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БУТИ ЧИ
НЕ БУТИ

ГРОМАДІ ПРОПОНУЮТЬ 
ВСТАНОВИТИ ВЕС ТА ЩОРІЧНО 

БРАТИ УЧАСТЬ У ЇЇ РОЗВИТКУ. 
ДУМКИ ЖИТЕЛІВ РОЗДІЛИЛИСЬ. 

ЧАСТИНА ОХРІМІВЦІВ ХОЧЕ 
ПОВЕРНУТИСЬ У МИНУЛЕ.
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В Охрімівці 17 липня пройшли громадські 
обговорення щодо розміщення вітряних 
електростанцій на території Охрімівського СО.

і в Атманаї повинні були 
пройти громадські об-
говорення. Як запевнив 
присутніх в.о. старости 

Мешканці Якимівської та Кирилівської 
громад обговорили проект розміщення 
вітряків на території своїх ОТГ.

Жителі Якимівського району 
підтримали план розміщення вітряків

Після виступів присутніх 
було проведено голосуван-
ня за те, щоб рекомендува-
ти проект містобудівної до-
кументації детального пла-
ну територій під розміщен-
ня вітряних електростанцій 
для подальшого розгляду 
та затвердження. В резуль-
таті голосування один — 
проти, двоє утрималися, а 
всі інші присутні — за.

БУДІВНИЦТВО ВЕС У КИРИЛІВСЬКІЙ ГРОМАДІ. ЗА І ПРОТИ

Як повідомлялося ра-
ніше, до Кирилівської се-
лищної ради надійшло 
звернення від мешканців 
Охрімівського старостин-
ського округу, які дізнали-
ся про те, що на території  
їхньої громади збираються 
будувати вітряну електро-
станцію. У зверненні селян 
зазначено, що їх ніхто не 
попереджав про те, що бу-
дівництво буде на землях 
села. Тобто, все це відбу-
вається без їх відома і дуже 
обурює мешканців. Акти-
вісти почали збирати під-
писи, і назбирали їх аж 118.

За проханням мешкан-

ців селищний голова Іван 
Малєєв ініціював громад-
ські обговорення. На обго-
вореннях були присутніми 
близько 150 місцевих жите-
лів, представники селищ-
ної ради, директор При-
азовського національного 
парку Дмитро Воловик, де-
путат обласної ради Генна-
дій Шевченко та представ-
ники інвесторів.

Перед присутніми висту-
пив кирилівський селищ-
ний голова, який докладно 
розповів про те, що це не 
новий проект. Землі були 
виділені ще у 2009 році. У 
цьому ж році і в Охрімівці, 

Атманайського сільського 
округу Ігор Сажнєв, у них 
були проведені обговорен-
ня. Чому цього не сталося 
в Охрімівці, ніхто не знає. 
Голова пояснив, на яких 
територіях планується роз-
містити ВЕС. Також він на-
голосив, що основна умова 
для інвесторів - розміщен-
ня вітряків не ближче, ніж 
3 км до населених пунктів.

Перш ніж розпочати 
промислове будівництво, 
представники компанії 
запевнили, що наразі за-
кордонними компаніями 
проводяться всі потрібні 
дослідження про вплив бу-
дівництва на навколишнє 
середовище. Вже виділено 
більш ніж 300 земельних 
ділянок під вітряки, і тіль-
ки після надання висновків 
екологічної експертизи буде 
вирішено, скільки вітряків 
буде стояти та на якій тери-
торії.

Інвестори також розпо-
віли про намір  зробити 
свій фінансовий внесок у 
розвиток територій села.   
Будівництво ВЕС - це і до-
даткові робочі місця для 
населення.

На жаль, представники 
ініціативної групи не дали 
розповісти інвесторам про 
всі переваги та недоліки бу-
дівництва ВЕС. Деякі з них 
просто кричали: «Ми нічого 
не хочемо», «Нам не потрібен 
розвиток громади». Своє не-
вдоволення висловлювали 
навіть вчителі школи, які 
нібито потрапили під чийсь 
вплив, і з впевненістю гово-
рили, що вони готові навіть 
повернутися у минулі часи, 
до створення громади. Мож-
ливо, без розвитку інфра-
структури села, без стадіону, 
без харчування школярів їм 
жилося краще.

- На сході громадян я по-
ставив жительці Охрімів-
ки, вчителю англійської 
мови місцевої школи Люд-
милі Цюпі, питання: “Які 
шляхи розвитку свого села 
Ви бачите у майбутньо-
му?”, - каже заступник се-
лищного голови Кирилівки 
Ігор Коробка. - На що вона 
мені відповіла: “Никакие 
новые технологии нам не 
нужны. Как жили раньше, 

так и сдохнем!”. Дуже дивне 
та обурливе відношення до 
свого села.

Дійсно, така поведінка 
деяких жителів Охрімів-
ки, а тим більше шкіль-
них вчителів, дивує. Осо-
бливо, коли в Україні 
тривають активні рухи у 
напрямку впровадження 
будівництва електростан-
цій так званої “чистої” 
енергетики. Нещодавно 
Україна та Норвегія запо-
чаткували одразу кілька 
стратегічних ініціатив у 
сфері енергоефективності 
та «чистої» енергетики під 
час Norwegian-Ukrainian 
Business Forum 2019. 
Прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман та 
прем’єр-міністр Норве-
гії Ерна Солберг підписа-
ли заяву щодо посилення 
у к ра ї нсько-норвезьког о 
співробітництва у сфері 
енергетики.

Під час жвавої диску-
сії учасники обговорень не 
змогли дійти до спільного 
рішення, і тому голова се-
лищної ради не поставив 
це питання на голосуван-
ня. У ході суперечок навіть 
з’ясувалося, що деякі під-
писи під протестом щодо за-
будови ВЕС є фальшивими.

Прихильники ж розмі-
щення вітрової електро-
станції наполягають на її 
економічній важливості та 
на позитивному впливі на 
розвиток села. Супротивни-
ки наголошували на можли-
вості значної шкоди навко-
лишньому середовищу, яку 
може завдати спорудження і 
робота цього енергетичного 
об’єкту.

Після цього  було вирі-
шено влаштувати поїздку 
до Ботієво, де з 2011 року 
працює ВЕС. Усі учасники 
робочої поїздки на власні 
очі змогли оцінити всі пе-
реваги розташування ві-
тряків у населеному пункті. 
Ботієвська громада за все 
існування ВЕС на своїй те-
риторії отримала близько 
10 млн. гривень на різнома-
нітні соціальні об’єкти. Так, 
наприклад, на місці вели-
чезного котловану з’явився 
сучасний парк з фонтаном 
та новий стадіон. Були від-
ремонтовані школи та дитя-
чі садки. Було придбано но-
венький шкільний автобус. 
Та найголовніше - це те, що 
більша частина населення 
села отримала робочі місця 
та можуть розвивати влас-
ний бізнес. Варто відзначи-
ти, що навіть ті активісти 
ініціативної групи з Охрі-
мівки, які виступали проти 
вітряків, після побаченого 
кардинально змінили свою 
думку. Спілкування щодо 
розміщення ВЕС на тери-
торії Кирилівської громади 
продовжується. Наступним 
етапом будуть громадські 
обговорення, які пройдуть  
в Якимівці.

територій розпайованих зе-
мель.

Що стосується кількос-
ті вітряків, то це поки що є 
відкритим питанням. Адже 
тільки після проведення 
всіх досліджень впливу на 
екологію стане зрозумі-
ло, де і скільки можливо їх 
встановлювати. Бо голо-
вним завданням для інвес-
торів є забезпечення без-
пеки для всього живого.

Проект передбачає роз-
ташування на вказаній тери-
торії комплексу вітроенерге-
тичних установок електрич-
ною потужністю 750 МВт. 
Станція буде складатися з 
80-200 вітрогенераторів ви-
робництва провідних світо-
вих виробників ВЕУ із оди-
ничною потужністю від 3,5 
до 5 МВт.

Повідомлення  про поча-
ток розгляду проекту було 
розмішено на офіційному 
сайті Якимівської РДА ще 26 
червня. За цей час усі бажа-
ючі могли детально ознайо-
митися із проектом містобу-
дівної документації та вне-
сти свої пропозиції. Окрім 
того у громадах повинні бу-
ли пройти громадські обго-
ворення для врахування всіх 
пропозицій.

Після цього, в приміщен-
ні актової зали Якимівської 
РДА 26 липня відбулася пре-
зентація та слухання проек-
ту «Детального плану тери-
торій під розміщення вітря-
них електростанцій потуж-
ністю 750 МВт на земель-
них ділянках на територіях 
Якимівської та Кирилівської  
ОТГ за межами населених 
пунктів».

Цього разу слухання вда-
лося провести у формі діа-
логу. На них були присут-
ні близько 60 жителів райо-
ну. Представники інвесторів 
відповідали на запитання 
громадян, серед яких були і 
мешканці Охрімівки, та поо-
біцяли враховувати всі про-
позиції. Інвестори запевни-
ли, що ні бджоли, ні птахи, ні 
інші тварини не постражда-
ють. Також важливим є і той 
факт, що всі вітрогенера-
тори будуть розміщенні ви-
ключно у лісосмугах за меж-
ами населених пунктів і ні в 
якому разі не займатимуть 
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Після зустрічі із охрімівцями 
керівництво громади вирішило низку 
соціальних запитів селян. 

Під час особистого 
прийому селищного го-
лови Івана Малєєва в 
Охрімівці до нього звер-
нулося декілька жителів 
села із проханнями со-
ціального характеру, що 
стосуються дозвілля як 
дорослого, так і юного 
населення.

Так жительки Охрімів-
ки, які займаються фітне-
сом, поскаржилися, що в 
них немає місця для про-
ведення занять. Селищ-
ний голова пообіцяв вирі-
шити проблему і вже цьо-
го ж дня на оперативній 
нараді із заступниками 
та керівниками структур-
них підрозділів селищної 
ради рішення було зна-
йдене. Клубу фітнеса в 

Охрімівці виділять при-
міщення у охрімівському 
Будинку культури, в од-
ному з відремонтованих 
кабінетів. Перед тим там 
облаштують підлогу для 
хореографічних занять та 
фітнесу.

Також на зустрічі з Іва-
ном Малєєвим підійма-
лося питання транспор-
тування дітей, які виріши-
ли відвідувати гуртки та 
секції, що розташовані у 
Кирилівці. На нараді у ка-
бінеті селищного голови 
було вирішено скласти 
список таких дітей і роз-
робити графік їх відвід-
увань гуртків та секцій. 
Після цього буде виріше-
но транспортне питання.

Воно буде працювати у Дитячій 
музичній школі. Заняття планується 
зробити безкоштовними. 

У Кирилівській ОТГ є намір відкрити 
дитяче художнє відділення 

лищної ради» Світлани Ши-
ян стали звертатися батьки 
цих дітей із проханням від-
крити художнє відділення і у 
Кирилівці. Йдучи на зустріч 
жителям громади, були про-
ведені перемовини із ви-
кладачем художнього від-
ділення Якимівської дитячої 
музичної школи і отримана 
згода на проведення занять 
у Кирилівці 2-3 рази на тиж-
день. Проте Світлана Шиян 
має намір знайти викладача 
і серед жителів громади.

— В нас багато таланови-
тих людей, і я сподіваюсь, 
що серед жителів нашої гро-
мади знайдеться людина, 
яка має відповідну освіту, 
бажання та хист, щоб пра-
цювати із дітьми над ство-
ренням прекрасного, розви-
тком художніх здібностей та 
представленням нашої гро-
мади на художніх конкурсах 
та фестивалях, — каже Світ-
лана Миколаївна.

Художнє відділення у  на-
шій громаді планується від-
крити на базі Кирилівської 
дитячої музичної школи. За-
няття у ньому, на відміну 
від Якимівки, будуть безко-
штовними.

Така потреба виникає че-
рез те, що вже більше 10 
років поспіль дехто з учнів 
Азовської школи їздять на 
заняття художнього відді-
лення до Якимівської дитя-
чої музичної школи. Там ді-
ти опановують мистецтво 
фарб, розширюють влас-
ний світогляд, знайомлять-
ся із жанрами художнього 
мистецтва, розвивають свої 
здібності та беруть участь 
у різноманітних всеукраїн-
ських і навіть міжнародних 
конкурсах.

Якщо раніше таких учнів 
з Кирилівки у Якимівській 
дитячій музичній школі бу-
ло 1-2, то в останні роки 
кількість їх стала збільшу-
ватися. Зараз у райцентр 
до художки їздять 5-6 
учнів, і це тільки з Азовської 
школи. Серед  них є і такі 
талановиті діти, які стали 
лауреатами і переможцями 
різноманітних конкурсів.

За останні 2 роки до ди-
ректора КЗ «Центр культу-
ри, дозвілля та мистецької 
освіти  Кирилівської се-

Фітнесу
у Охрімівці бути

Нова ресурсна кімната, сучасні ремонти 
у класах, капітальні реконструкції даху та 
туалетів. Школа в Атманаї наближається до 
навчального закладу європейського рівня.

В АЗОВСЬКІЙ ШКОЛІ ТРИВАЄ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РЕМОНТ

Атманайських учнів 1 вересня 
зустріне оновлена школа

Азовська школа поступово перетво-
рюється у навчальний заклад європей-
ського типу. Багато зусиль та великі ко-
шти були спрямовані за останні декілька 
років на ремонт та реконструкцію цього 
навчального закладу. Ремонт спортивної 
зали та їдальні, заміна вікон на енергоз-
берігаючі, реконструкція котельні, замі-
на покрівлі - ці заходи ще можна довго 
перераховувати.

А у новому навчальному році школярів, 
батьків та вчителів чекає ще один сюрп-
риз. Зараз проводиться реконструкція 
фойє школи. Виглядати оновлене фойє 
буде дуже яскраво. Тут навіть будуть м’які 
меблі для відпочинку та очікування і ве-
личезний годинник на стіні. Колони фойє 
оформлятимуть у вигляді книжок на по-
личці. Розклади занять та офіційна ін-
формація будуть знаходитись на цікаво 

оформлених стендах. Також у фойє пла-
нується відвести одну зі стін під фотогале-
рею яскравих моментів з життя школи.

Всю цю дизайнерську красу опубліку-
вала на своїй сторінці у Фейсбук перший 
заступник селищного голови Марина Ло-
гінова. Також вона повідомила, що на пер-
шому і других поверхах школи триває ре-
монт туалетів для викладачів та учнів.

В Атманайській ЗОШ 
І-ІІІ ступеню прово-

диться капітальний ремонт 
приміщення під розташу-
вання ресурсної кімна-
ти для дітей з особливими 
освітніми потребами.  

У спеціально облаштова-
ній кімнаті буде проводи-
тись навчання за індивіду-
альним планом розвитку, 
у супроводі корекційного 
педагога, та психологічна і 
фізична адаптація. Як роз-
повіла начальник відділу 
освіти Кирилівської селищ-
ної ради Наталія Коваль, 
ресурсна кімната - це клас, 
який повинен бути поді-
лений на осередки, які не 
мають чіткої межі. В Атма-
найській ЗОШ у цій кімнаті 
буде знаходитися соціально-
побутовий  осередок. Діти 
зможуть вчитися заварюва-
ти собі чай, нарізати овочі та 
готувати прості страви. На 
сьогодні для цього осердка 
вже закуплені всі необхідні 
меблі та побутові прилади.

Другий осередок — місце 
для проведення ранкового 
кола. Окремо буде обладна-
на робоча зона для індивіду-
альних та групових занять. 
Для проведення занять вже 
придбані спеціальні парти з 
навушниками для того, щоб 
учень міг вільно виконувати 

індивідуальну роботу, в той 
час як інші будуть працю-
вати з вчителем.

В цій кімнаті облашту-
ють і зону сенсорного роз-
вантаження із м’яким 
геометричним модулем,  
сенсорною гойдалкою, 
сенсорною тактильною до-
шкою «соти»,  сухим басей-
ном з кульками, килимком-
пазлом, інтерактивною 
проекцією для підлоги  та 
багато іншим. Всі ці речі 
вже придбали для Атма-
найської ЗОШ. Плануєть-
ся також закупити куточок 
для ЛФК та пандус.

Окрім цього у школі 
проводиться косметичний 
ремонт класу для першо-
класників. А також вже 
розпочато реконструкцію 
покрівлі над спортивною 
залою.

Відділом освіти Кири-
лівської селищної ради за-
мовлено та виготовлено 
проект капітального ре-
монту туалетних кімнат, 
який наразі проходить дер-
жавну будівельну експер-
тизу.  Дві туалетні кімнати, 
одна з яких для вчителів, а 
інша для учнів, також бу-
дуть повністю обладнані 
новою сантехнікою.

В дитячому садку с. Ат-
манай також проводяться 

ремонти приміщень, сан-
вузлів, харчоблоку.

Опубліковано дизайнерський 
проект, за яким робиться 
ремонт фойє у школі.
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Відтепер жителі цього села можуть 
підписувати декларації із лікарем 
своєї амбулаторії.

З 22 липня в Атманай-
ській амбулаторії почав 
працювати сімейний лікар 
Олег Леонідович Кечін. 
Нагадаємо, що Олег Лео-
нідович півроку проходив 
стажування у Запорізькій 
медичній академії після-
дипломної освіти для того, 
щоб мати дозвіл на прове-
дення практики сімейного 
лікаря.

Весь цей час його замі-
няла лікар Якимівського 
РЦПМСД Ірина Олек-

сіївна Титова. У березні 
цього року за бюджетні 
кошти громади в Атманаї 
була придбана службова 
квартира для сімейного 
лікаря.

Відтепер із Олегом 
Леонідовичем Кечіним 
жителі Атманаю можуть 
підписувати медичну 
декларацію.

Незабаром планується 
придбати для сімейного 
лікаря Атманаю службо-
ве авто.

В АТМАНАЇ З’ЯВИВСЯ ПОСТІЙНИЙ 
СІМЕЙНИЙ ЛІКАР

Кирилівський селищний голова зустрівся
з представниками компанії-підрядника,
яка займається розчисткою промоїни.

РОБОТИ З РОЗЧИСТКИ ПРОМОЇНИ ПЛАНУЮТЬ 
ЗАВЕРШИТИ ДО НОВОГО РОКУ

нання робіт Денис Ляхов 
докладно розповів про 
подальший план дій і по-
казав проект майбутньої 
промоїни.

В ході робіт екскаватори, 
бульдозери та земснаряди 
розчистять протоку до ши-
рини 100 метрів і глибини 2 
метри. У морі будуть наси-

пані два 160-метрових буто-
вих хвилерізу, які зі сходу і з 
заходу захистять її від хвиль 
і замулення піском. Досвід 
минулих років показав, що 
розчищення промоїни на 
початку виконання робіт є 
неефективним, і тому, цьо-
го разу вирішено спочатку 
побудувати канал.

Проект з розчистки про-
моїни, який був розробле-
ний ще в 2012 році, посту-
пово втілюється у життя.

Розпочато другий етап 
реалізації масштабно-
го екологічного проекту в 
гирлі протоки, що з̀ єднує 
Азовське море з Молоч-
ним лиманом. Проект фі-
нансується Міністерством 
екології України. Загальна 
вартість робіт складе 55,5 
млн. грн. Даний проект був 
розроблений ще в 2012 році, 
але добитися його фінансу-
вання вдалося тільки на-
прикінці минулого року.

Представник компанії 
ТОВ «Бердянскбудтрест», 
відповідальний за вико-

Приватне підприємство «Азовкомсервіс», 
ФОП Полупан та ФОП Попов запускають 
сервіс електронних послуг у Кирилівці.

за допомогою месенджера 
Telegram.

Крім особистого кабіне-
ту, на сайті сервісу доступ-
на інформація про актуаль-
ні ціни на послуги.

Персональні логін та па-
роль для доступу в особис-
тий кабінет сервісу можна 
отримати після підписання 
договору в бухгалтерії ПП 
«Азовкомсервіс, ФОП По-
лупан та ФОП Попов.

Інтерфейс сервісу опти-
мізований для використан-
ня на мобільних пристроях.

Замовити комунальні послуги у Кирилівці 
відтепер можна через інтернет

Відтепер клієнти за допо-
могою комп’ютера або мо-
більного телефону зможуть 
скористатися новим web-
сервісом для замовлення 
комунальних послуг, зай-
шовши на сайт komuslugi.
com.ua.

komuslugi.com.ua — це 
безкоштовний онлайн-сер-
віс для створення і відправ-
ки замовлення на надання 
транспортних послуг з під-
возу води, вивезення ЖБО 
і ТПВ. Сервіс допоможе 
вам створити замовлення з 
урахуванням наявності вір-
туальних талонів на відпо-
відні транспортні послуги 
без участі диспетчера ко-
мунального господарства. 
Для створення замовлення 
використовуються тільки 
ті талони на транспортні 
послуги, які, за бажанням 
клієнта, не отримані на 
руки, а нараховані бухгал-
терією підприємства на вір-
туальний баланс клієнта, 

який буде доступний в осо-
бистому кабінеті.

У міру того, як ваша за-
явка буде оброблятися дис-
петчерської комунального 
господарства, сповіщення 
про зміну статусу замов-
лення ви зможете побачити 
в особистому кабінеті серві-
су і в персональних повідо-
мленнях, що розсилаються 

Сидиш без води? Дзвони сюди:

067-613-59-80
äèðåêòîð ÊÏ “Æèëêîìñåðâ³ñ”

Âîëêîâ Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷

067-594-24-05
çàñòóïíèê äèðåêòîðà

Êó÷åðåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷

098-077-56-01
ãîëîâíèé ³íæåíåð

Îñòàôüºâ Âëîäèìèð Îëåêñ³éîâè÷

ПП “АЗОВКОМСЕРВІС”
Диспетчерська служба

096-250-22-21
099-250-22-21

Якщо не вдалося дозвонитися, телефонуй за цими
номерами: 096-229-42-98, 066-096-47-21

УВАГА!
Заявки приймаються за день до виконання!

З 800 до 1500

Субота та неділя
з 800 до 1400
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Роботи підрядник 
розпочне у 
найближчі дні

На Будинок культури в Охрімівці 
чекає заміна даху

Для вирішення проблем із вивозом 
сміття селищна рада закупила ще 30 
додаткових пластикових контейнерів.

У Кирилівці з’явилися 
нові сміттєві контейнери

Питання матеріальної допомоги та 
оформлення землі - найпопулярніші 
серед жителів Кирилівської громади.

Пластикові контей-
нери для сміття або так 
звані євроконтейнери 
вже знаходяться на ву-
лицях Кирилівки. Їхня 
ємність - 1100 літрів кож-

ного. Контейнери були 
закуплені на тендерній 
основі у ТОВ «ВСМ ЕКО-
ЛОДЖІ». Всього на заку-
півлю було витрачено 174 
тисячі гривень.

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА ПРОВІВ ОСОБИСТІ ПРИЙОМИ У АТМАНАЇ ТА ОХРІМІВЦІ

Проект ремонту даху охрімів-
ського Будинку культури вже прой-
шов експертизу і зараз триває йо-
го погодження із організацією, яка 
буде безпосередньо проводити 
роботи.

Заміні підлягає уся площа даху 
Будинку культури. Вартість прове-
дення робіт та матеріалів - 1 міль-
йон 450 тисяч гривень.

В ОХРІМІВЦІ
На зустріч із Іваном Ма-

лєєвим та Мариною Логі-
новою в Охрімівці 3 серп-
ня прийшли 20 жителів 
села. Головні питання, які 
хвилювали охрімівців, — 
оформлення землі. На сьо-
годні в Охрімівці виникла 
складна ситуація із так зва-
ними двогектарними пай-
щиками. Через незрозу-
мілу та незаконну роздачу 
ділянок (по 2 гектари кож-
на) минулим керівництвом 
Охрімівської сільради 
близько 500 гектарів землі 
знаходиться у використан-
ні без підтверджуючих це 
документів.

Після процесу передачі 
землі з державної власнос-
ті у комунальну власність 

Кирилівської ОТГ за усіма 
документами ці гектари на-
лежать виключно громаді. 
Більш того, саме на ці землі 
діє закон про двокіломе-
трову зону від межі водойм. 
Це означає, що землю у цій 
зоні не можна надавати 
у постійне користування 
будь-кому. Тільки в оренду!

Керівництво Кирилів-
ської селищної ради під-
креслює, що наразі роз-
глядає питання про те, як 
на законних підставах за-
лишити цю землю за жите-
лями Охрімівки, які на неї 
претендують. Однак самим 
жителям треба розуміти, 
що ці земельні ділянки по-
винні бути оформлені на 
законних підставах і тільки 
в оренду.

Окрім цього на зустрічі в 

Охрімівці керівництво грома-
ди вирішило низку соціаль-
них та комунальних питань. 
Дехто з тих, хто прийшов на 
зустріч, дякували керівни-
цтву громади за проведений 
благоустрій у селі.

Поки що залишається 
невирішеною проблема ди-
ких кабанів, які заходять у 
село. Тварини приходять до 
Охрімівки цілими родина-
ми і наводять жах на людей. 
Проводити відстріл або ко-
ристуватися вогнепальною 
зброєю у якості відляку-
вання у межах населених 
пунктів заборонено. Інші 
методи знищення тварин 
заборонені законом. Зали-
шається знайти спосіб від-
лякування кабанів, який 
би не порушував законо-
давства.

Кирилівська громада придбала нову 
комунальну прибиральну техніку

ВУЛИЦІ КИРИЛІВКИ ВІДТЕПЕР БУДЕ 
ПРИБИРАТИ СПЕЦТЕХНІКА

Слід зазначити, що на під-
приємстві працює 15 праців-
ників, які здійснюють при-
бирання вулиць. Додатково 
влітку на роботу приймають-
ся близько 18 прибиральни-
ків. Усі ці працівники вручну 
здійснюють прибирання ву-
лиць, пляжів, очищення урн 
від сміття.

—  Сподіваюсь, що нова 
техніка значно підвищить 
рівень надання послуг з 
прибирання територій, за 
умови зменшення фінансо-
вих та трудових витрат ко-
мунального підприємства, 
а отже сприятиме економії 
бюджетних коштів, — пові-
домляє перший заступник 
селищного голови Марина 
Логінова.

Нагадаємо, що у 2017 році 
Кирилівська селищна рада 
придбала новий екскаватор 
«Хюндай», а у 2018 році — 
новий грейдер Shantui.

ціального призначення та 
комплектувальних виробів 
для них.

Для Кирилівської ОТГ 
був придбаний трактор 
Belarus-82.1 та тракторна 
буксирна вакуумна при-
биральна машина. Техніка 
передається в оперативне 
управління КП «Розвиток 
курортної зони» , що забез-
печує утримання вулиць та 
майданів Кирилівки.

У вівторок, 30 липня,  до 
Кирилівки прибула нова 
комунальна техніка, яку 
придбала Кирилівська 
селищна рада за рахунок 
субвенції з державного бю-
джету на розвиток інфра-
структури об’єднаних те-
риторіальних громад. Ця 
субвенція спрямовується 
зокрема на придбання для 
комунальних підприємств 
транспортних засобів спе-

На початку серпня керів-
ництво селищної ради про-
вело виїзні прийоми жите-
лів Атманаю та Охрімівки. 
Голова селищної ради Іван 
Малєєв та його перший за-
ступник Марина Логіно-
ва відповіли на актуальні 
запитання людей, надали 
консультацію, а частину 
проблем людей вирішили 
прямо під час прийомів.

В АТМАНАЇ
На особисту зустріч із 

керівництвом громади у 
Атманаї 1 серпня прийшли 
10 жителів. Більшість з 
тих, хто звернувся до Івана 
Малєєва, просили матері-
альної допомоги. Ситуація 
кожного з них буде розгля-
нута окремо і по можли-
вості допомога буде надана. 
Однак на сьогодні ситуація 
із цим питанням досить 
складна. При затвердженні 
бюджету громади на 2019 
рік на матеріальну допомо-

гу було заплановано 1,149 
мільйонів гривень. Части-
на цих коштів спрямована 
на компенсацію вартості 
нормативних витрат води 
жителями громади. За під-
сумками виконання бю-
джету за півроку, селищна 
рада додала до витрат на 
матеріальну допомогу ще 
200 тисяч гривень. Однак 
кількість заяв від громадян 
про надання матеріальної 
допомоги постійно зростає. 
І вже зараз стає зрозумілим, 
що виділених на це коштів 
на усіх не вистачить.

Цікавили мешканців Ат-
манаю проблеми оформ-
лення нерухомості, реє-
страції місця проживання, 
а також деякі комунальні 
проблеми. Керівництво 
громади спрямувало людей 
до відповідних спеціалістів 
селищної ради, які нада-
дуть допомогу, а комуналь-
ні проблеми будуть виріше-
ні у робочому порядку.
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Купальська ніч у Кирилівській громаді
перетворилася на одне з найулюбленіших свят

Розважально-обрядове свято 
Охрімівського СБК - філія № 5 «Містерія 
купальської ночі» виявилось дуже 
запальним та веселим. 

кої обласної ради Геннадію 
Шевченко, із якими Кири-
лівська селищна рада тісно 
співпрацює у вирішенні 
нагальних питань та по-
треб об’єднаної громади.

Святкове дійство власне 
розпочалося з розважаль-
но-обрядової програми 
біля ритуального деревця, 
Купали та Марени, в якій 
прийняли участь: театраль-
ний колектив «Театральні 
сходинки» (керівник Ві-
хляєва Л.В.),  вихованці хо-
реографічного колективу 
старшої групи (керівник 
Бєлічкова М.Г.); конкурсу 
«Охрімівські русалки-2019» 
(організатор Шевченко 
Н.В.); купальського квесту 
«На пошуки квітки папо-
роті»; конкурсу «Найкра-
щий купальський віночок». 
Під чарівний дует «Соната» 
Кирилівського БК №2 від-

В. Гніздовського, Н. Мі-
рошниченко, Л. Стремед-
ловської, О. Шостак.

Справжньою родзинкою 
нинішнього купальсько-
го дійства  стали  виступи 
запрошених гостей свята:  
самодіяльних колективів — 
с.Шелюги, с. Новоданилів-
ки,  с. Максима Горького, с. 
Шевченко, народного фоль-
клорного колективу «Хіта-
на» Кирилівського БК №1.

Відбувся розіграш свят-
кової безпрограшної лоте-
реї від народного депутата 
України Сергія Валенти-
рова, головний приз якої 
– портативний металевий 
мангал-піч. Народний об-
ранець власноруч вручив 
його переможниці ама-
торського гурту «Серпан-
тин» с. Шевченко Наталії 
Івановій.

Також Сергій Валенти-
ров потурбувався про без-
коштовні дитячі розваги 
– великий батут, солодку 
вату та якимівський квас і 
організацію підвозу твор-
чих колективів та усіх охо-
чих із району на купальське 
свято до Охрімівки.

На березі лиману сма-
жили шашлики, місцеві 
підприємці продавали їжу 
та напої, іграшки та сим-

вол купальського свята – 
яскраві віночки.

Апогеєм купальського 
вечора стало запалення ку-
пальського вогнища, біля 
якого учасники заходу про-
водили обряд очищення: 
водили хороводи, співали 
купальські пісні та стри-
бали через багаття, щоб за 
давньою традицією очис-
титися від усього негатив-
ного та отримати цілющу 
силу.

Завершилося святкуван-
ня запальною дискотекою 
під чудовий драйв  відомих 
українських та зарубіжних 
хітів у виконанні запорізь-
кого рок-гурту «МК-90» та 
незабутнім яскравим феєр-
верком.

Рід наш прекрасний ду-
ховністю. З найдавніших 
часів наші пращури від-
бирали найцінніші над-
бання, збагачуючи їх, і 
бережливо передавали з 
покоління до покоління. 
Українці вміли відчувати 
природу, черпати здоров’я, 
силу й красу з її лона. Всі 
творчі сили людини були 
спрямовані на зміцнення 
сім’ї, свого роду. Отож не 
забудьмо свого прямого 
обов’язку і продовжимо 
справу наших предків!

Фестиваль пройшов на головній площі 
Кирилівки 20 липня

У Кирилівці відбувся фестиваль фарб Холі

Свято фарб Холі прийшло 
до нас з Індії. Таким чином там 
відзначають прихід весни і по-
чаток теплої пори року. Поді-
бний фестиваль проходить по 
декілька разів на рік в Меліто-
полі та інших містах України. 
Організатором свята в Кири-
лівці виступив ФОП Федько 
Станіслав.

Жителі та гості нашого сели-
ща змогли відчути себе части-
ною веселки. Адже головною 
ідею свята є одночасне підки-
дання вгору різнокольорових 

фарб Холі, які падаючи на зем-
лю утворюють різнокольоро-
вий дощ.

Але головна мета — отримати 
заряд позитивних емоцій і від-
чути себе дітьми. Для повного 
занурення в атмосферу без-
турботного свята організатори 
підготували запальну музику 
і конкурси. Усі присутні з ве-
ликим задоволення проходили 
різноманітні квести, відгаду-
вали загадки, а також брали 
участь у танцювальних флеш-
мобах.

Найколоритніше та 
найцікавіше свято, 

яким закінчується літній 
сонячний цикл календар-
них свят, – це свято молоді 
Купало або Купайло. Тому в 
Охрімівці відзначили свято 
Івана Купала, як і годиться, 
у ніч із 6 на 7 липня.

З давніх-давен  свято 
Івана Купала уособлювало 
розквіт літа, прославляло 
життєдайну силу води  і 
вогню, молодість і кохання.

На березі  Молочного ли-
ману зібрались дві великі 
громади – Кирилівська та 
Якимівська, а також Ново-
данилівська сільська рада 
та численні гості із сусідніх 
міст і навіть з інших облас-
тей нашої держави.

Завдячуючи фінансовій 
підтримці народного де-
путата України Сергія Ва-
лентирова та кирилівсько-
го селищного голови Івана 
Малєєва разом з командою 
Кирилівської селищної 
ради цьогоріч купальське 
свято пройшло із грандіоз-
ним, яскравим розмахом.

Зі словами вітання та із 
закликом берегти народні 
традиції перед присутніми 
виступили: кирилівський 
селищний голова Іван Ма-
лєєв, депутат Запорізької 
обласної ради Геннадій 
Шевченко, в. о. старости 
Охрімівського округу Те-
тяна Міщенко. Іван Малє-
єв відмітив, що кількість 
відвідувачів купальського 
свята значно зросла, по-
дякував організаторам 
розважально-обрядового 
дійства – культпрацівни-
кам та аматорам району, 
представникам національ-
ної поліції, ДСНС і кому-
нальних служб, які забез-
печували прядок та безпеку 
заходу, а також висловив 
велику подяку народному 
депутату Сергію Валенти-
рову та депутату Запорізь-

бувся обряд очищення во-
дою.

А далі продовжили свят-
кову програму запальні 
пісні та танці!  Розпочали 
її неперевершені ведучі — 
вчителі Охрімівської ЗОШ 
Ірина Чурса та Світлана 
Кельм. З позитивними 
емоціями глядачі сприй-
мали виступи колективів 
Охрімівського СБК: жіно-
чий вокальний колектив 
«Берегиня» (керівник Руч-
кіна І.М.), вокально-ін-
струментальний ансамбль 
«Хорошее настроение» 
(керівник Шпигунов С.Г.), 
фольклорний колектив 
«Охрімівські цвєтянца» 
(керівник Чурса І.Д.), ВІА 
«Восход» (керівник Пєшев 
Олег – молодший), а також 
виступи вокалістів: юних 
Є. Тетюшкіної, Ю. Дим-
ченко та більш досвідчених 
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Наші зірочки підкорили глядачів 
на конкурсі в Якимівці

Творчі колективи та солісти Кирилівської 
громади 13 липня взяли участь у півфіналі 
конкурсу «Таланти Якимівського району. Діти». 

КИРИЛІВСЬКІ АРТИСТИ ПІДКОРИЛИ 
ВІДПОЧИВАЮЧИХ САНАТОРІЮ

У цьому році на жителів та гостей 
Кирилівки чекала насичена 
розважальна програма.

Велике свято музики та пісні 
влаштували творчі колективи БК №1 
у санаторному Будинку культури.

Велике свято музики та пісні 
влаштували творчі колективи БК №1 у 
санаторному Будинку культури.

У Кирилівці відсвяткували 
день рибалки

воді циган.  А далі один 
за одним на сцені почали 
з’являтися найкращі колек-
тиви Кирилівського будин-

ку культури №1.
Свято видалося насиче-

ним та дуже веселим.

День рибалки - одне з 
найулюбленіших свят жите-
лів нашої громади.

Розпочалося святкуван-
ня з дитячої розважальної 
програми. Весела піратка 
зібрала всю малечу навко-
ло себе, і всі разом “поман-
дрували” до Країни пригод. 
Діти малювали на асфаль-
ті, брали участь у різнома-
нітних конкурсах та просто 
веселилися та танцювали. 
А наприкінці на всіх чекав 
імпровізований феєрверк 
із фарб Холі.

Привітати всіх зі святом 
прийшов кирилівський се-
лищний голова Іван Малє-
єв. Почесних рибалок на-
шого селища він нагоро-
див грамотами за вагомий 
внесок у розвиток рідного 
краю.

Потім розпочалася кон-
цертна програма. Феєрич-
ною була поява Нептуна, 
який, разом зі своїми Ру-
салками, виїхали до при-
сутніх на конях у супро-

Розважальну програму для відпочиваючих сана-
торію “Кирилівка” творчі колективи Кирилівського БК 
№1 влаштовують двічі на місяць.І завжди під час своїх 
виступів зривають овації глядачів.

Цього разу 4 серпня творі колективи БК №1 звесе-
ляли гостей нашого селища запальними піснями та 
танцями. Перед відпочиваючими виступили колекти-
ви: “Берегиня”, “Джерело”, “Акварель”, Таїсія Савиць-
ка,  Анастасія Кириченко, Василь Мурський, дует “Об-
рій” та інші талановиті жителі нашого селища.

Глядачам дуже сподобалася творчість наших та-
лантів і вони щедро обдаровували їх оплесками.

Цьогоріч на участь у конкурсі по-
дали заявки більше 40 конкурсантів. 
Журі оцінювало сольні та колективні 
виступи з вокального, хореографіч-
ного та оригінального жанрів.

Наші талановиті діти показали 
гарні виступи, які супроводжува-
лися бурхливими оплесками. До 
фіналу конкурси пройшли: Ліза 

Тетюшкіна (Охрімівський СБК), 
хореографічний колектив «Лілея» 
(Атманайській СБК), вокальний 
ансамбль «Мрія», Вікторія Щусь  
(Кирилівський СБК №2).

Попереду у наших зірочок виступ 
у фіналі, який відбудеться 10 серп-
ня в Кирилівці.
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Затримані учасники бійки  
знаходяться під цілодобовим 
домашнім арештом

Бійка з різаниною між двома компаніями 
закінчилася вбивством

Інцидент стався 3 серп-
ня на пляжі розважально-
го центру Сальвадор Далі. 
Дві компанії відпочивали, 
почали сваритися, а потім 
битися. 

В результаті цієї бійки 
поранення отримали чет-
веро жителів Запорізької 
області, їх усіх госпіталізу-
вали. Але 5 серпня вран-
ці один з поранених чоло-
віків, 1990 року народжен-
ня, помер у лікарні від по-
ранення серця.

Поліцейські майже одра-
зу затримали трьох учасни-
ків бійки. Мелітопольський 

міськрайонний суд обрав 
запобіжний захід для двох 
затриманих – цілодобовий 
домашній арешт без засо-
бів контролю.

Затримані поводили-
ся зухвало, у них вилучено 
цілий арсенал холодної та 
вогнепальної зброї. Вони з 
самого початку були впев-
нені в тому, що їх випустять 
на свободу.

Перший заступник го-
лови Національної поліції 
В’ячеслав Аброськін обу-
рився таким рішенням Ме-
літопольського суду.

Селищна рада розглянула проблему пляжного 
рекету у Кирилівці, а керівництво поліції закликає 
постраждалих та свідків до співробітництва.

РЕКЕТ НА ПЛЯЖІ. ПРОБЛЕМУ ВИРІШЕНО

ЗВЕРНЕННЯ РАДИ
Декілька тижнів під-

приємців, які працюють 
на пляжах та вулицях Ки-
рилівки, шантажувала та 
залякувала група невідо-
мих чоловіків спортивної 
статури. Вони вимагали 
від підприємців та реа-
лізаторів гроші за ніби-
то «кришу» та вирішення 
проблем із контролюючи-
ми, дозвільними та пра-
воохоронними органами. 
Якщо людина не погоджу-
валася на умови здирни-
ків, то вони застосовували 
до неї фізичне насилля або 
шкодили її товар. Ті, хто 
погоджувався на так зва-
не «кришування» і платив 
рекетирам гроші, отриму-
вали гумовий браслет, із 
яким вони повинні здій-
снювати свою підприєм-
ницьку діяльність.

На засіданні сесії се-
лищної ради 12 липня 
кирилівський селищний 
голова Іван Малєєв пові-
домив про те, що селищна 
рада, депутати та представ-
ники громадськості напи-
шуть відкрите звернення 
до президента України, 
генерального прокурора 
України, міністра МВС та 
очільників СБУ із прохан-
ням розібратися у ситуації 
та припинити незаконні 
злодійські дії групою неві-
домих людей на території 
смт Кирилівка та вжити до 
них відповідних заходів. 
Пізніше ці звернення були 
написані та відправлені 
адресатам.

ПИШІТЬ ЗАЯВИ 
Виконуючий обов’язки 

начальника Кирилів-
ського підвідділу Меліто-

польського віддлу поліції 
ГУНП в Запорізькій облас-
ті Сергій Васильєв диву-
ється — чому постраждалі 
від дій рекетирів на кири-
лівських пляжах зверта-
ються по допомогу до депу-
татів селищної ради, а не у 
поліцію?

Сергій Сергійович каже, 
що повідомлень про зло-
чинні дії групи чоловіків, 
які вимагають гроші від 
торгуючих на пляжах та 
вулицях Кирилівки, вдо-
сталь. Проте вони так і 
залишаються нічим не 
підтвердженими повідо-
мленнями. Постраждалі 
від дій рекетирів не дуже 
охоче звертаються до полі-
ції, однак йдуть із скарга-
ми до депутатів селищної 
ради, які теж, у свою чергу, 
не звертаються до місцевих 
правоохоронців.

— Факти здирництва 
нами зареєстровані, відо-
мості внесені до ЄРДР, і 
ми проводимо перевірки. 
Однак заявники ведуть 
себе досить дивно. Спочат-
ку нам несуть заяву, а по-
тім від неї відмовляються. 
Таким чином в нас є лише 
7 заяв, за якими ми пра-
цюємо. За кожним із них 
обов’язково буде прийня-
те рішення. Люди повинні 
розуміти, що для покаран-
ня злочинців треба час. 
Ми проводимо оперативні 
заходи, і вони, звісно ж, 
отримають продовження 
у слідствах та судах, — за-

певняє Сергій Васильєв.
В.о. начальника Кири-

лівського підвідділу по-
ліції каже, що оскільки 
громадяни звертаються 
не до правоохоронців, а до 
депутатів, то поліцейські 
готові співпрацювати із 
депутатами — проводити з 
ними наради, з’ясовувати, 
хто до них звертався та без-
посередньо спілкуватися 
із постраждалими. Також 
Сергія Васильєва бенте-
жить той факт, що самі де-
путати пишуть звернення 
із проханням розібратися 
із рекетом у Кирилівці до 
ГПУ, в обласну прокурату-
ру, МВС, проте жоден з них 
не звернувся до місцевого 
підвіддлу поліції.

— Жоден з депутатів не 
прийшов до нас, не привів 
постраждалого від здирни-
ків, який готовий написати 
заяву у поліцію. Однак усі 
підписалися під звернен-
ням до прокуратури та на-

шого вищого керівництва. 
Ну приїдуть сюди співро-
бітники прокуратури, ну 
влаштують перевірку. А ми 
їм покажемо, що засад для 
проведення слідчих дій в 
нас майже немає, бо май-
же немає заявників, окрім 
тих 7, за якими ми працює-
мо, — каже в.о. начальника 
Кирилівського підвідділу 
поліції.

Сергій Васильєв каже, 
що правоохоронці за до-
помогою керівництва се-
лищної ради самостійно 
намагаються розшукувати 
постраждалих та вмовити 
їх написати заяву, проте ці 
зусилля залишаються мар-
ними — люди на офіцій-
ний контакт не йдуть. Тому 
керівник місцевої поліції 
звертається до постраж-
далих, депутатів, свідків 
здирництва с підприємців 
не залишатись осторонь і 
повідомляти про правопо-
рушення правоохоронцям 
Кирилівського підвідділу 
Мелітопольського віддлу 
поліції ГУНП в Запорізькій 
області.

БАНДУ ЗАТРИМАНО
Правоохоронці прове-

ли низку оперативних за-
ходів і 1 серпня затримали 
банду пляжних рейдерів. 
З’ясувалося, що окрім чис-
ленних фактів здирництва 
злочинці викрали жителя 
Кирилівки і, погрожуючи 
йому, вимагали 2000 дола-
рів США.

За 2 дні після затримання 
трьох чоловіків з банди по-
ліцейські затримали органі-
затора групи, чоловіка 1975 
року народження. Суд від-
правив трьох під арешт у ви-
гляді утримання під вартою.

 - За даним фактом про-
водиться досудове розслі-
дування кримінального 
провадження, відкритого 
за ознаками ч.2 ст.189 (ви-
магання), ч.2 ст.187 (роз-
бій) та ч.2 ст.146 (незаконне 
позбавлення волі або ви-
крадення людини) Кримі-
нального кодексу України, 
– розповіли в поліції.
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Тут встановлені біотуалети 
та сміттєві баки.

Хлопці та дівчата розважались, грали, 
малювали та отримували призи.

вич запропонував вирішити 
декілька соціальних питань 
для обох країн. Обласний 
депутат зустрівся з пред-
ставниками влади і громад-
ськості комуни Віллар-ле-
Домб та головою спілки зе-
леного туризму міста Ліон 
Ж. Клевелом.

— Вивчаємо європей-
ський досвід функціонуван-

Дикі пляжі Федотової 
коси стали більш 
цивілізованими

Дітлахи Кирилівки побували
у “Морській подорожі”

Делегація на чолі із депутатом обласної ради 
налагоджувала дружні стосунки із комунами 
французького департаменту Рона. 

родної дипломатії». Пропа-
гандуючи європейські цін-
ності, Геннадій Миколайо-

На Федотовій косі 
для комфорту відпо-
чиваючих встановили 
безкоштовні біотуалети. 
Тут також з’явилися 
нові сміттєві контейне-
ри. Про це повідомив 
директор Приазовсько-
го національного при-
родного парку Дмитро 
Воловик.

Незабаром кількість 
контейнерів та туалетів 
збільшиться. 

Також директор 
ПНПП пояснив, чому 
в’їзд на авто на дикі 
пляжі, які розташовані за 
Степком, став платним. 

За ці кошти, за слова-
ми директора Нацпарку, 
вже вдалося облашту-
вати пост охорони, 
шлагбаум, відеокамери, 
через кожні сто метрів 
сміттєві баки, а також 
організувати вивезення 
сміття через день.

26 липня в рамках літ-
нього оздоровлення дітей 
Кирилівський БК №2 про-
вів чергову ігрову розва-
жальну програму “Морська 
подорож”. Юні моряки із 
задоволенням розгадували 
загадки, ловили рибку, ря-
тувалися від акули, “їли” 
макарони по-флотськи. 

Кольоровою крей-
дою малеча зобразила на 
подвір’ї БК яскравих мор-
ських жителів. Закінчилась 

НАШІ У ФРАНЦІЇ

На запрошення фран-
цузької сторони в рамках 
проекту «Народна дипло-
матія» україно-французької 
дружби депутат Запорізь-
кої обласної ради Геннадій 
Шевченко разом із помічни-
ками: кандидатом юридич-
них наук Дмитром Луцом, 
депутатом Кирилівської се-
лищної ради, керівником 
проекту «Зелена Садиба 
Атманай» Галиною Карабут 
та вчителем-волонтером 
Гороховською У.І. здійснили 
робочу поїздку до Франції.

Геннадій Шевченко очо-
лив ініциативну групу «На-

ня громад (зелений туризм, 
альтернативна енергія, ді-
яльність місцевих органів 
влади тощо) та проводи-
мо зустрічі із українською 
діаспорою в Польщі, Чехії, 
Франції з метою налаго-
дження партнерських від-
носин та поширення укра-
їнської культури. В усіх міс-
тах, біля пам`ятників Т. Г. 
Шевченка, нас зустрічає 
українська діаспора, серед 
яких є і корінні запоріжці, — 
ділиться своїми враження-
ми від поїздки Дмитро Луц.

У дружньому колі Генна-
дій Шевченко наголосив, 
що головна мета візиту — 
створення мосту дружби 
між комунами департамен-
ту Рона (Франція) та грома-
дами Запорізького краю. 
Геннадій Миколайович вру-
чив подарунки (фотоальбо-
ми Запорізької області та 
туристичні путівники) та за-
просив приймаючу сторо-
ну відвідати нашу область 
з метою обміну досвідом та 
поглиблення партнерських 
відносин.

Усі дітлахи залишились 
задоволеними таким чудо-
вим святом, а творчі співро-
бітники БК №2 планують і 
у подальшому проводити 
подібні заходи для малень-
ких жителів Кирилівки.

програма танцями і тради-
ційними солодкими пода-
рунками.
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З початком зернозбиральної кампанії та 
жнив в Якимівському районі активізувались 
порушники-землекористувачі, які 
займаються підпалом стерні, сухої 
рослинності та її залишків на полях. 

В умовах розвитку су-
часного аграрного бізнесу 
замість того, щоб стерню 
і рослинні рештки вико-
ристати для приготування 
компостів, органічних до-
брив, їх просто спалюють.

Нагадуємо, несанкці-

оноване спалення листя 
та сміття відповідно ре-
гулюється статтею 152 
(порушення державних 
стандартів, норм і правил 
у сфері благоустрою на-
селених пунктів, правил 
благоустрою територій на-

селених пунктів) КУпАП, 
її санкція передбачає на-
кладення штрафу на гро-
мадян від 340 до 1360 гри-
вень. Згідно зі статтею 77–1 
(самовільне випалювання 
рослинності або її залиш-
ків), випалювання стерні, 
луків, пасовищ, ділянок зі 
степовою, водно-болотною 
та іншою природною рос-
линністю, рослинності або 
її залишків та опалого лис-
тя на землях сільськогос-
подарського призначення, 
у смугах відводу автомо-
більних доріг і залізниць, 
у парках, інших зелених 
насадженнях та газонів у 
населених пунктах без до-
зволу органів державного 
контролю в галузі охорони 
навколишнього природ-

ного середовища або з по-
рушенням умов такого до-
зволу, а так само невжиття 
особою, яка одержала до-
звіл на випалювання за-
значеної рослинності або її 
залишків та опалого листя, 
заходів щодо своєчасного 
їх гасіння) КУпАП, перед-
бачено накладення штрафу 
на громадян від 170 до 340 
гривень.

За статтею 245 ККУ зни-
щення або пошкодження 
лісових масивів, зелених 
насаджень навколо насе-
лених пунктів, вздовж за-
лізниць, а також стерні, 
сухих дикоростучих трав, 
рослинності або її залиш-
ків на землях сільськогос-
подарського призначення 
вогнем чи іншим загаль-

БЛАГОДАРНОСТЬ
Семья Каширка благодарит за 

помощь и поддержку в тяжелые 
минуты: Коробка И.А и сотруд-
ников Кирилловского поссове-
та, Жеребец А.А. и сотрудников 
КП «Развитие курортной зоны», 
Коваль Н.В. и сотрудников от-

дела образования Кирилловской 
ОТГ, Прохорова Д.С., Городнего 
А.А., Кузьменко С.П., Удовицкую 

Т.Н., Резник О.В., водителей 
маршрутного такси по улице 
коса Федотова и улице коса 
Пересыпь,семьи Лебедевых,

Тарута, Семченко и всех,
кто был рядом с нами.

Главное не заморозить душу. 
Мы стареем, и начинаешь думать, 
что никому не надо, что когда-
то мы умрем, а надо думать, как 
жить сейчас, как относиться друг 
к другу. Сейчас столько холода 
друг к другу. Нет человеческих, 
добрых и искренних отноше-
ний. Стали скрытные, жадные, 
лукавые. Врут друг друга и пре-
дают. 

Но хороших людей больше! 
Добрых, заботливых, которые 
думают не только о себе, но и о 
других. У меня есть много друзей 
– верных, добрых, честных. Мы 
живем и не знаем, что нас в жизни 
ожидает: одиночество, страдания 
может ожидать каждого, какого 
бы ты высокого положения не до-
стиг.

Мы перестали радоваться жиз-
ни. Нас учили, что жизнь надо 
прожить так, чтобы не было мучи-
тельно больно за прожитые годы. 
Но те, о ком я хочу написать, очень 
порядочные и хорошие. И мно-
го помогают другим. Делают свои 
дела по сердцу и жизнь свою про-
живают честно перед людьми и 
своей совестью. И я желаю им че-
ловеческого счастья, а человечес-
кое счастье для этих ребят значит 
быть нужными людям словом и 
делом.

В жизни сейчас на каждом 
шагу встречаются неудачи, ра-
зочарования, огорчения. Сколь-
ко везде горя, а люди все терпят. 
Жизнь - это труд и часто труд 
неблагодарный. На земле са-
мая драгоценность – это люди, 
которые тебя любят. Их нель-
зя купить, заменить, и их не так 
много у каждого из нас, а мы ста-
реем, и кажется, что время стало 
бежать быстрее, не то что раньше. 
В жизни, как в той зебре - поло-
са то белая, то черная. Иногда так 
получается или так кажется, что 
черной больше, чем белой. 

И тогда обращаешься за по-
мощью. То сломался холодиль-
ник. Посоветовали обратиться к 
Жене Дутке. Я позвонила. Женя 
приехал через час. Спокойный, 
терпеливый, добрый, без злобы, 
умный парень. Спасибо ему боль-
шое. Счастья ему и удачи! Потом 
сломался телевизор. Гена приехал, 
за полчаса все сделал, как же я ра-
довалась! Золотые у ребят руки и 
доброе сердце.

Но когда я упала и сломала ре-
бра, и 20 дней не могла поднять-
ся, то большое человеческое 

спасибо Горловым - Наташе и 
Володе, Дунаевой Гале и ее мужу 
Саше, Удовицкой Люде, Смалько 
Рае и ее мужу Алексею (он у нас 
оловянный солдатик – всем ста-
рается помочь).

Большое спасибо Дзямко Сер-
гею Ивановичу и его жене Наташе, 
Чмырь Вале. Спасибо за их доброту, 
за ласковое сердце и чистую душу!

Большое спасибо самому до-
рогому, верному, заботливому че-
ловеку, который, как солнышко, 
готов всех обогреть и помочь. Мы 
его называем наш Саша. Это Чуб 
Александр. Это очень порядочный 
человек, у него столько доброты, 
сострадания к другим. Заедет и 
спросит как дела, здоровье, может 
помощь нужна. Кто, что просит, 
всегда идет навстречу. 

Дай Бог всем здоровья, счас-
тья, любви к людям, теплого вам 
солнышка, мирного неба, Божей 
благодати, прощайте всех, кто 
когда-то вас обидел, а у нас будет 
больше веры, что еще есть такие 
люди. Вера спасет нас от зла, а 
сердца наполнятся радостью за 
таких людей. Спасибо вам, что 
вы есть. Спасибо за то, что вы так 

ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ относитесь к людям. Ведь помо-
гать другим всегда приятно.

Спасибо судьбе, что я не одна. 
И проблемы я решаю не одна. Я 
благодарна, что Господь наградил 
меня такой дочерью и внуком. У 
меня хороший зять. Я счастлива, 
а счастье – это когда наши дети 
выросли хорошими людьми. И 
вокруг меня хорошие люди, с чи-
стой душой и добрым сердцем.

Спасибо Мажаре Виталиночке, 
Малееву Ивану Владимировичу. 
Всегда придут на помощь. Боль-
шое им спасибо.

Не смешно ли весь век по ко-
пейке копить

Если вечную жизнь все равно 
не купить

Эту жизнь нам дали на время
Постараемся время не упустить
Опустите все плохое, обиды и 

злость
И почувствуй, как же хочется 

жить.
Никого не вините, наши годы 

пройдут очень быстро
И друзья отойдут, незаметно 

подкатится старость.
Но не надо переживать, а луч-

ше скажите, что бывает и хуже. 
Слава Богу за скорбь и за ра-

дость! Спасибо большое за все хо-
рошим людям!

Удовицкая Елена

ПОДЯКА
Пройшло 50 років, як ми покинули стіни рідної школи. Розлеті-

лися по всьому тоді ще Радянському Союзу. Хтось поїхав в Росію, 
хтось - в Крим. А ті, що не поїхали з рідної землі, також розлеті-
лися. Та наші однокласники Соболь Лідія та Шутов Олександр зу-
міли нас зібрати, правда не 33, а 14 чоловік. Хтось не прийшов на 
зустріч, хтось пішов у небуття. 

Запросили на цю зустріч і нашу першу вчительку Жарик Вален-
тину Миколаївну і вчительку німецької мови Третяк Аллу Павлівну, 
у якої доречі в цей день було день народження.

Сергій Мигуля привіз із собою записи пісень нашої юності. Ліда 
придумала для нас сценки про те, що жінки завжди красиві та мо-
лоді. Співали пісні, танцювали. Нам ніби знов було 17. 

Спасибі вам, Ліда та Саша, за таку добру і веселу зустріч! Дя-
кую господарям кафе, що знаходиться на вулиці Першотравне-
вій, за те, що нас зустріли добре та турботливо. 

Добре було повернутися в юність хоча б на дві-три години. Дя-
кую вам! 

                                                                                                 Жданова

ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СПАЛЮВАННЯ СУХОЇ 
ТРАВИ ТА ІНШИХ РОСЛИННИХ ЗАЛИШКІВ

нонебезпечним способом 
— карається штрафом від 
5100 до 8500 гривень або об-
меженням волі на строк від 
двох до п’яти років, або по-
збавленням волі на той са-
мий строк.

Окрім забруднення по-
вітря, що завдає шкоди 
здоров’ю та навколиш-
ньому природному серед-
овищу випалювання стерні 
призводить до знищення 
місць гніздування птахів, 
знаходження тварин та 
знищує мікрофлору і збід-
нює ґрунти. Також це може 
призвести до пожеж у лісо-
смугах, лісах, завдаючи ве-
ликої шкоди природному 
середовищу.

ДОВІДКОВО
Згідно статті 39 Закону 

України «Про тваринний 
світ» та статті 27 Закону 
України «Про рослинний 
світ» випалювання сухої 
рослинності або її залиш-
ків допускається лише в 
разі господарської необхід-
ності за дозволом територі-
альних органів спеціально 
уповноваженого централь-
ного органу виконавчої 
влади з питань екології та 
природних ресурсів, до-
тримуючись відповідних 
умов.

Громадяни, дотримуй-
тесь правил пожежної без-
пеки, відмовтесь від спалю-
вання сміття й рослинних 
залишків!

Якимівський РС ГУ ДСНС 
України у Запорізькій області
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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 кровати металических, 80х190 с 
ортопедическими матрасами, новые 
по цене б/у, 050-28-47-189 
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 
бухта металопласта 100м, d= 20мм, 
15 грн/м, 050-28-47-189 
видеокамеру, цифровая, кассетная, 
о/с, 2500 грн, 097-378-36-27

вино домашнее оптом: Бессараб, 
Изабелла, Лидия, 098-532-79-64 
(звонить 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 
матрасы ватные, х/с, 4 шт. по 100 
грн, 050-28-47-189 
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. 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
эконом жилье, 80 грн/сутки,. 068-616-
25-73

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 60-річчям вітаємо Кияшко 
Миколу Миколайовича. Бажаємо, 
щоб Ваші очі сяяли від щастя, 
на обличчі завжди була посміш-
ка, оточували Вас тільки хороші 
люди. А також бажаємо удачі, 
творчих успіхів, сімейного благо-
получчя, вірних друзів.

З 60-річчям вітаємо Кіріченко 
Юрія Вікторовича. 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 60-річчям вітаємо Остапчук
Олександра Олександровича. Ба-
жаємо Вам великого везіння, лю-
бові 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 60-річчям вітаємо Шеховцову
Ірину Федорівну. 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 Міщенко 
Віру Максимівну. Бажаємо домаш-
нього тепла, затишку, достатку 
і здоров’я, бадьорості і свіжості, 
вічної молодості і грандіозного, 
фантастичного щастя.

З 60-річчям вітаємо Каширку 
Анатолія Олексійовича. Бажаємо 
міцного здоров’я, нових досягнень 
та успіхів. Нехай завжди, аж до 
сторіччя, Вас супроводжує щас-
лива зоря удачі, Боже благосло-
вення, а у Вашому домі панують 
любов, злагода та добробут на 
многая і благая літ!

З 60-річчям вітаємо Маркевич 
Наталю Анатоліївну. Бажаємо 
Вам сонячних посмішок, яскравих 
кольорів, гарного настрою, те-
пла, радості, а все задумане, щоб 
здійснилося.

З 60-річчям вітаємо Кирилову 
Марію Іванівну. Бажаємо міцно-
го здоров’я, турботи та уваги 
близьких, багато світлих і со-
нячних днів, бадьорості духу та 
душевного спокою. 

З 55- річчям вітаємо Овчаренко
Анатолія Євгенійовича. 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 Мирошни-
ченко Тетяну Іванівну. Бажаємо 
Вам міцного здоров’я. Бажаємо, 
щоб Ваш будинок був повною ча-
шею, і доля завжди оберігала!

З 55-річчям вітаємо Долгих 
Риту Валентинівну. 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.

Ç Þâ³ëåºì!
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ВІТАЄМО!

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

Волкову Ніну Юхимівну

Гурієнко Андрія Семеновича

Дерев’янко Павла Анатолійовича

Кияшко Аллу Вікторівну

Коробку Людмилу Василівну

Куц Олексія Юрійовича

Куц Людмилу Семенівну

Літош Віктора Євгеновича

Матвієнко Ніну Іванівну

Матвієнко Олександра Петровича

Матвієнко Юлію Олександрівну

Пєстову Оксану Миколаївну

Сазонова Віталія Георгійовича

Саркісову Ганну Віталіївну

Стрижака Олександра Володимировича

Шубіну Наталю Сергіївну

Вітаю з Днем народження. Щиро бажаю впевненості у 
собі та доброї вдачі. Нехай співають солов’ї на душі, нехай 
не знає меж любові Ваше серце! Бажаю успіху у справах, щас-
ливої долі та веселих спогадів, які завжди зуміють розвіяти 
Ваш смуток!

З 60-річчям Кияшко Миколу Миколайовича
вітає колектив школи-саду «Золота рибка» 

Летять літа, мов бистрі води, 
І не вернути їх назад. 
А нам не віриться сьогодні, 
Що Вам уже – 60. 
Хай нових днів ще буде безліч, 
Без ліку щастя і пісень, 
Прийміть вітання найщиріші 
В цей світлий ювілейний день. 
Здоров’я, щастя зичим не на рік 
На все життя бажаєм його щиро. 
Щоб радісним і довгим був Ваш вік 
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

Дерев’янко Павла Анатолійовича

Матвієнко Олександра Петровича

Матвієнко Юлію Олександрівну

Савченко Олену Вікторівну з ювілеєм вітає колектив 
школи-саду «Золота рибка»

Життя хай дарує чудові моменти,
Яскраві емоції, гарні презенти
І друзів найкращих, з якими надійно,
Людину найближчу, з якою спокійно.
Бажаєм знайти ми улюблену справу,
Робота хай буде у тебе цікава.
Проблеми вирішуй свої на “раз-два”,
Щоб не “кипіла” твоя голова.
Бажаєм достатку, щоб “з маслом ікра”.
Здоров’я міцного, здоров’я ж не гра.
І ще побажаєм тобі наостанок:
Хай буде щасливим кожнісінький ранок!

С юбилеем Щербину Александра поздравляют 
папа, мама, сестра и племянник

Что пожелать тебе сегодня?
Наверно, крепкого здоровья,
Успеха чуть, везения малость,
Любви, не чувствовать усталость.
Побольше денег чтоб водилось,
Авто всегда чтоб заводилось.
Веселым будь всегда, любимый,
Здоровым будь, неуязвимым!
Всего-всего тебе, родной,
И знай, что мы всегда с тобой!

З 85-річчям вітаємо Куц Людми-
лу Семенівну.  Хай у Вашому домі 
завжди панують мир і злагода, у 
серці — доброта, а у справах — 
мудрість та виваженість. Живіть 
щасливо, бережіть здоров’я!

З 84-річчям вітаємо Комову
Любов Василівну. Нехай щирі ві-
тання зігріють Вашу душу і при-
несуть достаток позитивних по-
чуттів. А в житті хай ні на мить 
не залишають оптимізм, віра в 
чудеса та безхмарне щастя.

 З 82-річчям вітаємо Бурдіну
Раїсу Сергіївну. Бажаємо сонця, 
тепла, миру, веселощів, грошей, 
успіхів у всіх починаннях, любові, 
добробуту, здійснення найзапові-
тніших бажань, здоров’я та на-
снаги!

З 81-річчям вітаємо Уколову
Ларису Іллівну. 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 81-річчям вітаємо Плаксіну
Ганну Якубівну. Нехай радують 
діти, друзі обожнюють і бояться 
вороги! Радості, щастя і теплого, 
ніжного сонечка в небесах

З 81-річчям вітаємо Романчук 
Володимира Михайловича. Бажає-
мо Вам міцного здоров’я. Бажаємо, 
щоб Ваш будинок був повною ча-
шею, і доля завжди оберігала!

З 80-річчям вітаємо Мохову
Зінаїду Петрівну. Бажаємо Вам ве-
ликого везіння, любові справжньої 
і успіху в справах! Також бажаємо 
Вам в житті родинного затишку 
і тепла, величезну повагу, від лю-
дей тільки добра, а найголовніше 
- мати міцне здоров’я.

З 80-річчям вітаємо Волкову 
Ніну Юхимівну.  Нехай щирі вітан-
ня зігріють Вашу душу і принесуть 
достаток позитивних почуттів. 
А в житті хай ні на мить не за-
лишають оптимізм, віра в чудеса, 
безхмарне щастя, удача і, безсум-
нівно, любов.

З 75-річчям вітаємо Угрюмову
Лілію Антонівну. 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 навколишнім 
світом. 

З 75-річчям вітаємо Кручанову 
Валентину Василівну. Бажаємо, 
щоб у Вашому житті на одній чаші 
ваг були міцне здоров’я, успіх, бла-
гополуччя, щастя, радість і любов, 
а на іншій - негаразди, біди, печалі і 
труднощі, і нехай перша чаша за-
вжди сильно переважає другу.

З 75-річчям вітаємо Шилову 
Марію Стефанівну.  Нехай доля і 
надалі буде прихильною до Вас, да-
руючи радість життя, незрадливу 
удачу, вірних і надійних друзів.

З 70-річчям вітаємо Плаксіну 
Аллу Фазилівну.  Бажаємо  здоров’я, 
щастя і добробуту вам і вашій ро-
дині. Нехай рідні завжди оточують 
Вас любов’ю та розумінням.

З 70-річчям вітаємо Уткіна 
Анатолія Васильовича. 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 65-річчям вітаємо Волобуєва
Володимира Олександровича. Крім 
стандартних побажань - щастя, 
здоров’я і всього найкращого - бажа-
ємо, щоб збувалися всі мрії, щоб ко-
жен день приносив багато приємних 
несподіванок, щоб Вас оточували 
тільки добрі і потрібні люди.

З 70-річчям вітаємо Літош
Віктора Євгенійовича. Нехай збу-
деться все найзаповітніше, не-
хай прийде найбажаніше, нехай 
згине саме злобливе.

З 70-річчям вітаємо Миронову 
Марію Афанасіївну. Нехай збува-
ються найбажаніші мрії та вті-
люються всі задуми, нехай у Вас 
завжди буде достатньо сил та 
натхнення на нові цікаві звер-
шення. 

З 70-річчям вітаємо Зайцева 
Петра Івановича. Бажаємо перш 
за все здоров’я, бачити життя 
зі світлої сторони та достатку 
який в нашому житті є дуже важ-
ливим.

З 70-річчям вітаємо Котелевську
Лідію Іванівну. Нехай життя при-
носить побільше світлих момен-
тів і радості, а кожен день буде 
сповнений сонячними посмішками.

З 70-річчям вітаємо Орленко 
Валентину Миколаївну.  Бажаємо 
Вам щастя, довгих цікавих років, 
нехай не буде в Вас негоди - тільки 
радість, тільки сонячне світло.

З 70-річчям вітаємо Курбатова
Віктора Степановича. Бажаємо, 
щоб кожен день Вашого життя 
був наповнений приємними вра-
женнями, потрібними і важливи-
ми справами, а в душі ніколи не 
оживало гнітюче почуття само-
тності.

З 70-річчям вітаємо Макарову
Тамару Федорівну. Бажаємо за-
вжди плисти на позитивній хви-
лі, повної оптимізму і легкою іро-
нією. Всі неприємності сприймати 
з усмішкою, вірити в кращі сторо-
ни життя і сміливо йти до мрії.

З 70-річчям вітаємо Пращерук 
Галину Лукінічну. Бажаємо вдало 
долати часові простори, обста-
вини, перешкоди і негатив.  А в 
житті хай ні на мить не залиша-
ють оптимізм, віра в чудеса та 
безхмарне щастя.

З 65-річчям вітаємо Тритяк 
Галину Михайлівну. Бажаємо 
домашнього тепла, затишку 
вогнища, достатку і здоров’я, 
бадьорості і свіжості, вічної мо-
лодості і грандіозного, фантас-
тичного щастя.

З 65-річчям вітаємо Попко
Валентину Іванівну.   Бажає-
мо Вам везіння в справах і осо-
бистому житті, нехай Вашого 
здоров’я вистачає на роботу і 
на відпочинок.

З 60-річчям вітаємо Вострикова
Володимира Івановича. Бажаємо 
міцного здоров’я, удачі, благо-
получчя, добра, радості, любові, 
щастя, гарного настрою, посмі-
шок, яскравих вражень.

З 60-річчям вітаємо Жарик
Любов Олексіївну. 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 Жарик 
Анатолія Володимировича. 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.

С юбилеем Щербину Александра поздравляют 
папа, мама, сестра и племянник


