейного лікаря. Сергій 
Павлович у свою чергу знає 
кожну родину, кожного 
жителя Кирилівки з само-
го юного і до самого по-
важного віку. Він знає стан 
здоров’я кожного нашого 
жителя. За чверть сторіччя 
роботи в Азовській амбу-
латорії Сергій Кузьменко 
став блискучим діагнос-
том. Іноді йому достатньо 
лише кинути короткий по-
гляд на пацієнта, щоб зро-
зуміти, яка хвороба його 
турбує. Пацієнти, у свою 
чергу, дуже поважають 
думку Сергія Павловича та 
цінують його талант бути 
потрібним у саме тому міс-
ці, у саме той час.

Колектив медпрацівни-
ків, який очолює Сергій 
Кузьменко, сприймає його, 
як за рідного батька. Мед-
сестри кажуть, що їхній 
лікар гармонійно поєднує 
у собі такі риси характеру, 
як чесність, скромність, 
сумлінність, вимогливість 
і при цьому має тонке по-
чуття гумору.

У Кирилівці люди зна-
ють Сергія Кузьменка як 
порядного та вірного друга, 
однокласника, сім’янина.  
Він має багато друзів, яким 
завжди готовий прийти 
на допомогу, розділити із 
ними стіл, успіх, радість.

Сергій Кузьменко - пре-
красний чоловік, батько та 
дідусь. Він має дві доньки 
та одного онука, із якими із 
задоволенням збирається 
вдома за родинним столом. 
Односельці знають свого 
сімейного лікаря, як до-
брого господаря, який має 

ДО УВАГИ
ГРОМАДЯН!

У випадку 
неправомірних дій 

зловживанням служ-
бовим становищем 
співробітників ДСНС 

звертатися до сектору 
з питань запобігання 
та виявлення корупції 

ГУ за телефонами:
(061) 787-94-45  або 

067 619 88 61 БУТНАР 
Сергій Костянтинович

золоті руки. Про нього ка-
жуть: “Якщо Кузьменко за 
щось узявся, то обов’язково 
доведе цю справу до кін-
ця”. Сергій Павлович має 
гарний сад, який зрощував 
власними руками, займа-
ється виноградарством і 
може позмагатися у цьому 
із досвідченими спеціаліс-
тами. Він дуже полюбляє 
домашніх тварин і особли-
во собак. Також родина 
Кузьменків має велике гос-
подарство.

Лікар від Бога - саме та-
кими словами характери-
зують Сергія Павловича 
не тільки земляки, а й ра-
йонні медики. Напередод-
ні Дня медичного праців-
ника України, який цього 
року відзначатиметься 16 
червня, жителі Кирилівки 
передають щирі вітання та 
побажання професійних 
успіхів усьому колекти-
ву Азовської амбулаторії і 
своєму улюбленому лікарю 
Сергію Кузьменко. Побіль-
ше б таких людей у нашу 
громаду, і життя б стало 
значно кращим. Із святом 
вас, наші медики!

госпі чабанами. Тут була 
трошки краща ситуація з 
їжею. За роботу багатодіт-
ній родині давали м’ясо та 
хліб. Згодом до мами приї-
хала і Віра, яка оселилася в 
Атманаї назавжди.

Жодного дня Віра Гри-
горівна не сиділа без діла. 
З 14 років вона працюва-
ла чабаном. Потім випаса-
ла биків. Трудилася і вдень, 
і вночі. І хоч як їй не було 
страшно в степу вночі ви-
пасати худобу, Віра ніколи 
не падала духом.  А коли Ві-
рочці виповнилося 18 років, 
керівництво колгоспу від-
правило дівчинку навчатися 
на тракториста.

Пізньої осені 1941 року 
вона разом з усіма допома-
гала евакуювати колгоспну 
техніку в Калмицькі степи. 
Коли вся техніка опинилася 
у безпеці, Віра починає пра-
цювати дояркою в колгоспі.

Згодом вона виходить 
заміж за коханого чоловіка. 

тя, відбудова народного 
господарства, комуністичні 
п’ятирічки, перебудова, не-
залежність України.

Народилася Віра Григо-
рівна у родині перших пе-
реселенців з Полтавщини 
на прізвище Гармаш. Її мала 
батьківщина – село Дави-
дівка Якимівського району. 
Зростала Віра у багатодіт-
ній родині. Батьки працю-
вали в колгоспі. Бідність ро-
дини не дозволила малень-
кій Вірочці здобути освіту, 
але вона дуже добре навчи-
лася читати та писати.

Невдовзі в Україні розпо-
чався голод, але це не єди-
на біда, яка спіткала родину 
Гармашів. Батько Віри поки-
нув родину та одружився з 
іншіою жінкою. Матір зали-
шалася одна з малолітніми 
дітьми. Для сім’ї настали 
скрутні часи.

Мати разом з старшим 
сином переїхала до Атма-
наю, щоб працювати в кол-
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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. Гвардейская, 
067-345- 99-88 Людмила Ивановна 
дом, Акимовка, 2эт, 60м2, 18000$, 068-
248-44-27
дом, Акимовка, благ., гараж, 380В, 
11сот., газ, 8000$, торг, 068-404-03-19
дом, Акимовка, с мебелью, благоустр., 
без оформления, цена дороворная, 
срочно, 098-587-91-70, 067-797-17-53
дом, Кирилл., 2эт., вода, канал., 
120000$, 067-266-93-04
дом, Кирилл., жилой, 22комн., меб., быт. 
тех., включит., с клиентской базой, 2-ли-
ния, 10с., 220000$, торг, 067-266-93-04
дом, Кирилл., мансарда, без внутр. ра-
бот, 10с., вода, 19800$, 096-385-57-67 
дом, Кирилл., р-н Аквапарка, 90000$, 
067-266-93-04
дом, Кирилловка, благ., 13000$, 067-
674-89-67
дом, 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 новых шифоньера по цене б/у, 
180/50/80 см, 050-284-71-89 
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

вино домашнее оптом: Бессараб, Из-
абелла, Лидия, 098-532-79-64 (звонить 
после 20.00) 
Волгу 24, 097-253-06-82 
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
детская коляска для двойнят, си-
няя,098-532-79-64 (звонить после 20.00) 
детская коляска, синяя, 098-532-79-64 
(звонить после 20.00) 
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 
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
семечку крупную, 097-253-06-82 
сетка-рабица 40 м диам. 3 мм, 096-
576-86-80
телку годичную, 097-253-06-82 
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
Швейная машинка Чайка (ножная), б/у- 
500 грн, 067-252-13-17
швейная машинка «Чайка» электри-
ческая, 098-532-79-64 (звонить после 
20.00) 
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 магазин на круглый год, 
097-141-23-13 
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

ОГОЛОШЕННЯ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

З 60-річчям вітаємо Ломакіну 
Наталію Олександрівну.  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.

З 60-річчям вітаємо Поздняко-
ву Ольгу Володимирівну. Бажаємо 
вам здоров’я, щастя, успіху та 
натхнення у справах. Нехай ваша 
доля буде довгою та щасливою, і 
вас завжди оточує сімейний за-
тишок та гармонія з навколиш-
нім світом.

З 60-річчям вітаємо Жарик Ми-
колу Вікторовича. Бажаємо Вам 
великого везіння, любові справж-
ньої і успіху в справах! Також ба-
жаємо вам в житті родинного за-
тишку і тепла, величезну повагу, 
від людей тільки добра, а найго-
ловніше мати міцне здоров’я .

З 55-річчям вітаємо Молоди-
ченко Лілію Анатоліївну. Бажаємо 
домашнього тепла, затишку, 
достатку і здоров’я, бадьорос-
ті і свіжості, вічної молодості і 
грандіозного, фантастичного 
щастя.

З 55-річчям вітаємо Димченко 
Олександра Михайловича. Бажає-
мо міцного здоров’я, турботи та 
уваги близьких, багато світлих 
і сонячних днів, бадьорості духу 
та душевного спокою. 

З 55-річчям вітаємо Аврамову 
Людмилу Анатоліївну. Бажаємо 
вам міцного здоров’я. Бажаємо, 
щоб ваш будинок був повною ча-
шею, і доля завжди оберігала!

З 55- річчям вітаємо Шевченко 
Олександра Михайловича. Нехай 
кожен новий день буде щедрим 
на успіхи та перемоги, багатим 
на радісні звістки, приємні події, 
особисті досягнення і благородні 
справи! Хай і надалі буде плідною 
ваша нелегка праця на благо рід-
ного краю та держави, твердою 
віра, непоборною сила духу.

З 55-річчям вітаємо Маслієн-
ко Ларису Миколаївну. Бажаємо 
вам, щоб не було у вашому житті 
смутку, а були тільки радості. 
Нехай ваше велике добре серце зі-
гріває всіх своєю любов’ю ще бага-
то-багато років. 

З 55-річчям вітаємо Сіюшову 
Валентину Володимирівну. Міц-
ного 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 55-річчям вітаємо Хому Те-
тяну Анатоліївну. Нехай життя 
приносить побільше світлих мо-
ментів і радості, а кожен день 
буде сповнений сонячними по-
смішками. 

З 55-річчям вітаємо Шиян 
Любов Андріївну. Бажаємо міцно-
го здоров’я, нових досягнень та 
успіхів. Нехай завжди, аж до сто-
річчя, Вас супроводжує щаслива 
зоря удачі, Боже благословення, 
а у Вашому домі панують любов, 
злагода та добробут на многая і 
благая літ!

Ç Þâ³ëåºì!
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ВІТАЄМО!

Ç Þâ³ëåºì!

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

Білоус Олексія Сергійовича

Волкова Андрія Олександровича

Волкову Тетяну Вікторівну

Головіну Ніну Іванівну

Гурієнко Любов Миколаївну

Зюлєву Валентину Тихонівну

Ігошина Владислава Вікторовича

Кириченко Анатолія Леонідовича

Любавцева Тараса Сергійовича

Ляшенко Наталю Володимирівну

Хрустальова Олександра Анатолійовича

Цаповича Юрія Олександровича

Шевченко Федора Івановича

Вітаю з днем народження та хочу побажати яскравих по-
смішок, чудових мрій, щасливих сподівань, веселих жартів, до-
брих справ, неймовірних успіхів, насичених кольорів життя, 
світанків натхнення, романтичних пригод та виконання усіх 
бажань вашого серця!

23 мая свой юбилей отмечала 
Хома Татьяна Анатольевна 

Мамочка, дорогая, родная, единствен-
ная на свете! Ты самая любимая и самая 
близкая нам! Поздравляем тебя с юби-
леем и желаем оставаться еще очень 
долго здоровой, жизнерадостной, такой 
же красивой и обаятельной! Будь счаст-
ливой каждый день и час, радуйся жизни, 
люби всем сердцем этот мир и помни, 
что мы тебя очень любим и ценим твою 
помощь, заботу и нежность! Пусть нич-
то и никогда не омрачает твою жизнь, а 
теплота и любовь всегда будут рядом и 
добавят радости и счастья!

Поздравляют: любимый муж, зять Саша, дочери Алла и Виктория, 
внуки Ангелина и Данил. И все родные и близкие.

Волкова Андрія Олександровича

Ігошина Владислава Вікторовича

Кириченко Анатолія Леонідовича

Любавцева Тараса Сергійовича

Ляшенко Наталю Володимирівну

Хрустальова Олександра Анатолійовича

Цаповича Юрія Олександровича

З 100-річчям вітаємо Кузь-
мичеву Віру Григоріївну. Міцного 
здоров’я вам на многії літа, бла-
гополуччя, щедрої долі, щастя у 
житті, творчої наснаги. Довгих 
років життя у міцному родинно-
му колі та серед вірних друзів.

З 94-річчям вітаємо Ручкіну 
Ганну Яківну. Нехай життя при-
носить побільше світлих мо-
ментів і радості, а кожен день 
буде сповнений сонячними по-
смішками. 

З 91-річчям вітаємо Меркуш 
Надію Арсентіївну. Бажаємо міц-
ного здоров’я, нових досягнень та 
успіхів. Нехай завжди, Вас супро-
воджує щаслива зоря удачі, Боже 
благословення, а у Вашому домі 
панують любов, злагода та до-
бробут на многая і благая літ!

З 82-річчям вітаємо Котенко 
Маю Луківну. Бажаємо вам міц-
ного здоров’я. Бажаємо, щоб ваш 
будинок був повною чашею, і доля 
завжди оберігала!

З 81-річчям вітаємо Денисенко 
Анастасію Семенівну. Бажаємо 
вам здоров’я, щастя, успіху та 
натхнення у справах. Нехай ваша 
доля буде довгою та щасливою, 
і вас завжди оточує сімейний за-
тишок та гармонія з навколиш-
нім світом.

З 80-річчям вітаємо Ничико-
ва Віру Іванівну. Бажаємо міцно-
го здоров’я, турботи та уваги 
близьких, багато світлих і соняч-
них днів, бадьорості духу та ду-
шевного спокою.

З 80-річчям вітаємо Лісовик Га-
лину Олександрівну. Щиро вітає-
мо вас, дорога наша ювілярко, з 
Днем народження, бажаємо міцно-
го здоров’я, щастя, довголіття, 
божого благословення.

З 80-річчям вітаємо Толмачо-
ву Майю Олексіївну. Нехай кожен 
новий день буде щедрим на успіхи 
та перемоги, багатим на радісні 
звістки, приємні події, особисті 
досягнення і благородні справи!

З 80-річчям вітаємо Шияна 
Анатолія Олексійовича. Нехай 
збуваються найбажаніші мрії та 
втілюються всі задуми, нехай у 
Вас завжди буде достатньо сил 
та натхнення на нові цікаві звер-
шення.

З 70-річчям вітаємо Огнищен-
ко Віктора Васильовича.  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 70-річчям вітаємо Феєра Ва-
силя Івановича.  Нехай щирі ві-
тання зігріють вашу душу і при-
несуть достаток позитивних 
почуттів. А в житті хай ні на 
мить не залишають оптимізм, 
віра в чудеса, безхмарне щастя, 
удача і, безсумнівно, любов.

З 70-річчям вітаємо Гусєву 
Валентину Григорівну. Бажаємо 
перш за все здоров’я, бачити 
життя зі світлої сторони та до-
статку який в нашому житті є 
дуже важливим.

З 70-річчям вітаємо Акопян Те-
тяну Павлівну. Нехай збудеться 
все найзаповітніше, нехай при-
йде найбажаніше, нехай згине 
саме злобливе.

З 70-річчям вітаємо Нетребу 
Надію Андріївну.  Хай у вашому 
домі завжди панують мир і злаго-
да, у серці — доброта, а у справах 
— мудрість та виваженість. Жи-
віть щасливо, бережіть здоров’я!

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

З 65-річчям вітаємо Тесленко 
Людмилу Володимирівну. Бажає-
мо завжди плисти на позитив-
ній хвилі, повної оптимізму і 
легкою іронією. Всі неприємності 
сприймати з усмішкою, вірити 
в кращі сторони життя і сміли-
во йти до мрії.

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

З 65-річчям вітаємо Аладіну 
Аллу Іванівну.  Бажаємо Вам щас-
тя, довгих цікавих років, нехай не 
буде в Вас негоди тільки радість, 
тільки сонячне світло.

З 65-річчям вітаємо Гавриша 
Василя Івановича. Бажаємо Вам 
світлих, дивовижних, щасливих 
днів, яскравих подій і позитивних 
емоцій, які будуть робити Ваше 
життя ще прекрасніше. Нехай 
Вас всюди і скрізь супроводжує 
удача, а поруч з нею крокує і успіх.

З 65-річчям вітаємо Зінов’єва 
Сергія Михайловича. Бажаємо 
вдало долати часові простори, 
обставини, перешкоди і негатив, 
відчайдушно боротися за місце 
під сонцем. 

З 65-річчям вітаємо Немеш Ва-
силя Івановича. Бажаємо домаш-
нього тепла, затишку, достатку 
і здоров’я, бадьорості і свіжості, 
вічної молодості і грандіозного, 
фантастичного щастя.

З 65-річчям вітаємо Удови-
цького Миколу Михайловича. Не-
хай радують діти, друзі обожню-
ють і бояться вороги! Радості, 
щастя і теплого, ніжного сонечка 
в небесах.

З 60-річчям вітаємо Дерман 
Людмилу Миколаївну. Крім стан-
дартних побажань - щастя, 
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 60-річчям вітаємо Кіосєва 
Сергія Федоровича. Бажаємо міц-
ного здоров’я, удачі, благополуч-
чя, добра, радості, любові, щас-
тя, гарного настрою, посмішок, 
яскравих вражень.

З 60-річчям вітаємо Король Те-
тяну Анатоліївну. Бажаємо Вам, 
щоб найзаповітніші  мрії завжди 
збувалися, щоб на сто відсотків 
виконувалися найпотаємніші 
бажання. Бажаємо, щоб по жит-
тю з вами поруч йшли люди, які 
вміють не тільки підтримати 
в скрутну хвилину, але і від душі 
порадіти вашому щастю і успіху.

З 60-річчям вітаємо Спасенко 
Олега Васильовича . Бажаємо по-
зитивного настрою, побільше 
радісних днів. Бажаємо Вам зу-
стрічати щоранку з посмішкою, 
вірою в краще. Нехай у Вашій мрії 
будуть крила! Звершення Вам за-
думаних планів.

З 60-річчям вітаємо Шевченко 
Федора Івановича. Нехай усі доро-
ги ведуть до вершини, а здоров’я, 
оптимізм, впевненість у власних 
силах і підтримка близьких людей 
стануть незмінними супутника-
ми у житті. Благополуччя і тепла 
Вашого дому.

З 60-річчям вітаємо Короп 
Олену Вікторівну. 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 60-річчям вітаємо Купаєву 
Любов Степанівну. Бажаємо, щоб 
у вашому житті на одній чаші ваг 
були міцне здоров’я, успіх, благо-
получчя, щастя, радість і любов, 
а на іншій негаразди, біди, печалі 
і труднощі, і нехай перша чаша 
завжди сильно переважає другу.

У цьому році виповнюється 50 років, 
як ми закінчили школу. Вітаю вас з 
ювілеєм, бажаю всього найкращого в 
житті. Будьте здорові і нехай тільки 
мирні та щасливі хвилинки бувають в 
вашому житті. Згадайте добрим сло-
вом всіх, хто пішов в небуття. Щастя 
вам всім, здоров’я! 

Жданова


