
- 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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Якимівський район

ЗАКОНОТВОРЧА 
ДІЯЛЬНІСТЬ
Оскільки Сергій Ва-

лентиров є членом парла-
ментського комітету з пи-
тань екологічної політики, 
природокористування та 
ліквідації наслідків Чор-
нобильської катастрофи, 
особливої уваги нардепа 
стосувались питання за-
хисту екології, підтримки 
природоохоронної діяль-
ності, раціонального ви-
користання природних ба-
гатств. Особливо уважно 
нардеп ставився до законо-
давчих ініціатив, що сто-
суються питань соціальної 
підтримки та соціальних 
гарантій постраждалим 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. Серед депутат-
ських запитів вимога щодо 
забезпечення соціальних 
гарантій постраждалим 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи.

Сергій Валентиров нео-
дноразово виступав за під-
тримку об’єднаних громад, 
розширення їхніх юридич-
них і фінансових повно-
важень. Разом з колегами 
ініціював і підтримав ряд 
законопроектів, які були 
спрямовані на наповнення 
місцевих бюджетів, в тому 
числі і новостворених тери-
торіальних громад.

ЗВЕРНЕННЯ НАРОДНО-
ГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ
Народним депутатом 

скеровано біля 1200 депу-
татських звернень до різних 
органів державної влади, 
органів місцевого самовря-
дування, установ та органі-
зацій. Вони стали заходами 
депутатського реагування 
Сергія Валентирова на від-
повідні звернення вибор-
ців, організацій та установ 
його виборчого округу. 

Депутатські запити, з 
якими нардеп звертався 
безпосередньо до Кабінету 
Міністрів стосувалися 

Депутатський запит 
щодо запобігання знищен-
ню системи екстреної ме-
дичної допомоги України

Депутатський запит 
щодо забезпечення соці-
альних гарантій постраж-
далим внаслідок Чорно-
бильської катастрофи. 

Депутатський запит 
щодо фінансування будів-
ництва газопроводів Весе-
лівського, Приазовського, 
Якимівського районів За-
порізької області. 

Не менш важливе питан-
ня порушує поданий нар-
депом депутатський запит 
щодо збільшення обсягів 
видатків, спрямованих на 
закупівлю оклюдерів, не-
обхідних для здійснення 
ендоваскулярного лікуван-
ня вроджених вад серця. 

Завдяки активній співп-
раці з громадою, керівни-
цтвом районів та області, 
у спільній команді Сергій 
Валентиров розпочав реа-
лізацію низки проектів, які 
покликані якісно покра-
щити життя людей у кож-
ному населеному пункті.  
Фінансовим джерелом та-
ких надходжень є субвенції 
з державного та обласного 
бюджету, грантові програ-
ми. 

Завдяки зусиллям на-
родного депутата протягом 
2016-2019 року до 81-го окру-
гу лише з державного бю-
джету додатково надійшло 
понад майже 70 млн. грн. 

Надходження державних 
субвенцій по роках:

2016 р. - 17  млн грн.
2017 р. - 37 млн грн.
2018 р. - 7,6 млн грн.
2019 р. - 7,8 млн грн.
Переважно у вигляді суб-

венцій на соціально-еконо-
мічний розвиток територій. 
Субвенції розподілилися між 
місцевими бюджетами в за-
лежності від кількості про-
блемних питань, заявлених 
представниками місцевої 
влади, їх першочерговості, 
можливостей кожної кон-
кретної території реалізувати 

Під час парламентської діяльності у Верховній Раді 
України восьмого скликання, народний депутат 
України Сергій Валентиров виступив співавтором 
57 законодавчих актів, частина яких набула чинності 
у вигляді закону, частина була повернена на 
опрацювання, перебуває на різній стадії вивчення 
у парламентських комітетах, вніс 68 пропозицій та 
поправок до інших проектів законів України. Нардеп 
працював над законопроектами, що стосуються 
різних напрямків життєдіяльності держави 
економічної, соціальної, правоохоронної та інших.

РОБОТА ГРОМАДСЬ-
КИХ ПРИЙМАЛЕНЬ
Нардеп впевнений - 

тільки прямий контакт з 
людьми може дати повну 
картину про стан справ 
на кожній території. Без-
посереднє спілкування 
з головами територій та 
мешканцями під час осо-
бистих їх прийомів, візи-
ти до установ та організа-
цій залишаються одним 
з напрямів роботи Сергія 
Валентирова у виборчо-
му окрузі. Відкритисть до 
мешканців округу та від-
повідальність перед ними 
є одними з основних 
принципів, яких  Сергій 
Валентиров дотримується 
в своїй роботі в окрузі. За 
час своєї роботи нардеп 
провів біля 1000 особис-
тих прийомів та зустрічей 
із виборцями. 

В кожному районі окру-
гу працює громадська 
приймальня народного 
депутата. Лише протя-
гом 2018-2019 року до них 
звернулися більше 2000 
мешканців округу, а та-
кож представників установ 
та організацій. За весь час 
виконання депутатських 
повноважень до Сергія 

Валентирова надійшло 
майже 5 тисяч звернень. 
Значна частина стосують-
ся допомоги у покращенні 
матеріально-технічної бази 
закладам дитячої освіти, 
спорту, культури, з боку 
громадян - надання ма-
теріальної підтримки на 
лікування та інші. Звісно 
вирішити абсолютно всі 
проблеми, з якими звер-
таються до нардепа, не-
можливо, але помічники 
на місцях і сам народний 
депутат шукають шляхи 
вирішення всіх важливих 
питань, які порушують 
мешканці.

Народний депутат Укра-
їни Сергій Валентиров 
веде постійну роботу з 
аналізу проблем терито-
рій виборчого округу №81. 
У пріоритеті роботи нар-
депа – практична допо-
мога мешканцям, а також 
об’єднаним громадам, се-
лам, селищам та містам ви-
борчого округу №81. Вирі-
шення більшості проблем 
та актуальних питань на 
місцях здебільшого потре-
бує залучення коштів, які 
не мають місцеві органи 
влади, та вирішення орга-
нізаційних перепон.
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ці проекти. Важливим чин-
ником була і активність тери-
торії, формування бюджет-
них запитів та зверненнях 
щодо необхідності вирішен-
ня питань території.

Більшість коштів, що 
були залучені з державного 
та обласного бюджету, було 
спрямовано на інфраструк-
турні проекти, такі як будів-
ництво та ремонт газоводів, 
водопроводів, доріг. 

А також на модернізацію 
та покращення матеріаль-
но-технічної бази об’єктів 
соціальної сфери - шкіл, ди-
тячих садків, лікарень, за-
кладів культури.

Протягом 2015-2018 років 
завдяки коштам, залученим 
народним депутатом Сергі-
єм Валентировим з держав-
ного бюджету, у співпраці з 
обласними депутатами було 
модернізовано та оновлено 
матеріально-технічну базу 
об’єктів соціальної сфери. 

Ще один напрямок, який 
цього року залученням фі-
нансування підтримав нар-
деп, – це втілення в життя 
програм з енергозбережен-
ня та реконструкції об’єктів 
соціальної сфери. Разом із 
державним бюджетом до 
співфінансування цих про-
ектів долучалися обласний 
та місцеві бюджети району 
чи громади. В деяких ви-
падках нардепу вдавалося 
знайти кошти на завершен-
ня будівництв та рекон-
струкцій, які були розпо-
чаті кілька років тому. Саме 
така співпраця та партнер-
ство дозволило виконати 
наступні дуже важливі для 
мешканців кожної території 
роботи в об’єктах соціальної 
сфери.

МОДЕРНІЗАЦІЯ 
ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ 
СФЕРИ
Якимівській район
- Проведено заміну вікон 

в Якімівській Центральній 
районній лікарні 

- Проведено заміну вікон 
у дитячому садочку «Казка» 
села Охрімівка (Кирилів-
ська громада). 

- Виконано ремонт фойє 
Будинку культури смт Ки-
рілівка. 

- Капремонт фасаду та 
покрівлі Територіального 
центру соціального обслу-
говування

- Придбано комп’ю-
терного обладнання для 
Якимівської школи № 2.

- Замінено вікна в дитя-
чому садку села Охрімівка.

- Виділено 199 тис. грн. 

для Кирилівської ОТГ на 
придбання вікон ДНЗ «Че-
бурашка» у с. Атманай.

- Виділено кошти на ре-
монт амбулаторії у с. Ново-
данилівка 

- Придбано транспорт 
для ЦПМСД.

- Придбано  музичне 
обладнання для Будин-
ку культури і для Будин-
ку Творчості  Якимівської 
ОТГ, освітлювальне об-
ладнання та мікрофони 
для Розівського сільського 
будинку культури. Виді-
лено кошти на будівни-
цтво дитячих майданчиків 
у с. Володимирівка та смт. 
Якимівка, та у садочку «То-
полька» Якимівської ОТГ. 

- Придбано музичне об-
ладнання для духового ор-
кестру Будинку культури с. 
Таврійське.

-  виділено кошти на за-
міну вікон  для дитсадка 
«Чебурашка» с Атманай,

- закуплено спортивний 
інвентар та тренажери для 
Азовської ЗОШ. 

- - для Атманайської 
ЗОШ придбано телевізори 
та комп’ютери. Також теле-
візори та МФУ закуплено 
для Охрімівського ДНЗ.

Це далеко не повний пе-
релік робіт та товарів, які 
були виконані та придбані 
у кожному районі округу.

БУДІВНИЦТВО ТА
РЕМОНТ ОБ’ЄКТІВ
ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА 
Інфраструктурні про-

екти, будівництво та 

модернизація об’єктів 
житлово-комунального 
господарства, що прово-
дяться за кошти держав-
них субвенцій, над за-
лученням яких працював 
народний депутат Сергій 
Валентиров:

Якимівський район
- Будівництво міжсе-

лищних газопроводів та 
поступова газифікація сіл 
Вовчанське, Мирне.

- Співпраця з обласним 
керівництвом дозволила 
зробити кроки і в напрям-
ку реалізації екологічних 
програм в Якимівському 
районі. Зокрема 1 млн грн 
було спрямовано по лінії 
обласного управління ка-
пітального будівництва на 
реконструкцію водоводу с. 
Тернівка. 1,5 млн. грн. було 
спрямовано на розробку 
проектно-кошторисної до-
кументації будівництва 
системи водовідведення 
смт Кирилівка. 

- Побудовано стадіон зі 
штучним покриттям. Сер-
гій Валентиров використо-
вує кожну можливість, аби 
підтримати молодіжний та 
спортивний рух в усіх ра-
йонах округу. Справжнім 
святом для мешканців 
Якимівки стало відкриття 
футбольного поля зі штуч-
ним покриттям, приуро-
чене до 50-річчя стадіону 
«Колос». Реконструкція 
стадіону стала можливою 
завдяки залученню Сергієм 
Валентировим на цей об’єкт 
1 млн грн з державного бю-
джету, а також співфінансу-
ванню від області та райо-
ну. Новеньке покриття на 
полі любителі футболу ви-
пробували безпосередньо в 
день відкриття. На стадіоні 
відбувся юнацький турнір 
серед збірних команд шкіл 
та матч за участю команд 
ветеранів футболу Якимів-
ського району. Незабутнім 
став подарунок перемож-
цям від Сергія Валенти-
рова — футбольний м’яч з 
автографом легенди укра-
їнського та світового фут-
болу Андрія Шевченка.

Співпраця з облдержад-
міністрацією та депутатами 
Запорізької обласної ради, 
залучення коштів обласних 
субвенцій 

- Нардеп вдячний де-
путатам облради за під-
тримку його звернень щодо 
закупівлі комунальної тех-
ніки для населених пунк-
тів округу, в результаті чого 
громади та райони округу 
році отримали близько 20 
одиниць комунальної тех-
ніки та шкільні автобуси 
за програмою співфінансу-
вання, .

- 2016 року Сергій Ва-
лентиров разом з колегами 
домоглися того, щоб За-
порізька область отрима-
ла додаткові кошти з ура-

Продовження
на стор. 4-5

хуванням обслуговування 
внутрішніх переселенців в 
медичних установах облас-
ті. 1,7 млн гривень держав-
ної медичної субвенції були 
спрямовані на оплату праці 
медпрацівників, в тому чис-
лі і Якимівського району. 
Субвенція була розподілена 
залежно від кількості зареє-
строваних переселенців.

Завдяки активній співп-
раці з керівництвом області 
та депутатським корпусом 
облради народного депута-
та України Сергія Валенти-
рова сума асигнувань у 2018 
році по округу становила 
184 млн грн, а у 2019 році - 
101,602 млн грн.

За сприяння парламен-
таря сума обласних асигну-
вань Якимівському району 
з обласного бюджету набли-
зилася до 22 млн. грн. А у 
2019 році – до 14 млн. грн. 18 
млн було направлено на по-
кращення стану автомобіль-
них доріг району. 1,5 млн. 
грн. - на розробку проектно-
кошторисної документації з 
реконструкції очисних спо-
руд смт. Якимівка.

Завдяки обласному фі-
нансуванню місцеві бюдже-
ти отримали велику допо-
могу у облаштуванні у своїх 
навчальних закладах умов 
згідно вимог Нової україн-
ської школи та поліпшенні 
матеріально-технічної бази 
закладів освіти взагалі. По-
над 300 тис. грн. виділено 
з бюджету області на при-
дбання комп’ютерів для 
початкових класів шкіл та 
обладнання кабінетів укра-
їнської мови та літератури у 
російськомовних смт Яки-
мівка та Кирилівка.
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Крім того, за активного 
сприяння нардепа у Яки-
мівському районі виділено 
кошти на будівництво двох 
нових футбольних полів – 
у с. Велика Тернівка та с. 
Охрімівка.

КОМПЛЕКСНІ ДІЇ
ДЛЯ ПОРЯТУНКУ
МОЛОЧНОГО ЛИМАНУ
Першочерговою спра-

вою у своїй роботі нази-
вав порятунок Молочного 
лиману народний депу-
тат Сергій Валентиров. Як 
член екологічного комітету 
Верховної Ради та депутат 
від округу, до якого вхо-
дить Якимівський район, 
він наполегливо працював 
над пошуком фінансуван-
ня для будівництва повно-
цінного каналу, що з’єднає 
Молочний лиман з Азов-
ським морем. Сергій Ва-
лентиров надавав постій-
ну фінансову підтримку у 
проведенні першочергових 
рятувальних дій з розчи-
щення лиману. А постійні 
звернення нардепа до Мі-
некології та Кабміну дося-
гли мети: з державного бю-
джету було виділено 55 млн 
грн на проведення всього 
обсягу робіт з будівництва 
з’єднувального каналу, гід-
ротехнічних споруд та ство-
рення сучасного екоцентру 
на Молочному лимані. Ка-
бінет Міністрів прийняв 
рішення про фінансування 
ряду природоохоронних за-
ходів, в тому числі і розчи-
щення каналу, що з’єднує 
Азовське море і Молочний 
лиман.

Міністр екології Остап 
Семерек відмітив внесок 

народного депутата Сергія 
Валентирова у цю справу.

– Від першочергових ря-
тувальніх дій з розчищення 
промоїни ми нарешті пере-
ходимо до системної робо-
ти з будівництва повноцін-
ного каналу та необхідних 
гідротехнічних споруд. Ми 
плідно співпрацювали з на-
родним депутатом Сергієм 
Валентировим, який весь 
час особисто брав участь у 
порятунку лиману, знахо-
дився у постійному контак-
ті з Міністерством екології 
та місцевою владою. Ці зу-
силля нардепа оцінять не 
лише мешканці Запорізької 
області. Такі заходи дозво-
лять зберегти та збільшити 
рибні ресурси Азовського 
моря для наших нащадків, 
– наголосив міністр.

Як повідомляють у При-
азовському національному 
природоохоронному парку, 
об’єкт знаходиться у числі 
пріоритетних в Міністер-
стві екології та роботи бу-
дуть відновлені і проведені 
в повному обсязі.

ГАЗИФІКАЦІЯ
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 
ОКРУГУ 
Розпочавши в 2016 році 

планомірну роботу з за-
лучення коштів для гази-
фікації населених пунктів 
округу, Сергій Валентиров 
продовжував докладати 
зусиль у цьому напрямку. 
За чисельними прохання-
ми керівництва районів та 
окремих територій біль-
шість велика частина ко-
штів, додатково залучених 
нардепом до округу, було 
спрямовано саме на завер-
шення робіт з прокладення 

гілок влади. Особливо 
нардеп вдячний місцевим 
органам влади – керівни-
цтву районів та сільрад, які 
приймають активну роль, 
виділяючи співфінансу-
вання на будівництво газо-
гонів. Сергій Васильович 
запевняє, що і надалі про-
довжуватиме вести активну 
роботу задля того, щоб жи-
телі територій отримали газ 
у своїх домівках.

ПРОГРАМА
“ЗДОРОВИЙ ОКРУГ” 
Якісна охорона здоров’я 

та освіта — це базові по-
слуги, які повинні бути до-
ступні кожному в повному 
обсязі. Однак на практиці 
коштів на фінансування 
цих галузей у держави і міс-
цевих органів влади не ви-
стачає. Тому Сергій Вален-
тиров в своїй роботі прагне 
приділяти особливу увагу 
освітнім та медичним за-
кладам округу і використо-
вувати всі можливості для 
їх підтримки.

У 2016 році з метою ком-
пенсувати нестачу кадрів 
у сільській медицині нар-
депом було започаткова-
но програму «Здоровий 
округ». За цей час було ор-
ганізовано більше 50 виїз-
них лікарських прийомів у 
сільських амбулаторіях.  

Прийоми спеціалістів, у 
складі терапевта, гастро-
ентеролога, невропатолога, 
ЛОР-лікаря, кардіолога і 
педіатра, під час яких про-
водили УЗД-дослідження, а 
також видавали призначені 
лікарями препарати, ви-
явилися більш ніж потріб-
ними. 

У планах Сергія Вален-
тирова і надалі охоплювати 
такими потрібними медич-
ними послугами жителів 
всіх населених пунктів, де 
відчувається така потреба.

Також нардеп система-
тично допомогає медичним 

закладам районів у справі 
ремонту та оновлення ме-
дичного обладнання, за-
купівлі канцелярських 
матеріалів, на які не виді-
ляються кошти. 2018 року 
за зверненнями місцевих 
органів влади амбулаторії 
отримали необхідні для 
роботи перев’язочні та ан-
тисептичні матеріали, ру-
кавички, термометри, та 
інше. Понад 1500  подібних 
медичних наборів 1500 ме-
дичних наборів отримали 
малозабезпечені родини по 
всьому округу. 

У рамках соціальної про-
грами "Здоровий округ", 
ініційованої народним де-
путатом Сергієм Валенти-
ровим, медичні  заклади 
району мали змогу придба-
ти на умовах співфінансу-
вання бактерицидні лампи. 
До акції долучилися амбу-
латорії  Кирилівської ОТГ,  
по одній одержали ФАПи 
Володимирівського та Чер-
ноземненського старостин-
ського округу. 

ПІДТРИМКА ОСВІТИ, 
КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
Сергій Валентиров на-

давав систематичну фі-
нансову допомогу навчаль-
ним закладам, особливо у 
сільській місцевості, для 
підготовки до нового на-
вчального року та для під-
готовки класів згідно вимог 
Нової української школи. 
Школам, НВК да дитячим 
садкам надається постійна 
підтримка будівельними 
матеріалами, закупівлею 
меблів, техніки, тощо. Ба-
гато керівників навчальних 
закладів знаходяться на 
прямому зв’язку з нардепом 
чи його помічниками, адже 
знають, що Сергій Васи-
льович завжди готовий на-
дати допомогу.

До початку навчального 
року абсолютно всі перші 
класи шкіл округу отрима-
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газогонів. Адже в багатьох 
населених пунктах таке бу-
дівництво тривало кілька 
років, а мешканці вклали 
власні кошти у розробку 
проектів, придбання об-
ладнання та облаштування 
мереж від своїх будинків. 
Основана мета – не допус-
тити покладення мільйон-
них витрат на будівництво 
на плечі місцевих бюджетів 
або самих мешканців. Тому 
народний депутат прикла-
дає максимум зусиль аби 
вирішити ці питання за ко-
шти держави.

Протягом 2016-2018 ро-
ків масштабні роботи з бу-
дівництва міжселищних 
газоводів та газифікації 
сіл проводилися в При-
азовському, Веселівскому, 
Якимівському районах. За-
вдяки втручанню нардепа 
та його численним перемо-
винам із керівницвом За-
поріжгазу було завершено 
газификацію та підключе-
но до мереж село Зеленівка 
Приморського району.

Сергій Валентиров від-
значає, що проведення га-
зифікації населених пунк-
тів округу - це результат 
співпраці всіх гілок влади. 
Особливо нардеп вдячний 
місцевим органам влади 
– керівництву районів та 
сільрад, які приймають 
активну роль, виділяючи 
співфінансування на бу-
дівництво газогонів. Сер-
гій Васильович запевняє, 
що і надалі продовжува-
тиме вести активну робо-
ту задля того, щоб жителі 
територій отримали газ у 
своїх домівках.

У Якимівському районі 
за підтримки Сергія Ва-
лентирова реалізується 

глобальний проект -  бу-
дівництво міжселищного 
газопроводу ГРС Яки-
мівка — смт Кирилівка. З 
державного бюджету було 
залучено 15 млн гривень. 
Майже 3 млн гривень 
спрямовано на завершен-
ня газифікації села Вов-
чанське. Ще 645 тисяч 
грн було виділено на по-
гашення заборгованості 
із будівництва підвід-
ного газопроводу до села 
(Мирного) Ленінського.

Сергій Валентиров 
відзначає, що проведен-
ня газифікації населе-
них пунктів округу - це 
результат співпраці всіх 
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ли у подарунок від народ-
ного депутата Сергія Ва-
лентирова фліпчарти, що 
стали в нагоді школам, які 
починають працювати за 
методикою НУШ.

Кілька років успіш-
но діяла соціальна про-
грама Сергія Валентиро-
ва «Шкільна бібліотека», 
спрямована на поповнення 
фондів бібліотек усіх шкіл 
81-го округу сучасними ви-
даннями. Адже бібліотечні 
фонди просто не встигають 
за змінами шкільної про-
грами, а далеко не у всіх 
батьків є можливість ку-
пувати своїм дітям дорогу 
літературу. Окрім цього, 
бібліотеки округу отриму-
вали кошти на купівлю но-
вих книг, підписку дитячих 
періодичних видань. 

Вже два роки поспіль за 
підтримки народного депу-
тата проводиться яскравий 
вокальний конкурс «Кра-
щій голос Азову. Діти», ре-
гіональні этапи якого про-
ходять у кожному районі 
округу. Сергій Валентиров 
забезпечував призи учас-
никам, повну фінансову, 
організаційну та інформа-
ційну підтримку відбірко-
вих конкурсів, півфіналів 
та фіналів за право предста-
вити свій район у великому 
суперфіналі, що відбувся у 
Бердянську. Цього року за 
ініціативою нардепа було 
змінено формат конкурсу 
– він залучив до участі не 
лише вокалістів, а й пред-
ставників хореографічного,  
оригінального жанру, аби 
ще більше дітей могли про-
явити свої таланти. Отже, 
цього року глядачів Яки-
мівського району вражають 
своїми виступами учасни-
ки фестивалю-конкурсу 
«Таланти Якимівки. Діти». 

Знайшла підтримку у 
Сергія Валентирова пре-
красна ініціатива якимів-
ського тренера Валерія Усо-
яна – створити футбольний 
клуб для хлопців із сіл ра-

йону. Нардеп допоміг ко-
манді «Лиман» із закупів-
лею форми та спортивного 
інвентарю, в організації по-
їздок команди на змагання. 

Спонсорська підтримка 
надається і дорослим ко-
мандам. Були надані кошти 
на організацію районної 
першості з футболу, а також 
на проведення в смт Яки-
мівка фінальних змагань 
відкритої обласної спарта-
кіади з волейболу. 

Під патронатом нарде-
па Кирилівка стала місцем 
проведення всеукраїнських 
змагань з армліфтингу та 
жиму лежачи, було нада-
но фінансову допомогу для 
проведення турніру з бок-
су. А в дні різдвяних кані-
кул пройшов традиційний 
турнір для школярів, яким 
також опікується Сергій 
Валентиров.  Учні шкіл 
району змагалися в шахах, 
шашках, футболі, волей-
болі, жимі штанги лежа-
чи та настільному тенісі. 
З кожним роком кількість 
учасників змагань зростає, 
а отже досягається головна 
мета – захопити дітей спор-
том і захистити від згубного 
впливу вулиці.

ПРОГРАМА 
«ПАМ’ЯТЬ»
Соціальна ініціатива 

нардепа «Пам’ять», спрямо-
вана на збереження святої 
пам’яті про подвиг наших 
земляків у Другій світовій 
війні, розпочалася за бага-
то років до того, як Сергій 
Валентиров був обраний 
народним депутатом. Сер-
гій Васильович багато ро-
ків фінансово підтримує 
військово-пошукові загони 
Запорізької області. Діяль-
ність загонів спрямована 
на те, щоб знайти загиблих 
воїнів, встановити їхні іме-
на та поховати з усіма по-
честями тих, хто віддав 
своє життя за визволення 
Батьківщини. Завдяки цій 

си. Приємною особливістю 
цієї програми стало й те, 
що ініціатива благоустрою 
своїх населених пунктів 
дуже часто йшла від самих 
мешканців. До створення 
чудових куточків для дітей 
разом із нардепом долучи-
лося керівництво територій, 
місцеві підприємці, активну 
участь брали батьки. Також 
на окремих територіях міс-
цеві органи влади приймали 
рішення кошти, які надій-
шлу у вигляді державних та 
обласних субвенцій, спря-
мувати саме на придбання 
дитячих містечок. 

Направити частину залу-
чених нардепом державних 
коштів для встановлення 
дитячих містечок вирішили 
у смт Кирилівка, Якимівка, 
Чкалове Якимівського ра-
йону. 

Ну і, звичайно ж, не могли 
нікого залишити байдужи-
ми веселі свята з безліччю 
розваг для дітей! Вони про-
ходили на честь Дня захис-
ту дітей і днів звільнення в 
кожному райцентрі округу. 
Батути, електромобілі, ані-
матори, частування і пові-
тряні кульки стали чудовим 
подарунком дітям від Сергія 
Валентирова і дали можли-
вість сотням сімей провес-
ти свято у родинному колі. 
Сергій Васильович та його 
помічники радо відгукува-
лися на прохання селищних 
рад в організації дозвілля 
під час днів сіл, Дню захис-
ту дітей та інших святкових 
дат у селах округу. З розвага-
ми та частуванням для дітей 
проходили і відкриття дитя-
чих майданчиків.  

Не зраджує Сергій Васи-
льович і добрій традиції в 
День захисту дітей і до Но-
вого року дарувати великі 
набори розвиваючих ігра-
шок у дитячі садки округу. 
Поповнення “іграшкових 
фондів” дитсадків - завжди 
довгоочікувана подія для 
малечі та полегшення для 
батьківського бюджету. А 
до новорічних та різдвяних 
свят дошкільнята та першо-
класники отримують і со-
лодкі подарунки.

Депутати Кирилівської селищної ради, виконком 
Кирилівської селищної ради та кирилівський селищний 
голова Іван Малєєв висловлюють велику подяку на-
родному депутату України Сергію Валентирову за на-
дану підтримку нашій об’єднаній громаді. Ми завжди 
отримуємо допомогу від народного депутата на шляху 
розвитку та становлення нашої молодої громади та 
впевнені, що і у подальшому народний депутат України 
Сергій Валентиров буде плідно співпрацювати із Ки-
рилівською ОТГ ,підтримуючи наш гостинний край, на 
благо її жителів.

ЗВІТ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА СЕРГІЯ        ВАЛЕНТИРОВА ЗА РОБОТУ
 У ВЕРХОВНІЙ РАДІ VII СКЛИКАННЯ        ПРОТЯГОМ 2015-2019 РОКІВ

пошуковій діяльності в 
минулому році вдалося 
виявити і перепоховати з 
військовими почестями 
останки майже 200 вої-
нів, полеглих за визво-
лення Батьківщини. 

Паралельно пошукови-
ки за підтримки нардепа 
ведуть роботу в архівах 
та допомогають родичам 
встановити імена та долі 
рідних, що вважалися 
зниклими без вісти з ча-
сів війни.

Така робота необхідна 
не лише для збереження 
пам’яті, але й з точки зору 

забезпечення безпеки. На 
утилізацію саперам було 
передано 996 боєприпасів 
часів війни, які могли нести 
загрозу під час польових ро-
біт, і особливо небезпечні, 
якщо їх знайдуть діти.

Програма “Пам’ять” 
спрямована і на підтримку 
у належному стані меморі-
алів на честь героїв-визво-
лителів. Кілька десятків 

меморіалів відремонтовано 
на території округу за під-
тримки нардепа, на кіль-
кох з них проведено рекон-
струкцію та увіковічено 
імена загиблих земляків.

Традиційно помічники 
народного депутата напе-
редодні Дня перемоги над 
нацизмом відвідують учас-
ників бойових дій, ветера-
нам Великої Вітчизняної 
війни надається допомога 
на лікування та поліпшен-
ня побутових умов. Тради-
ційно Сергій Валентиров 
організаційно та фінансо-
во бере участь у обласному 
благодійному телемарафо-
ні «Пам’ять», спрямовано-
му на збір коштів для вете-
ранів та бійців АТО. Та вже 
кілька років років нардеп 
підтримує регіональний 
з’їзд родин учасників АТО, 
що проходить у Бердянську. 

Депутат тісно співпра-
цює з районними орга-

нізаціями ветеранів Аф-
ганістану в проведенні 
меморіальних заходів, на-
данні допомоги сім’ям за-
гиблих. 

Щорічно матеріальна 
підтримка надається учас-
никам ліквідації аварії та 
родинам загиблих ліквіда-
торів. 

ПРОГРАМА
“НА РАДІСТЬ ДІТЯМ” 
Хто вкладає в дітей — той 

будує майбутнє. Народний 
депутат Сергій Валентиров 
повністю підтримує цю іс-
тину. З самого початку своєї 
депутатської діяльності він 
систематично надає допо-
могу в поповненні матері-
альної бази шкіл і дитячих 
садків, бібліотек і будинків 
культури, підтримує тала-
новиту молодь. Ця допомо-
га виражається як в залу-
ченні обласних і державних 
коштів для розвитку сфери 
освіти, спорту і культури, 
так і у власних благодійних 

програмах нардепа
На початку своєї депу-

татської діяльності Сергій 
Валентиров забов’язався 
допомогти громадам із об-
лаштуванням місць для сі-
мейного відпочинку. Спон-
сорська допомога у вигляді 
встановлення дитячих май-
данчиків у селах перетво-
рилася в постійну соціаль-
ну программу “На радість 
дітям”. За 4 роки більше 60 
міст та сіл округу отрима-
ли нові дитячи комплек-
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Три загальноосвітні школи громади у 
червні випустили у доросле життя своїх 
вихованців.

Лілії Толмачової та Олени 
Булгакової виступив випус-
кник нашої школи Артем 
Якунін, який разом зі своєю 
партнеркою Яриною Попо-
вою подарував непереверше-
не танго. Також до привітань 
випускників приєднався 
зразковий хореографічний 
колектив «Фантазія». На-
прикінці свята діти заспі-
вали пісню батькам, батьки 
аплодували дітям зі сльоза-
ми на очах.

Дуже всіх розчулило віде-
озвернення батьків до дітей 
та пісня, яку вони подарува-
ли їм. Заспівавши фінальну 
пісню, випускники разом з 
батьками спустилися зі сце-
ни, взявшись за руки і пішли 
рішучим кроком зустрічати 
свій перший дорослий ра-
нок.

В добру путь, наші любі 
діти!

школи та вчителям. Ми за-
вжди покладалися на наших 
випускників, коли реалізо-
вували якісь шкільні про-
екти з благоустрою, — каже 
Лідія Іванівна. — Хлопці з 
цього класу гідно відстою-
вали честь нашої школи та 
й усього села на футбольних 
змаганнях. Ми дуже вдячні 
цьому класові за таку під-
тримку і дуже сумуємо, що 
наші діти пішли від нас. Але 
це життя, тому бажаємо їм 
тільки усього найкращого в 
їхньому житті!

У випускному класі Ат-
манайської школи є один 
медаліст. Учениця Ангеліна 
Лісовик отримала разом із 
свідоцтвом про середню осві-
ту й срібну медаль. Від кири-
лівського селищного голови 
Івана Малєєва гордість ат-
манайської школи отримала 
цінний подарунок.

Хочеться відзначити ви-
пускників-футболістів Ро-
мана Грицай, Олександра 
Кобку, Кирила Никифоро-
ва та Ігоря Стасюка. Хлопці 
неодноразово становилися 

переможцями та призера-
ми різноманітних районних 
змагань і привозили у рідне 
село нагороди та подяки.

Слід відзначити і велику 
творчу особистість Світлану 
Романчук, яка була учасни-
цею Всеукраїнського співо-
чого конкурсу «Голос. Діти». 
Світлана посіла третє місце у 
групі «Вокал» на останньому 
Всеукраїнському фестивалі-
конкурсі «Кирилівка-фест».

Кирилівський селищний 
голова Іван Малєєв та в.о. 
старости Атманайського 
старостинського округу Ігор 
Сажнєв побажали випус-
кникам щасливого майбут-
нього та висловили надію, 
що учні після подальшого 
навчання повернуться у рід-
не село розвивати та покра-
щувати його.

Отримали грамоти та по-
дяки випускники Атманаю і 
від народного депутата Укра-
їни Сергія Валентирова.

Учні організували для 
усіх присутніх святковий 
концерт, який не залишив 
байдужим жодного з гостей.

«НА КРИЛАХ ПРОЩАЛЬ-
НОГО ВАЛЬСУ…»

25 червня Азовська за-
гальноосвітня школа про-
вела у самостійне життя 29 
випускників.

За традицією всі випус-
кники зібралися на цен-
тральній площі, щоб сфо-
тографуватись та покласти 
квіти до пам’ятника заги-
блим односельцям. Зробив-
ши колективне фото, хлопці 
та дівчата, здавалося щойно 
«зійшли» з обкладинок мод-
ного журналу, пройшлися 
святковою ходою до Кири-
лівського СБК №1.

І ось розпочався уро-
чистий момент - вручення 
свідоцтв про повну загаль-
ну середню освіту.  З при-
вітальним словом до своїх 
випускників звернулася 
директор школи Інна Шев-
ченко, вона побажала їм віри 
в себе, здійснення мрій та 
щасливої життєвої дороги. 
Також зі словами привітан-
ня звернувся до випускни-
ків селищний голова Іван 
Малєєв, він підкреслив, що 
багато хто з дітей подорослі-
шав на його очах, та побажав 
їм удачі.

Після привітань директор 
школи та селищний голова 
урочисто вручили свідоцтва 
про повну загальну середню 
освіту. В цьому році свідо-
цтво з відзнакою отримала 
учениця 11-А класу Валерія 
Гоппе, а селищний голова на 
подарував Валерії сертифі-
кат на 5000 грн. від магазину 
«Фокстрот».

Сповнені хвилювання і 
тепла випускники продо-
вжили вітати всіх присутніх 
в залі - вчителів, батьків, 
даруючі їм слова подяки, 
пісні та квіти. Звичайно не 
обійшлося без вальсу випус-
кників, який зачарував всіх 
присутніх в залі. З подарун-
ком для класних керівників 

КЛАС, ЩО ЛЮБИВ 
ПРАЦЮВАТИ
Атманайська загально-

освітня школа випуска-
ла своїх учнів напередодні 
Дня Конституції, 27 червня.  
Урочистості з приводу свята 
розставання із школою роз-
почались в Атманаї  вечо-
ром. Колонна випускників, 
вчителів та батьків прослі-
дувала через село від рідної 
школи до Будинку культури.

Подивитись на випус-
кників та їхню творчість 
зібралося майже все село. 
Директорка Атманайської 
загальноосвітньої школи Лі-
дія Бражко відзначає, що ви-
пускний клас був дуже пра-
целюбним та спортивним.

— На усіх наших загаль-
ношкільних заходах діти з 
цього класу завжди надава-
ли допомогу адміністрації 
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У День Конституції на головній сцені 
громади у центрі Кирилівки відбувся 
концерт Академічного козацького 
ансамблю пісні та танцю “Запорожці” 
Запорізької обласної філармонії.

В День Конституції 
у Кирилівці співали 

«Запорожці»

Концерт проходив в 
рамках гастрольного туру 
«Мій Запорізький край», 
присвячений 80-річчю 
утворення Запорізької 
області та Запорізької об-
ласної філармонії. Тисячі 
людей на центральному 
майдані Кирилівської 
громади спостерігали за 
чудовим виступом колек-
тиву «Запорожці» під ке-
рівництвом Лілії Гринь.

Високий виконавський 
рівень та професіоналізм 

не залишив нікого бай-
дужим. Всі аплодували 
після кожного виступу 
та співали і танцювали 
разом з колективом. Ке-
рівництво громади та КЗ 
«Центр культури, дозвіл-
ля та мистецької освіти 
Кирилівської селищної 
ради» дякують директору 
Запорізької обласної фі-
лармонії Конарєвій Ірині 
Едуардівні за можливість 
зустрічати колектив в Ки-
рилівці.

30 червня, у День молоді, на центральній 
площі смт Кирилівка відбувся концерт 
Охрімівського СБК. Майже дві години 
самодіяльні артисти грали, співали, 
танцювали, розважали декілька сотень 
жителів селища, гостей, курортників.

ДО ДНЯ МОЛОДІ ОХРІМІВСЬКИЙ СБК ВЛАШТУВАВ 
ВЕЛИКИЙ КОНЦЕРТ «ДАРУЄМО ВАМ СЕРЦЯ СВОЇ»

тиву старшої групи (ке-
рівник Бєлічкова М.Г.), ВІА 
«Восход» (керівник Пєшев 
Олег – молодший), а також 
виступи вокалістів: юних 
Д.Слєпченко, Є.Тетюшкіної, 
Ю.Димченко та більш до-
свідчених В.Гніздовського, 
Н.Мірошниченко, 
Л.Стремедловської, само-
діяльного автора й вико-
навця пісень І.Сажнєва, 

А показати нам було 
що. Адже нашому Будинку 
культури у цьому році ви-
повнюється шестидесятий 
творчий сезон! Наразі в БК 
існує одинадцять колек-
тивів художнього самоді-
яльного мистецтва різних 
жанрів: вокальний, інстру-
ментальний, театральний, 
хореографічний та декора-
тивно-прикладного мисте-
цтва. Всі вони об’єднують 
більше 90 чоловік різного 
віку – від 5-ти до 70-ти ро-
ків. І кожний з цих людей, 
переступаючи поріг Будин-
ку культури, вкладає в улю-
блене заняття сили, час, 
талант і душу, щоб дарува-
ти свою творчість людям.

З величезним задово-
ленням слухачі (а це люди 
з різних куточків України) 
сприймали виступи жіно-
чого вокального колекти-
ву «Берегиня» (керівник 
Ручкіна І.М.), вокально-ін-
струментального ансамб-
лю «Хорошее настрое-
ние» (керівник Шпигунов 
С.Г.), учасників театраль-
ного колективу «Театраль-
ні сходинки» (керівник Ві-
хляєва Л.В.), вихованців 
хореографічного колек-

ЗВИЧАЙНЕ ДИВО
Таку назву мав випускний 

вечір в Охрімівській ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, який відбув-
ся 27 червня. Звичайним 
було те, що і цього року ви-
пустила школа одинадцяти-
класників  і директорка Т. В. 
Чижиковська вручила сві-
доцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти. 
А диво сталося для батьків 
і дітей. Вони так довго че-
кали, коли пройдуть роки 
навчання, але відбулося 
все настільки швидко, що, 
мабуть, не всі ще й сьогод-
ні усвідомили, що шкільне 
життя вже минуло.

Сім хлопчаків та дві ді-
вчинки на сцені своєї шко-
ли і жартували, і сумували, 

і плакали, і отримували за-
доволення від привітань, які 
їм підготували їхні батьки, 
рідні, вчителі, учні. Було 
приємним і те, що хлопців-
футболістів прийшов при-
вітати їх тренер Біличенко 
Олександр Вікторович і вру-
чив їм подарунки.

Закінчився вечір випус-
кним вальсом, який під-
готувала з ними хореограф 
Бєлічкова Марина Григорів-
на. Учні вдячні всім, хто цей 
вечір провів разом з ними.

Схід сонця зустріли ра-
зом зі своїм класним ке-
рівником С.В. Кельм. І в 
ту ж мить попрощалися з 
дитинством. Хай щастить 
вам, любі діти! Щасливого 
життєвого шляху!

який був ведучим разом з 
чарівною С.Кельм.

Учасники гуртка ДПМ «Я 
все можу» (керівник Корот-
кова С.Ю.) організували ви-
ставку сувенірів та розва-
жали гостей в образі коло-
ритних циган.

Український народ ство-
рює і накопичує безцінні 
моральні й духовні скар-
би, які через музику, пісню, 
театр, танок доносять до 
людей наші самодіяльні ар-
тисти. Міняються часи, ре-
пертуар, учасники, але не-
змінною залишається лю-
бов до мистецтва.

Ось таку чудову розкіш 
сердечної теплоти, добро-
ти, таланту і любові подару-
вали ми нашим слухачам. 
А вони віддячували схваль-
ними вигуками та гарячими 
аплодисментами!  І кожен з 
нас отримав цю енергію під-
тримки, від якої народжуєть-
ся натхнення, щоб досягати 
нових творчих вершин!
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Інформація про 
зникнення пляжів 
у Кирилівці 
не відповідає 
дійсності.

КИРИЛІВСЬКІ ПЛЯЖІ ВІДКРИТІ ДЛЯ УСІХ 
ВІДПОЧИВАЮЧИХ

відпочинку проблема із не-
стачею місця на пляжах у Ки-
рилівці не постає зовсім. Гості 
з однієї бази можуть вільно 
переходити та відпочивати на 
пляжах іншої, — каже Іван 
Малєєв. — Я запевняю усіх, 
що у Кирилівці приватних 
пляжів немає і не може бути. 
Усі наші пляжі загальнодос-
тупні.

Керівництво селищної 
ради просить українців не 
звертати увагу на інформа-
цію про зникнення пляжів 
у Кирилівці і бути упевне-
ними, що місця під сонцем 
біля моря у нашому гостин-
ному селищі вистачить усім.

Керівник ПНПП Дмитро Воловик наказав 
обмежити в’їзд автотранспорту на 
території так званих диких пляжів 
Федотової коси, де відпочиваючі 
влаштовують несанкціоновані звалища.

Курортний сезон у 
Кирилівці у самому роз-
палі. Бази відпочинку на 
вулицях Коса Пересип та 
Коса Федотова працю-
ють у штатному режимі 
та приймають відпочи-
ваючих. Доступ до них 
відкритий як пішоходам, 
так і автотранспорту.

Проте керівництво 
ПНПП обурило очікува-
на поведінка так званих 
відпочивальників-ди-
кунів, які, як і у минулі 
роки, нехтують правила 
ми відпочинку, зали-
шаючи після себе купи 
сміття та бруду. Отже 
керівник ПНПП Дмитро 
Воловик підписав наказ 
про обмеження в’їзду ав-
тотранспорту на терито-
рію заказника Федотова 

коса, який стосується 
саме тієї його частини, 
яка починається після 
Степка. Туди можуть по-
трапляти тільки службо-
ві та спецавто, а також ті 
авто, які слідують через 
заказник транзитом.

Однак після невірної 
трактовки цього наказу 
у ЗМІ та інтернет-видан-
нях з’явилося багато не-
правдивої інформації про 
закриття всієї Федотової 
коси. Ця інформація не 
відповідає дійсності.

Отже проїзд автодоро-
гами вул. Коса Федотова 
та Степку відкритий для 
вільного використання. 
Курортний сезон про-
довжується, усі служби 
працюють у штатному 
режимі.

В’ЇЗД НА ВУЛ. ФЕДОТОВА 
КОСА ВІДКРИТИЙ. ШЛАГБАУМ 

ВСТАНОВЛЕНО ЗА СТЕПКОМ

В Атманайському старостинському окрузі 
Кирилівської ОТГ триває капітальний 
ремонт автомобільної дороги між 
населеними пунктами.

Недивлячись на те, що в бюджеті 
селищної ради немає такої статті 
розходів, як прибирання за межами 
населеного пункту, наше комунальне 
підприємство продовжує прибирати 
територію ландшафтного заказника.

Працівники комунального підприємства 
навели лад на Степку

ки продуктів та купа плас-
тикового сміття.

Зовсім нещодавно ди-
ректор Приазовського на-
ціонального парку підписав 
указ про обмеження руху 
транспорту на території, 
яка знаходиться за Степ-
ком. Проте після встанов-
лення шлагбауму кількість 
відпочиваючих не зменши-
лася, та й купи сміття ніку-
ди не ділися.

Комунальники в черговий  
раз, самостійно і за свої ко-
шти, наводять там порядок, 
адже селищна рада не має 
законної можливості профі-
нансувати подібне приби-
рання. 17-19 червня робіт-
ники підприємства «Азов-
комсервіс» двома сміттє-
возами вивезли з закритої 
території більш як 10 тонн 
сміття. А комунальники КП 
«Розвиток курортної зони» 
24 червня, за один день, 
власноруч прибрали з за-
критої території близько 10 
тон сміття та вивезли його з 
заповідної зони.

ПІД АТМАНАЄМ ТРИВАЄ КОМПЛЕКСНИЙ РЕМОНТ ДОРОГИ

го селищного голови Івана 
Малєєва, колообіг пісків на 
пляжах Кирилівки — явище 
звичне та регулярне. Пісок 
видувається вітрами, пере-
мішується, мігрує — десь 
з’являється, а десь зникає. 
Десь на пляжах утворюють-
ся тимчасові мілкі водойми, 
десь у морі виникають так 
звані перекати. Це природне 
явище, яке не наносить осо-
бливої шкоди узбережжю 
нашого селища і не впливає 
на умови проведення ку-
рортного сезону.

— Завдяки добрим сусід-
ським відношенням та спіль-
ній взаємодії щодо організації 

Деякі публікації у ЗМІ 
та інтернет-виданнях про 
зникнення пляжів на узбе-
режжі Кирилівки відляку-
ють декого з українців, які 
спланували свій відпочи-
ник у нашому селищі. Зде-
більшого ця інформація про 
«з’їдання» морем пляжів не 
відповідає дійсності.

За словами кирилівсько-

До створення Кири-
лівської ОТГ ця дорога не 
ремонтувалася більше 15  
років і тривалий час пере-
бувала у вкрай незадовіль-
ному стані.

Ремонт дорожнього по-
криття проводиться за умов 
співфінансування між Ки-
рилівською селищною ра-
дою та Запорізькою ОДА. 
Вартість співфінансування 
з боку Кирилівської гро-
мади складає 1,9 млн. гри-
вень.

— Наразі проведено ка-
пітальний ремонт п’ятьох 
найбільш незадовільних 
ділянок площею біль-
ше 4200 квадратних ме-
трів. Проводиться ямко-

вий ремонт за допомогою 
струйно-ін’єкційного ме-
тоду, — повідомляє перший 
заступник селищного го-
лови Марина Логінова.

Однак із новою дорогою 
виникають проблеми. У 
саму спеку новеньком ас-
фальтом, ремонт якого по-
декуди ще триває, їздить 
великовантажний тран-
спорт. Багатотонні фури 
вже продавлюють нове до-
рожнє покриття. Невідомо, 
наскільки довго протрима-
ється нова дорога, якщо її 
будуть так використовува-
ти. Наразі у селищній раді 
вирішують питання про 
прийняття необхідних за-
ходів, щодо цієї проблеми.

Степок - це улюблене 
місце для відпочинку біль-
шості гостей і мешканців 
нашого курорту. Проте не 

всі люди залишають після 
себе порядок, і там, де не-
щодавно були розбиті па-
латки,  з’являються  залиш-
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Юні жителі нашого селища залучаються 
до святкувань та проведення спортивних 
заходів навіть на літніх канікулах.

До уваги землевласників та землекористувачів громади! На Азовській площі 15 червня пройшла 
дитяча розважальна програма

МАЛЕНЬКІ ЖИТЕЛІ 
КИРИЛІВКИ ВІДЧУЛИ СЕБЕ 
СПРАВЖНІМИ ПІРАТАМИ

Малеча  разом з пра-
цівниками Кирилівсько-
го БК-2 поринула у за-
хоплюючі піратські при-
годи. Діти склали клят-
ву «Справжнього піра-
та», вирішували цікаві 
завдання, долали пере-
шкоди у пошуках скар-
бів разом з відважною 
піраткою.

Гарний настрій по-
дарували всім присут-

нім учасниці зразково-
го хореографічного ан-
самблю «Юнона» (кер. — 
Людмила Кузьменко).

Наприкінці програми 
для всіх присутніх вла-
штували  дискотеку з 
мильними бульбашка-
ми. А справжнім вибухом 
емоцій став яскравий 
феєрверк з фарбами хо-
лі. Аніматором програми 
була Наталя Міненко.

го байдужим.
Після концертної програ-

ми на учасників заходу че-
кав приємний сюрприз — 
відвідування дельфінарію 
та акваріуму.

Діти Кирилівки відзначили державне 
свято малюнками на асфальті

СЕЛИЩНА РАДА НАГАДУЄ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ 
СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ

У Кирилівці 14 червня відбувся виїзний захід 
Ради голів ОТГ з обміну досвідом для голів та 
представників ОТГ Запорізької області.

громади, бюджет, облашту-
вання закладів культури та 
охорони здоров’я.

Разом з гостями пред-
ставники Кирилівської се-
лищної ради відвідали 
школу-сад «Золота рибка», 
цех з виробництва тротуар-
ної плитки, Азовську ЗОШ 
І-ІІІ ступеня та Кирилівський 
БК-2.

У Будинку культури творчі 
колективи та виконавці по-
дарували гостям Кирилівки 
справжнє свято музики та 
танцю, не залишивши ніко-

29 червня, в рамках про-
грами з літнього оздоров-
лення дітей, Кирилівський 
СБК-2 організував для ма-
леньких жителів селища 
«Веселі старти». Естафети, 
командні змагання, веселі 
перегони, танці — все це із 
задоволенням виконували 
діти на подвір’ї Будинку 
культури.

Також всі бажаючі взяли 
участь у конкурсі малюн-
ків на асфальті «Барви моєї 
Батьківщини» до Дня Кон-
ституції України. Всі учас-
ники зарядилися гарним 
настроєм та відчули ат-
мосферу одного з головних 
свят держави.

Шановні платники податку, нагадує-
мо Вам про необхідність вчасної сплати 
земельного податку за 2019 рік.

Суму податку можна дізнатися у Ки-
рилівській селищній раді (каб. №2) або в 
Якимівському управлінні ГУ ДФС у За-
порізькій області (каб. №2). Термін сплати 
податку до 29.08.2019 року.

Громадянам слід мати на увазі: у разі 
несплати в установлений термін податко-
вого зобов’язання, такі платники подат-
ків притягуються до відповідальності у 
вигляді штрафу у розмірах, встановлених 
ст.126 Податкового Кодексу України. Крім 
того, на суму несвоєчасно сплаченого по-

даткового зобов’язання з плати за землю 
нараховується пеня у порядку, визначено-
му ст.129 Податкового Кодексу України.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО ПОДАТКУ

Отримувач: УК у Якимів.рн/отг смт 
Кирил.

ЄДРПОУ: 37997243
Банк: Казначейство України (ЕАП)
МФО: 899998
Розрахунковий рахунок: 33218813008399
Призначення платежу: Земельний по-

даток з фіз. осіб
Код доходів: 18010700

У КИРИЛІВЦІ ГОЛОВИ ГРОМАД ОБЛАСТІ 
ОБМІНЮВАЛИСЯ ДОСВІДОМ

В ньому взяли участь 
22 представники з 13-ти 
об’єднаних територіальних 
громад. Кирилівський се-
лищний голова Іван Малєєв 
розповів про досвід і осо-
бливості становлення своєї 
громади після обєднання, а 
також про подальші плани.

Гостям було цікаво ді-
знатись про те, як ство-
рювалась та функціонує 
об’єднана громада, як при-
ймаються рішення в грома-
ді, організаційна структура 
об’єднаної територіальної 
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У Кирилівці з 2 по 9 червня відбувся XІ Традиційний 
міжнародний дитячий турнір з шашок, присвячений 
пам’яті Миколи Єрмака, - ”Кирилівка-2019”.

Команди з різних областей України 
зібралися на базі відпочинку 
«Приморська Галатея» 7-9 червня на 
турнір з волейболу, який вже 3-й раз 
проходить у Кирилівці.

У Кирилівці пройшов 
міжнародний турнір з шашок

У Кирилівці пройшов щорічний 
турнір з волейболу

Організаторами турніру 
виступили Запорізька об-
ласна федерація шашок, 
Кирилівська селищна рада 
та  ДЮСШ «Азовець». Цьо-
го року у змаганнях брали 
участь близько 70 спортс-
менів з різних областей 
України та гості з Молдови.

Виявляли найсильніших 
в 3-х групах, на які було по-

ділено всіх спортсменів, 
враховуючи їх рівень під-
готовки. У розділі «А» бра-
ли участь спортсмени від 1 
розряду та вище. У турнірі  
«Б» — 2 розряди. У розділі 
«В» – спортсмени 3 розря-
ду і нижче. Усі спортсмени 
змагалися як в особистому, 
так і в командному заліку.

Майже кожна партія тур-

манд паркового типу (ко-
манда складається з 4 чо-
ловіків та не менше  2 жі-
нок). На змаганнях таких 
команд було 6 . Це команди 
«Горизонт» (м. Мелітополь), 
команда «Форсаж» (Бро-
варський район), команда 
з смт Кирилівки, з смт Ве-
селого, з Дніпрорудного та 
спортсмени з Вишгород-
ського району.

Наприкінці свята всі 
отримали пам’ятні нагоро-
ди та головний приз з рук 
селищного голови. Пере-
можцями турніру в змаган-
нях серед чоловіків стали 
команда «Форсаж», срібло 
дісталося команді з Дніпро-
рудного, бронзу змагань 
отримала команда «Кири-
лівка».

Серед жіночих команд 
призові місця розподілили-
ся наступним чином: тре-
тє місце у команди «Агат», 
друге - у команди з Виш-
городського району, в якій 
брала участь спортсмен-
ка, яка є срібним призером 
Олімпійських ігор у Ріо 2016 
року у складі  збірної Укра-
їни та заслужений майстер 
спорту з сидячого волейбо-
лу. А золото змагань отри-

мали спортсменки з коман-
ди «Темп».

У змаганні міксових ко-
манд призові місця розпо-
ділилися наступним чином: 
третє місце у команди з смт 
Веселе, друге - у команди 
«Горизонт» (м. Мелітополь) 
і почесне перше місце у ко-
манди з Вишгородського 
району.

Окрім переможців на-
городи отримали і кращі 
гравці турніру, яких визна-
чали у кожній команді. Та-
кож спортсменка Христи-
на Прищепа була нагоро-
джена як наймолодший 
гравець змагань (дівчин-
ці усього 12 років). А кири-
лівський спортсмен Анато-
лій Живков був нагородже-
ний як найстарший гравець 
змагань.

Учасники змагань ви-
словлюють велику подяку 
власнику курортно-оздо-
ровчого комплексу «При-
морська Галатея» Олексан-
дру Філіппову та директору 
Анатолію Фурману за гос-
тинність та керівництву  Ки-
рилівській селищній раді за 
допомогу в організації тур-
ніру.

ніру виявилась запеклою та 
цікавою. Спортсмени бо-
ролися до останнього і на-
магалися усіма силами здо-
бути перемогу. Суддівська 
колегія у складі міжнарод-
ного арбітра Олександра 
Азарова та представник 
Молдови Микола Губа по-
працювала дуже добре. 
Головним суддею змагань 
був президент Запорізької 
обласної федерації шашок 
Геннадій Звонарьов.

— Наш турнір з кожним 
роком стає все більш по-
пулярним та приваблює 

спортсменів різних кате-
горій, — розповів тренер з 
шашок ДЮСШ «Азовець» 
Захар Лавренченко, —  і 
тому конкуренція була ви-
сокою. Здобути перемогу 
для більшості гравців  ви-
явилося надто складним 
завданням.

Кирилівку представля-
ло 9 спортсменів.  Всі вони 
дуже добре себе показали.  
Руслан Петрусенко в ка-
тегорії «В» набрав  14 очок 
і виборов перше місце.  В 
групі «Б» кирилівська 
спортсменка Яна Матвієн-

ко  набрала 10 очок і посіла 
2 місце. Також Яна викона-
ла 1 розряд.

Також наша команда у 
складі Руслана Петрусен-
ко, Максима та Романа Ви-
шегородцева в групі «В» ви-
борола 3 місце.

Учасники та судді зма-
гань висловлюють щиру 
подяку за організацію зма-
гань голові Кирилівської 
селищної ради Івану Ма-
лєєву та директору ДЮСШ 
«Азовець» Артему Тельча-
рову.

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

Чугрєєв та Роман Сердяєв. 
Перед присутніми зі своїми 
запальними номерами ви-
ступили учасники творчої 
самодіяльності Кирилівки.

Потім розпочалися захо-
плюючі та видовищні ігри, 
які до останньої хвилини 
тримали присутніх у напру-
зі. Ніхто не залишився бай-
дужим.

Змагання відбувалися в 
три етапи. Перший етап – 
турнір серед чоловічих во-
лейбольних команд. Участь 
у них брали 4 команди. Це 
спортсмени з Веселого, 
Кирилівки, Дніпрорудного  
та  команда «Форсаж» (Ки-
ївська область). Змагання в 
цій групі проходили за кру-
говою системою.

На жаль, за регламентом 
змагань приймати участь у 
турнірі має змогу обмежена 
кількість команд, адже за 
три дні на одному полі мож-
на провести невелику кіль-
кість ігор. В цьому році за 
звання сильніших змагали-
ся 16 аматорських команд.

Дуже порадувала учас-
ників змагань церемонія 
відкриття турніру ІІІ Між-
народного волейбольного 
турніру «Кубок Кирилівки». 
Її розпочав Іван Малєєв, 
який привітав учасників та 
побажав перемоги. Подя-
ку за допомогу в організа-
ції отримали директор бази 
«Приморська Галатея» Ана-
толій Фурманов та власник 
бази Олександр Філіппов, 
а також основні організа-
тори змагань - Олександр 

Другий етап змагань — 
турнір серед жіночих ко-
манд, які стали окрасою 
цьогорічного турніру. В 
ньому приймало участь 6 
команд: «Агат» (м. Меліто-
поль), «Темп» (Дніпропе-
тровська область), «Чайка» 
(Охрімівка), команда Бо-
риспільського району, ко-
манда з м. Гуляйполя та ко-
манда Вишгородського ра-
йону.

Третій етап змагань – 
турнір серед міксових ко-
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КВАРТИРЫ
1к.кв., Акимовка, 5/5, 38м2,е/рем, 
16000$, 098-918-13-57         
2к.кв., Центр Кирилловки, 5 ми-
нут к морю, ул. Носкова 15, кв.3, 
1 этаж, 48м2 общ./16 м2 кухня/
комн. 18 и 8м2, с удобствами, х/с, 
есть подвальн. пом. + полисадник, 
чистый подъезд, большой общ. двор, 
граничит с санаторием «Кириллов-
ка», 35000у.е. + мебель и техника, 
097-378-36-27
3к.кв.,  Акимовка, СРОЧНО, 1 эт. 
капитал. гараж, 097-13-76-097
3к.кв., Акимовка, 50м2, автоном. 
отопл., ремонт, гараж, 15200$, 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 
комнатах капитального строения и 
гаражом. Имеются госакты. Возможно 
для бизнеса. 068-812-09-04, 099-622-
54-56
ДОМ ПГТ. КИРИЛЛОВКА-2, УЛ. 8 
МАРТА, 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, бла-
гоустр., без оформления, цена 
дороворная, срочно, 098-587-91-70, 
067-797-17-53
дом в Кирилловке, 6 соток, по ул. 
Солнечной, 48, 35000$, 097-240-
05-62 
дом, Кирилл., 2эт., вода, канал., 
120000$, 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 дого-
ворная, 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 кубоме-
тра, 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, 
Изабелла, Лидия, 098-532-79-64 (зво-
нить после 20.00) 

Волгу 24, 097-253-06-82 
ворота гаражные, 2,5х2.5м, 5500 грн, 
097-240-05-62 
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, 
синяя,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 
забор деревянный (штахетник), 1сек-
ция - 120 грн, 097-240-05-62 
закарпатское вино оптом и в розницу, 
096-985-46-16, 099-440-80-65 Алек-
сандр
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 пе-
сец, 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., капю-
шон, 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. Пу-
стотка 6х1.2, 6х1.5. ПКЖ 6х3, 6х1.5. 
Блоки. Фбс.4,5,6. Шлакоблок кирпич. 
Силикат. Лес. Б/у. Перемычки. Реги-
ля ж/б. Метал деловой б/у. Красный 
кирпич 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
ракушняк, б/у, 15 грн/шт, 097-240-
05-62 
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, импортные, 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., 
шоколадного цвета, о/с, 2000 грн, 
097-378-36-27
шв. маш. новая в упаковке, о/с, вы-
полняет 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, б/у, 100 грн/ лист, 097-240-
05-62 
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. Централь-
ная, 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 Кирил-
ловку. 096-44-34-048
КНП «Амбулаторія загальної 
практики-сімейної медицини» 
Кирилівської селищної ради 
Запорізької області запрошує на 
роботу сімейних лікарів та педіатра 
на території Кирилівської ОТГ з/п від 
8000 грн., 068-911-92-97
на сезон. работу в Кирилл. по-
вар-универсал, з/п 15000грн+ 
питание+прживание, 067-737-13-51
на сезоннную работу в Кирилл треб. 
продавец продтоваров, с опытом 
работы, з/п 9000грн+проживание, 
067-737-13-51
повар в Кирилловку, оклад от 7000 
грн, 097-234-91-17
повар, горничные, пом. администра-
тора, продавец в отель в Кирилл. на 
сезон, 097-677-82-30
Приглашаем на работу в Европе. 
Измени свою жизнь уже сегодня! До-
ступны вакансии по любым специаль-
ностям, так же занимаемся трудоу-
стройством людей без образования. 
Знание языка приветствуется, но 
необязательно. Зарплата от 18000 
грн. Нет загранпаспорта? Не пробле-
ма! 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 65-річчям вітаємо Шевченко 
Ларису Василівну. Нехай радують 
діти, друзі обожнюють і бояться 
вороги! Радості, щастя і тепло-
го, ніжного сонечка в небесах.

З 60-річчям вітаємо Полякову 
Олену Олександрівну. 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 Некрасова 
Олександра Івановича. Бажаємо 
Вам, щоб найзаповітніші  мрії 
завжди збувалися, щоб на сто 
відсотків виконувалися найпота-
ємніші бажання. Бажаємо, щоб по 
життю з вами поруч йшли люди, 
які вміють не тільки підтрима-
ти в скрутну хвилину, але і від 
душі порадіти вашому щастю і 
успіху.

З 60-річчям вітаємо Долгих Та-
мару Єгорівну. Бажаємо позитив-
ного настрою, побільше радісних 
днів. Бажаємо Вам зустрічати 
щоранку з посмішкою, вірою в 
краще. Нехай у Вашій мрії будуть 
крила! Звершення Вам задуманих 
планів.

З 60-річчям вітаємо Голиш
Сергія Олексійовича. Нехай усі 
дороги ведуть до вершини, а 
здоров’я, оптимізм, впевненість 
у власних силах і підтримка 
близьких людей стануть незмін-
ними супутниками у житті. Бла-
гополуччя і тепла Вашого дому.

З 60-річчям вітаємо Каширку 
Тетяну Миколаївну. 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 Понома-
ренко Володимира Миколайо-
вича. Бажаємо, щоб у вашому 
житті на одній чаші ваг були 
міцне здоров’я, успіх, благопо-
луччя, щастя, радість і любов, а 
на іншій негаразди, біди, печалі 
і труднощі, і нехай перша чаша 
завжди сильно переважає другу.

З 60-річчям вітаємо Макаренко
Сергія Анатолійовича.  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 55-річчям вітаємо Осипчук 
Людмилу Олексіївну. 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 55-річчям вітаємо Перебийніс
Олену Володимирівну. Бажає-
мо Вам великого везіння, любо-
ві справжньої і успіху в справах! 
Також бажаємо вам в житті ро-
динного затишку і тепла, вели-
чезну повагу, від людей тільки до-
бра, а найголовніше мати міцне 
здоров’я.

З 55-річчям вітаємо Ткаченко Га-
лину Миколаївну. Бажаємо домаш-
нього тепла, затишку, достатку 
і здоров’я, бадьорості і свіжості, 
вічної молодості і грандіозного, 
фантастичного щастя.

Ç Þâ³ëåºì!
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ВІТАЄМО!

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

Батюту Наталю Валеріївну

Бєлік Івана Михайловича

Бочарову Наталю Анатоліївну

Волкову Наталію Іванівну

Денисенко Олену Михайлівну

Денисенко Юрія Юрійовича

Ігошину Людмилу Олександрівну

Матвієнко Анатолія Семеновича

Матвієнко Ніну Яківну

Мосійченка Віталія Володимировича

Наливайко Антоніну Дмитрівну

Нестерова Анатолія Борисовича

Сгурську Галину Володимирівну

Шевченко Ларису Василівну

Шишацького Олександра Васильовича

В радісний і світлий День народження хочу побажати 
щасливого сьогодні і радісного завтра, красивих мрій і їх 
здійснення! Хай кожен день повниться веселим і милим від-
чуттям, гарним настроєм, душевними зустрічами і плідною 
працею! Щастя і радощів у домівку, здоров’я і благополуччя 
родині, натхнення і творчості для душі! Хай сонце заглядає 
у вікна, а щастя - в серце!

С днем рождения Шиян Валентину
Васильевну поздравляют родные и близкие

Пусть этот день приносит счастье,
Улыбку, радость, звонкий смех,
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Сопровождал тебя успех!
Здоровье чтоб не подводило,
Мечты вели всегда вперед,
И находились всегда силы,
Чтоб встретить все, что тебя ждет!
Пусть красота твоя лишь расцветает,
Как свежий утренний цветок,
И на душе светлее станет,
После прочтения этих строк.

С Днем рождения Шиян Валентину Васильевну 
поздравляют любящие подруги 

Пусть синяя птица в Ваш дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо —
Чтоб были родные здоровы и рядом.

Пусть радость тебя каждый день украшает,
А искорки весело в глазках играют.
Ты даришь тепло, ты добро излучаешь,
И этим ты ярче бриллиантов сияешь.

Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений.
И скажем тебе от души: «С Днем рожденья!»

Бочарову Наталю Анатоліївну

Ігошину Людмилу Олександрівну

Матвієнко Анатолія Семеновича

Мосійченка Віталія Володимировича

Наливайко Антоніну Дмитрівну

Нестерова Анатолія Борисовича

С юбилеем Шевченко Ларису Васильевну
поздравляет семья Шиян

Желаем Вам сиять и хорошеть,
В душе всегда быть девочкою юной.
Не важно, сколько Вам сегодня лет,
Желаем счастья, радости и чуда!
Желаем каждый день благодарить
За жизнь прекрасную, как будто в доброй 
сказке,
За праздник, за любовь, за солнца свет.
Пусть будет много поводов смеяться.
Желаем, чтобы все сбылись мечты
И с Днем рождения дружно поздравляем.
Затмите красотою все цветы!
Всех благ мы от души Вам пожелаем!

С 35-летним юбилеем Тюрина Сергея 
поздравляют любящая жена и дочь!

Любимого мужа, прекрасного папу

Спешим в День рожденья поздравить скорей.

Пусть будет светла твоя славная дата

От искренних слов и улыбок друзей.

Тебе мы желаем с большою любовью

Прекрасных деньков и счастливых минут,

Достаток, удача, успех и здоровье

Всегда пусть с тобою по жизни идут!
З 88-річчям вітаємо Сиваченко

Олександру Тихонівну. Міцного 
здоров’я вам на многії літа, бла-
гополуччя, щедрої долі, щастя у 
житті, творчої наснаги. Довгих 
років життя у міцному родинному 
колі та серед вірних друзів.

З 82-річчям вітаємо Андрющак 
Лідію Онисимівну. Нехай життя 
приносить побільше світлих мо-
ментів і радості, а кожен день буде 
сповнений сонячними посмішками. 

З 81-річчям вітаємо Третяк 
Аллу Олексіївну. Бажаємо міцного 
здоров’я, нових досягнень та успі-
хів. Нехай завжди, Вас супроводжує 
щаслива зоря удачі, Боже благосло-
вення, а у Вашому домі панують 
любов, злагода та добробут на 
многая і благая літ!

З 81-річчям вітаємо Юрченко 
Раїсу Йосипівну. Бажаємо вам міц-
ного здоров’я. Бажаємо, щоб ваш 
будинок був повною чашею, і доля 
завжди оберігала!

З 65-річчям вітаємо Шевченко 
Ларису Василівну. Бажаємо вдало 
долати часові простори, обста-
вини, перешкоди і негатив, від-
чайдушно боротися за місце під 
сонцем. 

З 80-річчям вітаємо Омельченко
Віру Петрівну. Бажаємо вам здоров’я, 
щастя, успіху та натхнення у спра-
вах. Нехай ваша доля буде довгою 
та щасливою, і вас завжди оточує 
сімейний затишок та гармонія з на-
вколишнім світом.

З 80-річчям вітаємо Козачок 
Ганну Костянтинівну. Бажаємо 
міцного здоров’я, турботи та 
уваги близьких, багато світлих і 
сонячних днів, бадьорості духу та 
душевного спокою.

З 80-річчям вітаємо Нестеренко 
Лідію Яківну. Щиро вітаємо вас, до-
рога наша ювілярко, з Днем наро-
дження, бажаємо міцного здоров’я, 
щастя, довголіття, божого благо-
словення.

З 80-річчям вітаємо Соловйову 
Людмилу Тимофіївну. Нехай кожен 
новий день буде щедрим на успіхи 
та перемоги, багатим на радісні 
звістки, приємні події, особисті до-
сягнення і благородні справи!

З 75-річчям вітаємо Максишко 
Раїсу Василівну. Нехай збуваються 
найбажаніші мрії та втілюються 
всі задуми, нехай у Вас завжди буде 
достатньо сил та натхнення на 
нові цікаві звершення.

З 70-річчям вітаємо Шубіну 
Лідію Юхимівну.  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 Антоненко
Людмилу Яківну.  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 Карнаух
Миколу Петровича. 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 Матвієнко
Ніну Яковлівну. Нехай збудеться 
все найзаповітніше, нехай при-
йде найбажаніше, нехай згине 
саме злобливе.

З 70-річчям вітаємо Мельничук 
Ярославу Миколаївну.  Хай у ва-
шому домі завжди панують мир 
і злагода, у серці — доброта, а у 
справах — мудрість та виваже-
ність. Живіть щасливо, бережіть 
здоров’я!

З 70-річчям вітаємо Корабліна 
Олександра Федоровича. Бажаємо, 
щоб кожен день вашого життя був 
наповнений приємними враження-
ми, потрібними і важливими спра-
вами, а в душі ніколи не оживало 
гнітюче почуття самотності.

З 70-річчям вітаємо Кругову
Тетяну Михайлівну. Бажаємо за-
вжди плисти на позитивній хвилі, 
повної оптимізму і легкою іронією. 
Всі неприємності сприймати з 
усмішкою, вірити в кращі сторони 
життя і сміливо йти до мрії.

З 60-річчям вітаємо Михальчук 
Ганну Миколаївну. Бажаємо міц-
ного здоров’я, удачі, благополуч-
чя, добра, радості, любові, щас-
тя, гарного настрою, посмішок, 
яскравих вражень.

З 65- річчям вітаємо Дмитренко
Лідію Григорівну. 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 Романенко 
Олександра Карповича.  Бажаємо 
Вам щастя, довгих цікавих років, 
нехай не буде в Вас негоди тільки 
радість, тільки сонячне світло.

З 65-річчям вітаємо Велігодську
Любов Петрівну. 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 Бузаєва 
Сергія Андрійовича. Бажаємо до-
машнього тепла, затишку, до-
статку і здоров’я, бадьорості і 
свіжості, вічної молодості і гран-
діозного, фантастичного щастя.

поздравляет семья Шиян

Желаем Вам сиять и хорошеть,

Желаем счастья, радости и чуда!
Желаем каждый день благодарить
За жизнь прекрасную, как будто в доброй 
сказке,
За праздник, за любовь, за солнца свет.

Желаем, чтобы все сбылись мечты

Затмите красотою все цветы!


