
- 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

К И Р И Л І В К А
cерпень 2019р.

www.krlk.gov.ua

Офіційний інформаційний бюлетень Кирилівської громади

5

ТАКОГО БЛАГОУСТРОЮ 
ТА ТУРБОТИ ШКОЛИ 

КИРИЛІВКИ, ОХРІМВКИ ТА 
АТМАНАЮ ЩЕ НЕ БАЧИЛИ

У НОМЕРІ:  СЕЗОН ЗАКРИТО, БОРОТЬБА ЗА ЕКОЛОГІЮ, ПРОБИ МОРЯ, ПЕРШИЙ ДЗВОНИК, 

РАЙОННИЙ КОНКУРС, СВЯТО НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НОВИЙ МЕДИК, ДІАЛОГ З ПОЛІЦІЄЮ, ДАХ БУДИНКУ 

КУЛЬТУРИ, НОВА МЕТЕОСТАНЦІЯ, ПЕРЕМОГИ НА РИНЗІ ТА ПОЛІ, КОНФЕРЕНЦІЯ ТА ПРАКТИКУМ

ВСЕ - ДІТЯМ!
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КУРОРТ

Курортний сезон у Кирилівці вже майже закінчився. 
У селищній раді підбивають його підсумки та починають 
розробляти нові плани щодо проведення наступного.

цього не розуміє і, переслі-
дуючи якісь свої корисливі 
мотиви, намагається допо-
могти брехунам, що нечес-
но працюють за гроші.

Провокатори з централь-
них ЗМІ докотилися до 
того, що почали стверджу-
вати, що у Азовське море 
щомісячно скидаються 
об’єми нечистот, які Ки-
рилівка виробляє за 3-4 
роки. В результаті за за-
мовленням селищної ради 
було проведене додаткове 
лабораторне дослідження 
морської води біля пляжів 
Кирилівки, яке довело, що 
усі хімічні та бактеріологіч-
ні показники вiдповiдають 
нормі.

Що стосується забезпе-
чення потреб селища у літ-
ній сезон з боку комуналь-
них служб, то тут, на думку 
керівництва громади, сезон 
пройшов без великих про-
блем. Єдина проблема, що 
виникла із водопостачан-
ням Кирилівки, пов’язана 

із природним фактором — 
через грозу трапилось ава-
рійне відключення на на-
сосних станціях водогону 
Шелюги-Кирилівка. Після 

СЕЗОН-2019: ПІДСУМКИ, ВИСНОВКИ, ПЛАНИ

Кирилівський селищ-
ний голова Іван Ма-

лєєв відзначає, що курорт-
ний сезон був складним 
та клопітким для громади. 
Початок його охарактеризу-

вався невеликим напливом 
відпочиваючих. У селищній 
раді це пояснюють підготов-
кою та проведенням в Укра-
їні позачергових виборів у 
Верховну Раду та достатньо 
прохолодною погодою у 
червні. Проте вже у середині 
липня кирилівські пляжі 
стали наповнюватись від-
почиваючими до звичайних 
своїх показників.

Однак, як зазначає се-
лищний голова, разом із 
напливом гостей до нашого 
селища прийшла і антире-
клама. Яких тільки казок 
та дурниць не публікува-
ли у соцмережах та ЗМІ, 
щоб тільки якомога більше 
знизити рейтинг Кирилів-
ки серед інших морських 
курортів України! Розпо-
відали історії про нашестя 
медуз та водоростей, про 
спалахи інфекційних хво-
роб, про розповсюдження 
отруйних змій та комах.

Особливої уваги у цьо-
му курортному сезоні було 
приділено екологічному ста-
ну селища та його кіс. Піс-
ля чергового прибирання 
сміття на косі Федотовій за 
Степком силами комуналь-
них підприємств Кирилів-
ки та співробітників ПНПП 
керівництво Нацпарку при-
йняло рішення про встанов-
лення платного в’їзду на за-
повідні території коси.

Великої уваги у цьому 
сезоні було приділено не-
законному зливу нечистот 
базами відпочинку. Як і у 
минулому році, у селищній 
раді була створена тимча-
сова комісія для контролю 
за екологічним станом се-
лища у курортний сезон та 
виявлення баз відпочинку, 
які порушують природо-
охоронне законодавство. 
Проблемою у цьому на-
прямку роботи селищної 

ради стає той факт, що ви-
явлені порушники у мину-
лих роках і досі не понесли 
ніякого покарання з боку 
відповідних державних ор-
ганів. Однак є і серед по-

рушників багато таких, які 
вжили заходів та вже у ку-
рортному сезоні 2019 року 
суворо дотримувались усіх 
законів та правил.

На жаль, у цьому році 
тема порушення екологіч-
ного законодавства базами 
відпочинку стала приво-
дом для спекуляцій, дезін-
формацій та безпідставних 
обвинувачень влади Кири-
лівської ОТГ з боку окре-
мих ЗМІ та журналістів і 
навіть з боку деяких одно-
сельців.

— Після того як у деяких 
центральних ЗМІ стали 
оприлюднювати відвер-
то вигадану і брехливу ін-
формацію стосовно еколо-
гічного стану у Кирилівці 
влітку, ми зрозуміли, що 
хтось виконує чиєсь замов-
лення за великі гроші. За-
мовили очорнити не тільки 
діючу владу Кирилівки, а й 
все наше селище, яке є од-
ним з лідерів щодо надання 
курортних послуг на Азов-
ському узбережжі, — каже 
селищний голова Іван Ма-
лєєв. — І дуже прикро, що 
дехто з місцевих жителів 

підключення у водоводі 
стався гідроудар, який не 
витримала ділянка старої 
труби. Аварію усунули мен-
ше ніж за добу.

Претензії щодо перепо-
вненості сміттєвих баків 
викликають неоднозначну 
реакцію у комунальників. 
Споживче відношення де-
яких жителів Кирилівки 
до місця, де вони мешка-
ють та на якому заробляють 
гроші, доводить до того, 
що вони примудряються 
сплачувати за вивіз сміття 
за нормами на 2-3 людей, у 
той час як на своїх подвір’ях 
влаштовують приватні бази 
відпочинку і приймають на 
них по 20-30, а іноді і до 100 
відпочиваючих. Підпри-
ємство, що надає послуги 
з вивозу ТПВ, просто не 
має матеріально-технічної 
бази для вивезення таких 
об’ємів побутового сміття.

В цілому курортний се-
зон 2019 року керівництво 
селищної ради оцінює, як 
серед н ьозаван та жен и й. 
Об’єднання декількох су-
сідніх громад у єдину Ки-
рилівську ОТГ надало не-
абиякого розвитку усім 
її населеним пунктам та 
соціальним сферам жит-
тєдіяльності. Збільшення 
кількості різноманітних 
к у л ьт у рно - спо р т и вн и х 
заходів влітку: фестива-
лів, концертiв, конкурсiв, 

турнірiв, чемпіонатiв, на-
дало туристичної прива-
бливості нашому регіону. 
Розвиток інфраструктури, 
реконструкція старих та від-
криття нових архітектурних 
об’єктів: Будинки культури, 
площі, фонтани, фотозо-
ни, скульптури, пам’ятникі 
зробили Кирилівку попу-
лярнішою для українського 
туриста. І не тільки україн-
ського. У цьому сезоні було 
відзначено збільшення кіль-
кості туристів з Білорусі, 
Польші і навіть з Росії, ніж 
торік.

Про популярність Ки-
рилівки свідчить хоча б 
той факт, що протягом літа 
центральні та місцеві ЗМІ 
неодноразово публікували 
фотофакти із порівнянням 
наповненості пляжів запо-
різької Кирилівки та крим-
ських курортів. І наша Ки-
рилівка у цих порівняннях 
завжди вигравала. Хоча, ма-
буть, це і ставало приводом 
для її безпідставного очор-
нення.

Керівництво громади із 
надією та впевненістю ди-
виться у майбутнє, продо-
вжує докладати максимум 
зусиль для розвитку грома-
ди та створення іміджу пе-
редового азовського курорту 
України і готує на наступ-
ний курортний сезон бага-
то туристично привабливих 
новинок.
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Щорічно кожен новий курортний сезон приносить 
Кирилівці багато клопоту. Один з них – порушення 
екологічного законодавства та правил благоустрою 
суб’єктами, що надають послуги з розміщення
та обслуговування відпочиваючих.

ОПРИЛЮДНЕНО РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗІВ ПРОБ МОРСЬКОЇ 
ВОДИ У КИРИЛІВЦІ

У Кирилівській селищній раді прокоментували роботу 
щодо виявлення незаконних зливів стічних вод

Кирилівська селищна рада замови-
ла у відділення організації епідеміологіч-
них досліджень відокремленого підрозді-
лу «Азовський міжрайонний відділ держав-
ної установи «Запорізький обласний ла-
бораторний центр» додаткове досліджен-
ня морської води на чотирьох точках: ДОТ 
«Северянін», б/в «Райдуга», б/в «Роза ві-
трів», центральний пляж. Проби води спів-
робітники лабораторії брали 19 серпня в 
присутності керівництва селища та пред-
ставників ГО «Азовська громадська варта».

Результати цього дослідження показа-
ли, що за показниками температура, за-
пах, характер, колір, прозорість, плаваючi 
домішки, рН, розчинений кисень, БПК5 від-
повідають вимогам діючої нормативної до-
кументації на усіх чотирьох точках відбору 
води. Тобто продуктів зливу каналізаційних 
стічних вод у Азовському морі поблизу Ки-
рилівки не знайдено, а морська вода від-
повідає усім мікробіологічним та санітар-
но-хімічним нормативам.

Деякі з баз відпочинку 
примудряються зливати не-
чистоти в Утлюцький ли-
ман  або навіть влаштовувати 
зливні ями на своїй території.

При виявленні першого ж 
такого випадку, селищним  
головою  розпорядженням 
створено тимчасову робочу 
комісію з виявлення фактів 
несанкціонованого скидан-
ня неочищених вод (рідких 
побутових відходів) у вод-
ні об’єкти. До складу комі-
сії входять представники 
місцевої інспекції з благо-
устрою, ПНПП, Державної 
морської екологічної інспек-
ції Азовського моря, Дер-
жавної екологічної інспекції 

в Запорізькій області, Ме-
літопольської міжрайон-
ної прокуратури. Головує у 
тимчасовій комісії заступ-
ник селищного голови Ігор 
Коробка. У поточному році 
разом із комісією працюють 
представники Кирилів-
ської муніципальної варти.

Комісія працює  з 2016 
року  при залученні місце-
вої комунальної техніки та  
працівників комунального 
господарства.

Робота інспекторів з 
благоустрою полягає у мо-
ніторингу інформації, яку 
надають підприємства, що 
займаються вивозом рідких 
побутових відходів, а також 

у реагуванні на заяви гро-
мадян.

— Ми негайно починає-
мо діяти, коли бачимо, що 
різниця між об’ємом водо-
постачання на базу відпо-
чинку та об’ємом вивезення 
рідких побутових відходів 
набуває великої розбіж-
ності, — пояснює Ігор Ко-
робка. – Також реагуємо на 
заяви громадян, які вста-
новили факти незаконного 
зливу базами відпочинку 
рідких відходів.

У цих випадках інспекто-
ри з благоустрою або пред-
ставники Муніципальної 
варти виїжджають до такої 
бази відпочинку і прово-
дять перевірку з метою ви-
явлення незаконного ски-
дання неочищених вод. У 
разі підтвердження інфор-
мації на місце події при-
буває комунальна техніка 
для усунення незаконних 
дій, викликаються пред-
ставники поліції, а також 
залучаються співробітники 
екоінспекцій, ПНПП, про-
куратури.

Роботи з виявлення не-
законних зливів РПВ най-
більш активізувалися у 
останні декілька років. З 
2016 року до сьогодні ін-
спекторами з благоустрою 
було проведено близько 
50 виїздів щодо перевірки 
інформації про зливи. В 
результаті цієї роботи пра-
воохоронними органами  
було зареєстровано 12 кри-

Перевірка морської 
води на кирилівських 
пляжах показала, що 
вона безпечна для 
людини. Продуктів зливу 
каналізаційних вод не 
знайдено. 

На проспекті Азовському знов 
тривають дорожні роботи

Сезон пройшов — 
розпочались роботи

Після закінчення ку-
рортного сезону у Кири-
лівці влада та комуналь-
ники продовжують вті-
лювати у життя плани з 
благоустрою населених 
пунктів громади. Розши-
рення проспекту, який 
поєднує дві частини Ки-
рилівки, вийшло на фініш-
ну стадію.

Після укладання бор-
дюрів від вулиці Першо-

травневої до автовокзалу 
для розширення дороги 
проспекту співробітника-
ми ПП Скоробогатько, до 
реконструкції дорожнього 
полотна долучилася тех-
ніка ТОВ «АБЗ Промбуд». 
Підприємство не тільки 
завершить розширення 
проспекту Азовського, а й 
заасфальтує з’їзди з ньо-
го на прилеглі вулиці.

мінальних впроваджень, 2 з 
яких пізніше були закриті. 
Наразі у Мелітопольській 
міжрайонній прокуратурі 
знаходиться на досудово-
му розслідуванні 10 кри-
мінальних впроваджень, 
порушених завдяки роботі 
комісії з виявлення фактів 
несанкціонованого ски-
дання неочищених вод. Од-
нак, нажаль, по жодному з 
них немає ніяких судових 
рішень.

– Ми занепокоєні тим 
фактом, що до дійсного часу  
жодну кримінальну справу 
правоохоронними органами 
не передано до судових ор-
ганів. Саме така безкарність 
дозволяє надалі злочинцям  
порушувати екологічне за-
конодавство, забруднювати 

Утлюцький лиман та при-
бережну зону, нахабно зне-
важаючи закони  та ставити 
під  загрозу  майбутнє Кири-
лівки, як рекреаційної зони, 
— коментує кирилівський 
селищний  голова Іван Малє-
єв. — Нещодавно я знов-таки 
звернуся листом до началь-
ника головного управління 
поліції в Запорізькій області  
з проханням взяти під осо-
бистий контроль порушені 
кримінальні справи».

Кирилівська селищ-
на рада висловлює велику 
подяку за активну грома-
дянську позицію місцевим 
жителям та громадським 
організаціям, які беруть 
участь у виявленні баз-
порушників.
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Усі школи Кирилівської ОТГ гостинно розкрили 
двері для молодого покоління нашого краю

У ГРОМАДІ ПРОЛУНАВ ПЕРШИЙ ДЗВОНИК 
НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

потрібно буде  здати ЗНО та 
вибрати професійну стеж-
ку, за якою рухатися вперед 
у нове доросле життя. Але 
нині ми всі радіємо весе-
лому дружньому гомону на 
шкільних подвір’ях. І як 
приємно бачити малюків, 
які обіймаючись, плещуть у 

Діти - наш найдорожчий скарб, 
наша надія, гордість і опора.

1 вересня - це початок ново-
го етапу в плідній роботі педаго-
гів, осягнення учнями законів на-
уки та суспільного життя, дивного 
світу знань і відкриттів. На початку 
нового 2019-2020 навчального ро-
ку хочу побажати посидючості за 
партою і уваги на уроках, весело-
го настрою і дзвінкого сміху на пе-
рервах, чудових ідей і захоплюю-
чих занять, високих оцінок і гідних 
перемог!

Підготовка школи до нового на-
вчального року неможлива без 
спонсорської допомоги, підтрим-
ки уряду, батьків.

 Розвивати, підтримувати і за-
охочувати їх - святий обов’язок 
сім’ї, школи, влади і громадськос-
ті. Тільки тоді у нас буде гідна змі-
на - сильна і красива! Тільки то-
ді ми будемо рости здоровими, 
впевненими та щасливими у при-

йдешньому дні, будемо навчатися 
на благо України.

Одним із свідчень того, що вла-
да розуміє нас, дітей, стала реаль-
на допомога нашим закладам до-
шкільної  та шкільної освіти.   Пе-
дагогічний та дитячий колективи, 
а також адміністрація  закладу ви-
словлює найтепліші слова подяки:

Кириливській селищній 
об’єднаній територіальній громаді 
на чолі з  селищним головою  Ма-
лєєвим Іваном Володимировичем 
та заступнику голови  Коробка Іго-
рю Анатолійовичу;

- Відділу освіти  та молоді  Ки-
рилівської селищної  ради на чолі 
з керівником  Коваль Наталею Во-
лодимирівною;

- Старості Атманайського ста-
ростинського округу Сажнєву Іго-
рю Станіславовичу;

Директору ТОВ «Племзавод 
«Атманай»  Басенко  Едуарду Ана-
толійовичу;

- Висловлюємо щиру подя-
ку    народному депутату Верхо-
вної Ради України, меценату, Ва-
лентирову Сергію Васильовичу  за 
постійну благодійну допомогу у 
створенні належних умов розви-
тку, навчання та виховання дітей. 

- Батькам  (голова батьківського 
комітету  Куракова Марина); 

- Велика вдячнівсть батькам 
учнів 2-11 класів щодо участі в ре-
монті класів.  Також слова вдяч-
ності батькам випускників 2019 
року за подарунок школі – вони 
придбали для  актової зали што-
ри. Сердечне вам спасибі, що за-
лишили про своїх дітей згадку!

-  Слова подяки нашому орен-
дарю Чернишу Юрію Олексійо-
вичу. Протягом багатьох років він 
не байдужий до проблем школи. 
Неодноразово виділяв кошти  на 
придбання необхідних матеріалів 
щодо проведення ремонту школи.

За особливий внесок та актив-

ну участь у підготовці  закладу до 
нового навчального року і зимо-
вого періоду; косметичні ремон-
ти  класних приміщень та ігрових 
майданчиків; за розуміння, під-
тримку та створення комфорту.

Ваша підтримка - свідчення Ва-
шого небайдужого ставлення до 
проблем освіти в Україні і розу-
міння непересічної важливості до-
шкільного виховання та шкільного 
навчання. Від усього серця бажа-
ємо Вам здоров’я, злагоди, взає-
морозуміння, душевного спокою 
та достатку. Низький уклін Вам 
за Вашу натхненну і самовіддану 
працю, за Вашу непохитну віру у 
майбутнє нашого краю. Хай Гос-
подь сторицею віддячить за Ваше 
розуміння, підтримку і за частку 
душі, подаровану нам!

З повагою, Л.І. Бражко
Директор Атманайської ЗОШ І-ІІІст.

2 вересня на  святкових 
шкільних подвір’ях  

закладів загальної серед-
ньої освіти Кирилівської  
селищної ради  зібралося 
676 учнів. Серед присутніх 
на святі були вчителі, бать-
ки, представники органів 
місцевого  самоврядування  
та начальник відділу освіти 
та молоді.

Вперше до  шкільної ро-
дини приєдналися 73 пер-
шокласника, для яких цей 
святковий день став одним 
з найважливіших  та зна-
чущих у житті. Тепер вже 
колишні вихованці дитячих 
садків будуть навчатися за 
партами, розвиватися, дослі-
джувати, аналізувати, отри-
мувати знання. Малюки у 

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

ПОДЯКА

цей день помітно хвилюва-
лися і раз-у-раз оберталися 
на батьків, аби впевнитися, 
що все йде добре.

Переважна більшість 
школярів на лінійки при-
йшла із квітами для сво-
їх вчителів, тож шкільні 
подвір’я майоріли барвами 
гладіолусів, чорнобривців 
та троянд.

Швидкоплинно про-
йде навчальний рік для  49 
учнів одинадцятих класів 
громади, протягом якого 

долоні від задоволення: «Як 
добре, що ми разом!».

Можливо, саме заради 
таких дружніх добрих слів і 
варто вчителям заходити до 
класної кімнати, навчаю-
чи та виховуючи громадян 
нової незалежної та вільної 
держави.
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У цьому році у навчальних закладах громади 
зроблено низку поточних та капітальних ремонтів. 
Громаді є чим пишатися, а її маленькі жителі 
можуть похвалитися багатьма новинками у своїх 
навчальних закладах. 

ШКОЛИ КИРИЛІВСЬКОЇ ОТГ АКТИВНО РОЗВИВАЮТЬСЯ 
І ГОТОВІ ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

дулем,  сенсорною гойдал-
кою, сенсорною тактиль-
ною дошкою «соти»,  сухим 
басейном з кульками, ки-
лимком-пазлом, інтерак-
тивною проекцією для під-
логи  та багато іншим.

А ще у Атманайській 
ЗОШ І-ІІІ ступеню завер-
шуються  роботи з  рекон-
струкції даху над спортив-
ною залою.

Проте, із настанням но-
вого навчального сезону 
роботи з реконструкції та 
ремонтів шкіл громади 
не завершуються. Розпо-
чато капітальний ремонт 

туалетів у Атманайській 
ЗОШ І-ІІІ ступеню, і та-
кож у Охрімівській ЗОШ 
І-ІІІ ступеню планується 
провести роботи з ремонту 
туалетів. Окрім цього ке-
рівництво громади планує 
провести ремонт даху та 
утеплення фасаду Охрімів-
ської  ЗОШ І-ІІІ ступеню.

Перевірку готовності за-
кладів освіти Кирилівської 
селищної ради до роботи у 
новому 2019-2020 навчаль-
ному році було проведено 
27 серпня.

Згідно розпорядження 
голови Кирилівської се-
лищної ради «Про ство-

Кожного року керівни-
цтво Кирилівської ОТГ 
робить для маленьких її 
жителів та їхніх настав-
ників великі сюрпризи. З 
кожним роком школи гро-
мади оновлюються. Влітку 
тут тривають ремонти та 
реконструкції, і вже восе-
ни учні навчаються у більш 
комфортних умовах.

Не став виключенням і 
навчальний рік 2019-2020.

Проведено великий ка-
пітальний ремонт фойє 
Азовської ЗОШ І-ІІІ ступе-
ня. Відтепер вітальня шко-
ли виглядає сучасно і по-
європейські. М’які меблі для 
відпочинку та очікування, 
величезний годинник на 
стіні, колони фойє у вигляді 
книжок на поличці, оригі-
нальні стенди для розкладів 
занять та офіційної інфор-
мації, фотогалерея яскравих 
моментів з життя школи — 
все це та багато інших еле-
ментів зараз прикрашають 
шкільне фойє.

Окрім цього в Азовській 
ЗОШ І-ІІІ ступеня був зро-
блений капітальний ремонт 
туалету, поточний ремонт 
ганку та ремонт класів «Но-
вої української школи». Та-
кож у цій школі проведено 
ремонт приміщення ігрової 
кімнати.

У Кирилівській ЗОШ-С 
І ступеня «Золота рибка» 

до нового навчального року 
був проведений ремонт ка-
бінету медичної сестри та 
ізолятора.

Великим досягненням 
громади у цьому році ста-
ло створення ресурсної 
кімнати та ремонт аудіто-
рії для першокласників у 
Атманайській ЗОШ І-ІІІ 
ступеню.  У спеціально об-
лаштованій ресурсній кім-
наті буде проводитись на-
вчання за індивідуальним 
планом розвитку, у супро-
воді корекційного педаго-
га, та психологічна і фізич-
на адаптація. В цій кімнаті 
знаходиться соціально-по-
бутовий  осередок, де діти 
зможуть навчитися завари-
ти собі чай, нарізати овочі 
та готувати прості страви. 
Також тут є місце для про-
ведення ранкового кола. 
Окремо обладнана робоча 
зона для індивідуальних та 
групових занять. В цій кім-
наті облаштована зона сен-
сорного розвантаження із 
м’яким геометричним мо-

рення комісії з прийому го-
товності роботи до нового 
навчального року закладів 
загальної середньої осві-
ти Кирилівської селищ-
ної ради» від 19.08.2019 р № 
161/02-01-04, на виконання 
наказу Головного управлін-
ня Держпродспоживслужби 
в Запорізькій області «Щодо 
участі в роботі комісії» № 495 
від 22.08.2019, фахівці Яки-
мівського районного управ-
ління Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області прийня-
ли участь у роботі комісії 
з перевірки готовності за-
гальноосвітніх закладів Ки-
рилівської селищної ради 
до початку нового 2019-2020 
навчального року.

У складі груп працювали 
представники відділу без-
печності харчових продуктів 
та ветеринарної медицини 
Якимівського управлін-
ня Головного  управління 
Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області, Яки-
мівського РС ГУ ДСНС в 
Запорізькій області, Кири-
лівської селищної ради та 
відділу освіти.

Комісія оглянула примі-
щення закладів, пришкільні 
території, харчоблоки, ко-
тельні, ознайомилася з на-
вчальними планами роботи 
тощо. В ході перевірки осо-
блива увага була приділена 
питанням облаштування 
перших класів, відповідно 
до вимог «Нової української 
школи».

З висновку комісії випли-
ває, що всі загальноосвітні 
заклади в цілому відповіда-
ють санітарно-гігієнічним 
нормам, нормам проти-
пожежної безпеки, мають 
матеріально-технічне за-
безпечення для здійснення 
навчально-виховного про-
цесу у новому навчальному 
році.
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Фінал «Таланти Якимівського 
краю. Діти» у Кирилівці

Великим яскравим святом дитячих 
талантів став фінальний етап районного 
туру конкурсу «Таланти Якимівського 
краю. Діти».

майнув час конкурсу. Поки 
журі конкурсу підраховувало 
результати виступів конкур-
сантів, обираючи перемож-
ців, на сцені свою творчість 
показувала група підтримки 
фестивалю з Кирилівської 
ОТГ – вокальний ансамбль 
«Сузір’я» (Кирилівський 
селищний будинок культу-
ри №2- філія №2),  зразко-
ві хореографічні колективи  
«Фантазія» та «Юнона» (Ки-
рилівська дитяча музична 
школа) та фольклорний ан-
самбль болгарської культури 
«Охрімівський цвєтянца» 
(Охрімівська загальноосвіт-
ня школа).

Організатори цього фес-
тивалю – відділи культури і 
туризму Якимівської райдер-
жадміністрації, Якимівської 
селищної ради та КЗ «Центр 
культури, дозвілля та мис-
тецької освіти Кирилівської 
селищної ради Якимівського 
району Запорізької області»  
зробили все можливе, аби 
підтримати  і презентувати 
дитячі таланти району, дати 
їм можливість самореаліза-
ції, залучили  до   творчого 
заходу талановиту молодь.

Постійні ведучі заходу, 
педагоги – Панфьорова Т.М. 
та Конікова І.В., на самих 
доброзичливих нотах прове-
ли конкурсну програму, під-
кресливши найкращі сто-
рони кожного з учасників 
конкурсу, їх бажання та мрії, 
їх успіхи та перемоги.

За кадром фестивалю не 
залишилась кропітка робо-
та методистів КЗ «Якимів-
ська централізована клубна 

ська дитяча музична школа, 
викладач Шпигунов С.Г.;

Номінація «хореографіч-
ний жанр»:

хореографічний колектив 
«Нєпосєди», І вікова катего-
рія, Якимівська дитяча му-
зична школа, викладач Дим-
ська І.С.;

хореографічний колектив 
«Ритм», ІІ вікова категорія, 
Таврійський сільський бу-
динок культури, керівник  
Мордвінова Ю.О;

Номінація «оригінальний 
жанр»:

Вербицька Еліна, І віко-
ва категорія, смт. Якимівка, 
постановка номерів Дим-
ською І.С.;

Щусь Вікторія, ІІ вікова 
категорія, Кирилівський 
селищний будинок культу-
ри №2 – філія №2, керівник 
Шиян С.М. та Шиян В.В.

Також переможці отрима-
ли подарункові грошові  сер-
тифікати.

Окремі сертифікати на 
право участі на безоплатній 
основі  в 2020 році у Всеукра-
їнському фестивалі-конкурсі 
«Kirillovka Fest» вручені Ма-
рюхіній Олесі (смт. Якимівка, 
вокальний жанр) та Печер-
ській Карині (смт. Якимівка, 
оригінальний жанр).

Мотивом усіх етапів фес-
тивалів стало єднання, вза-
єморозуміння та взаємна 
підтримка.

І хоча переможцями фес-
тивалю-конкурсу  стали не 
всі його учасники, але пере-
могу отримали всі, хто бажав 
проявити та  показати свій 
талант і мистецькі уподо-
бання, хто себе не жалів та 
не лінився, а працював над 
підготовкою конкурсних 
виступів, хто виявив бажан-
ня дійти до фінішної стріч-
ки фестивалю. Тому і висту-
пи фіналістів: Осовського 
Іллі (І категорія, Якимівка), 
Печерської Карини (І кате-
горія, смт Якимівка), Ма-
рюхіної Олесі (ІІ категорія, 
смт. Якимівка),    вокального 
ансамблю «Мрія» (ІІ катего-
рія, смт. Кирилівка), хорео-
графічного колективу «Ка-
пітошки» (ІІ категорія, смт. 
Якимівка), хореографічного 
колективу «Лілея» (ІІ кате-
горія, с. Атманай),   надовго 
запам’ятаються своє яскра-
вістю та неповторністю.

Закриваючи фестиваль-
конкурс, координатор його  
проведення на території 
Якимівського району, Ніче-
бай Т.В. – начальник відді-
лу культури і туризму рай-
держадміністрації, ще раз 

подякувала засновників, 
організаторів та учасників 
фестивалю  за взаємопо-
розуміння, співпрацю та 
надання постійної всебіч-
ної допомоги у підготовці 
та проведенні районного 
фестивалю-конкурсу «Та-
ланти Якимівського краю. 
Діти-2019», вагомий внесок у 
духовний і культурний роз-
виток талантів та естетичне 
виховання підростаючого 
покоління Якимівського 
району, вручивши Подяки 
відділу: Шиян С.М. – ди-
ректору КЗ «Центр культур, 
дозвілля та мистецької осві-
ти Кирилівської селищної 
ради Якимівського району 
Запорізької області», члену 
журі; Юдіній Ю.В. та Леу-
сенко М.М.– викладачам КЗ 
«Мелітопольське  училище 
культури Запорізької об-
ласної ради», членам журі; 
Нефьодовій Т.С. та Подзол-
ковій Р.М. – методистам КЗ 
«Якимівська централізо-
вана клубна система»; Не-
фьодову А.М. – звукорежи-
серу кастингу та півфіналу 
фестивалю (Якимівський 
ЦБК) і Шиян В.В. – звуко-
режисеру фіналу фестивалю 
(Кирилівський СБК №2), 
Доброжановій Н.В. – в.о. 
директора КЗ «Якимівська 
централізована клубна сис-
тема»; Панфьоровій Т.М. та 
Коніковій І.В. – ведучим 
фестиваль-конкурсу.

Віддзвенів фінал фес-
тиваль-конкурсу «Таланти 
Якимівського краю. Діти.», 
а його гості ще довго не роз-
ходилися, бо ділилися вра-
женнями із задоволенням 
дивлячи концерну програ-
му, підготовлену творчими  
аматорськими колективами 
Атманайського старостин-
ського округу Кирилівської 
селищної ради.

Засновники та організа-
тори фестивалю бажають 
усім  учасникам,  щоб доля 
подарувала їм багато світлих 
літ у мирі та добробуті. Не-
хай і надалі добрі традиції 
панують у ваших колективах 
і навчальних закладах, сто-
рицею нехай повертається до 
вас Любов, Добро, Знання!

Переконані, що  тільки 
той народ гідний  славного 
майбутнього, який шанує 
своє минуле та виховує на 
культурних традиціях під-
ростаюче покоління. Тож бе-
режімо  наші духовні скарби, 
щоб світлим було наше сьо-
годення  і прекрасним, по-
при всі  теперішні негаразди 
– майбутнє нашої країни.

Фінал конкурсу прово-
дився в рамках дитя-

чого міжрегіонального фес-
тивалю-конкурсу «Таланти 
Азова. Діти» під патронатом 
народного депутата України 
Валентирова Сергія Васи-
льовича.

10 серпня центральна 
площа смт Кирилівка напо-
внилася учасниками, вбо-
лівальниками конкурсу, 
місцевими мешканцями та 
відпочиваючими курортної 
зони.

Вдале виконання і яскра-
ві костюми всіх учасників, 
приховане  хвилювання їх 
батьків і викладачів, емо-
ційна підтримка і бурхли-
ві аплодисменти  глядачів, 
компетентне рішення чле-
нів журі,  вечірнє сонечко 
та літня прохолода — все це 
заповнило собою шоу юних 
талантів Якимівщини.

Колективи та виконав-
ці достойно підготувалися, 
щоб представити на суд журі 
та глядачів свою майстер-
ність. Відкрила фінал фес-
тиваль-конкурсу «Таланти 
Якимівського краю. Діти» 
господарка сцени — дирек-
тор КЗ «Центр культур, до-
звілля та мистецької осві-
ти Кирилівської селищної 
ради» Шиян С.М.

Традиційно розпочали 
конкурсну програму висту-
пи 16 учасників першої ві-
кової категорії (віком від 7 
до 10 років включно), які і 
співали (навіть італійською),  
і читали прозу, і танцювали, 
і виконували акробатичний 
номер, отримуючи ни до-
рожчу винагороду — бурх-
ливі  аплодисменти глядачів.

Друга вікова категорія 
учасників (від 10 до 16 років 
включно) також підтримала 
хвилю емоційного виступу. 
На сцені був калейдоскоп 
творчих наробок 36 юних да-
рувань.

Дивовижно швидко про-

система» Якимівської се-
лищної ради – Нефьодової 
Т.С. та Подзолкової Р.М., бо 
саме вони отримували за-
явки учасників, будували 
конкурсні програми, зби-
рали фонограми, дзвонили, 
повідомляли  та обробляли 
отриману  інформацію, слід-
кували за виступами кон-
курсантів.

Жоден етап фестивалю-
конкурсу (кастинг, півфінал 
та фінал) не був би реалізо-
ваним, якби не було поруч 
людей, не байдужих до твор-
чості дітей. Недивлячись на 
період літніх відпусток та 
шкільних канікул,  робота 
з підготовки та проведення 
фестивалю йшла постійно 
і наполегливо.  Неможли-
во не подякувати творчому 
педагогічному колективу та 
технічному персоналу Яки-
мівської та Кирилівської 
дитячих  музичних шкіл,  
Якимівського централь-
ного будинку культури та 
Кирилівського селищного 
будинку культури №2, Яки-
мівського центрального ста-
діону «Колос» за підготовку 
учасників конкурсу та му-
зично-технічне забезпечен-
ня фестивалю.

Особливі слова вдячнос-
ті адресовані меценатам за  
підтримку  теплим словом, 
дружньою  увагою та спон-
сорською  допомогою – на-
родному депутату України 
Валентирову С.В., голові 
Якимівської райдержадмі-
ністрації Правосуду О.Є., 
Кирилівському селищному 
голові Малєєву І.В., в.о. Яки-
мівського селищного голови 
Забарі М.С.

В атмосфері радості та 
свята пройшло нагоро-
дження учасників фести-
валю у різних номінаціях. 
Усі  конкурсанти отримали 
дипломи учасників фести-
валю-конкурсу «Таланти 
Якимівського краю. Діти». 
Цінними подарунками за-
сновника фестивалю були 
нагороджені усі колективи 
та окремі виконавці.

А ось дипломами пере-
можців  фестивалю-кон-
курсу «Таланти Азова. Діти» 
були нагороджені:

Номінація «вокальний 
жанр»:

Гулевський Влад –  І ві-
кова категорія, Давидівська 
філія  Якимівської дитячої 
музичної школи, викладач 
Трофименко Т.П.;

Тетюшкіна Єлизавета – ІІ 
вікова категорія, Охрімів-
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Як Кирилівська громада відсвяткувала 
День незалежності

Святкові програми пройшли у всіх населених 
пунктах громади та подарували гостям та 
мешканцям справжнє свято музики та краси.

МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЗІБРАВ
ТАЛАНТИ З ТРЬОХ КРАЇН

На базі відпочинку “Сонячна соната” проходив 
ІІ Міжнародний фестиваль BENEFIS HOLIDAY

Талановиті діти з України, Польщі та 
навіть Великої Британії зібралися 10-12 
серпня на Азовському узбережжі, щоб 
продемонструвати свої здібності.

Нашу громаду на фестивалі предста-
вили сестрички Марія та Вероніка Гумен-
ні (керівник Ганна Чмир-Протасова) та 
Анастасія Пилипчук (керівник Тетяна Ли-
сенко). Переживання та сильні суперники 
не завадили дівчаткам достойно висту-
пити перед поважними членами журі.

Наші досягнення — Вероніка Гумен-
на - ІІ місце, Марія Гуменна та Анастасія 

Пилипчук — І місце. Переможці отримали 
дипломи та кубки.

Нагадаємо, громадська організація 
з Кривого Рогу BENEFIS влаштовує цей 
фестиваль другий рік поспіль на базі від-
починку «Сонячна соната». Співробітни-
цтво із кирилівськими діячами культури 
розпочалось минулого літа. Тоді у журі 
фестивалю була присутня директор КЗ 
«Центр культури, дозвілля та мистецької 
освіти  Кирилівської селищної ради» Світ-
лана Шиян.

Геннадій Шевченко, який 
побажав присутнім щас-
тя,  добробуту та скорішого 
встановлення миру в держа-
ві. Окремо депутат подяку-
вав військовим, які захища-
ють рідну Україну на сході. 
Під оплески присутніх Ген-
надій Миколайович вручив 
грамоту обласної ради вете-
рану АТО Миколі Баю.

Після привітальних слів 
святкову програму про-

довжили кращі творчі ко-
лективи та виконавці Ки-
рилівського СБК №1 та 
Кирилівського СБК №2.  Зі 
сцени звучали запальні піс-
ні, а танцювальні колективи 
захоплювали гостей у вир 
танцю. Надзвичайним був 

виступ хорового колекти-
ву «Азовські зорі», який на 
прохання глядачів виходив 
на сцену декілька разів.

Святкову програму за-
кінчив грандіозний салют, 
спонсором якого  виступив 
АРК «Сини Моря».

Святкування Дня Прапо-
ра та Дня Незалежності про-
ходило в Кирилівці, Охрі-
мівці та Атманаї. Для гостей 
були організовані святкові 
конкурси та концерти. За-
ключною нотою гранді-
озного святкування стала 
концертна програма  «Нехай 
квітує Україна», яка  про-
йшла на центральній площі 
Кирилівки.

Кирилівський селищний 
голова Іван Малєєв привітав 
усіх зі святом та побажав на-
шій державі та громаді миру, 
спокою та злагоди, міцного 
здоров’я, щедрої долі, успіхів 

у всіх справах і починаннях 
заради процвітання неза-
лежної України та нашої 
громади.

Мешканців селища та 
відпочивальників приві-
тав депутат обласної ради 
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Працівники 
Управління 
превентивної 
діяльності 
взяли участь у 
спільній нараді з 
представниками 
облдержадміністрації 
та об’єднаних 
територіальних 
громад, яка відбулась 
у смт Кирилівка. Під 
час заходу присутні 
обговорили питання 
взаємодії.

У Кирилівці дільничні 
офіцери поспілкувалися з 

представниками об’єднаних 
територіальних громад

28 та 29 серпня в смт Ки-
рилівка Якимівського району 
в рамках реалізації проекту 
Community policing відбулась 
нарада за участі працівників 
Управління превентивної ді-
яльності ГУНП в Запорізькій 
області, обласної державної 
адміністрації та представни-
ків об’єднаних територіаль-
них громад.

Захід був присвячений пи-
танню створення поліцейських 
станцій на територіях гро-
мад та умов для роботи на них 

дільничних офіцерів поліції.
Також під час наради обго-

ворили, як покращити ефек-
тивність роботи з охорони 
правопорядку.

Окрім того, присутнім на-
гадали про проект «Поліцей-
ський офіцер громади», який 
має на меті забезпечити кож-
ну громаду окремим офіце-
ром, що не тільки працювати-
ме на території цієї громади, 
але й житиме там.

Відділ комунікації поліції 
Запорізької області

Представники центру зайнятості 
провели виїзний прийом у Кирилівці

Виїзний захід Якимівської районної 
філії Запорізького ОЦЗ до Кирилівської 
об’єднаної територіальної громади 
відбувся 12 серпня. 

яка надає гранти під-
приємцям, що працюють 
у нових галузях, а саме 
ІТ-послуги та виробни-
цтво меблів; оволодіння 
технологіями пошуку 
роботи, підготовка  ві-
деорезюме, опанування 
додатковими навичками 
щодо ефективного ве-
дення сільського госпо-
дарства та курортного 
бізнесу, що відповіда-

Заступник директора 
- начальник відділу ор-
ганізації  працевлашту-
вання населення  Тетяна 
Івахненко зустрілась з 
мешканцями Кирилів-
ської селищної ради. Під 
час спілкування  було 
надано комплекс різно-
манітних інформацій-
н о -к о н с у л ь т а ц і й н и х 
та профорієнтаційних 
послуг для жителів  на-
селених пунктів ОТГ, а 
саме: орієнтація на ви-
бір та отримання сучас-
них професій; зайнят-
тя підприємницькою 
діяльностю, викорис-
тання програми «КЕУ», 

тиме перспективам роз-
витку громади та ринку 
праці; використання 
електронних кабінетів 
для шукачів роботи, що 
дає можливість відслід-
ковувати свої персональ-
ні дані, відомості про 
відвідування, отримані 
послуги,  групові та ма-
сові заходи,  пропозиції 
профнавчання, тощо.

Крім цього було роз-
крито питання умов та 
порядок реєстрації гро-
мадян, облік осіб, при-
значення допомоги по 
безробіттю, перелік 
необхідних документів, 
прийняття участі в опла-
чуваних громадських 
роботах та роботах тим-
часового характеру. Всім 
присутнім були запропо-
новані  актуальні вакан-
сії на території громади.

Якимівська районна 
філія і надалі буде про-
водити системну роботу 
в об’єднаних територі-
альних громадах, надаю-
чи комплекс соціальних 
послуг громадянам, що 
шукають роботу,  без-
посередньо  за місцем їх 
проживання.

РЕМОНТ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ В ОХРІМІВЦІ ТРИВАЄ
В Охрімівському Будинку куль-

тури вже проведена заміна старого 
даху на покриття з металевого про-
філю. Зараз тривають роботи з онов-
лення мостiння навколо будівлі.

Також заплановано створен-
ня у одному з кабінетів Будинку 
культури танцювального класу. Ці 
роботи будуть проведені за фінан-
совою підтримкою місцевих охрі-
мівських підприємців. Для занять 
танцями та фітнесом планується 
утеплити підлогу та облаштувати її 
спецпокриттям.

У Кирилівці новий 
директор КНП 
«Амбулаторія 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини»

Керувати медициною 
громади відтепер буде жінка

Відтепер посаду дирек-
тора займає Ірина Леоні-
дівна Мохур. У 1996 році 
вона закінчила Запорізький 
медичний університет. Піс-
ля ще рік проходила інтер-
натуру з терапії.

Свою лікарську діяль-
ність розпочала з Якимів-
ської центральної район-
ної лікарні. Спочатку вона 
працювала там терапев-
том, а після, з 1998 року 
— лікарем-анестезіоло-
гом. З 2010 року Ірина Ле-
онідівна працювала за-
ступником головного лі-
каря по лікарській роботі.

З 2017 року Ірина Лео-
нідівна вийшла на пенсію 
за вислугою років.

Свій трудовий шлях на 

новій посаді вона розпо-
чала 3 вересня. За слова-
ми Ірини Леонідівни, вона 
готова до великого об-
сягу роботи, адже наразі 
у медицині йдуть рефор-
ми, які супроводжуються 
змінами. Колектив амбула-
торії давно знайомий з Іри-
ною Леонідівною і харак-
теризує її як відповідальну, 
готову прийти на допомогу, 
людину. Вона користуєть-
ся повагою серед пацієнтів 
та колег.

Колишній директор 
КНП «Амбулаторія загаль-
ної практики сімейної ме-
дицини» Олександр Ви-
шегородцев звільнився 
з роботи за власним ба-
жанням.

Вона відображає дані про погоду
у селищі в реальному часі

У Кирилівці 
запрацювала онлайн 

погодна станція
Нове обладнання вста-

новлено завдяки керівни-
цтву курорт-отелю «Пере-
сип» та НІАП «Кирилловка.
Укр». Воно передає дані про 
погоду у Кирилівці кожні 5 
хвилин. Отже відвідувачі та 
гості селища зможуть спла-

нувати свій відпочинок, не 
тільки дивлячись на веб-
камери Кирилівки, а й зна-
ючи конкретну інформацію 
про погоду.

На даний момент дані 
доступні в текстовому ви-
гляді, але найближчим ча-

сом планується розробка 
інтерфейсу для репрезен-
тації погодних показників 
у вигляді графіків. Трохи 
пізніше графічна трансля-
ція буде доступна на сайтах 
курорт-готелю «Пересип» і 
НІАП «Кирилловка.Укр».

На ремонт даху 
та мостiння буде 
витрачено 1 мільйон 
217 тисяч гривень
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Велике свято боксу у Кирилівці 
завершилось перемогою 
Запорізької області

На майданчику зі штучним покриттям 
ДЮСШ «Азовець» 25-26 серпня 
проходили змагання з міні-футболу. 

диться під егідою ГО «ВФСТ 
«Колос» у Запорізької об-
ласті. У змаганнях взяли 
участь команди Примор-
ської, Якимівської та Кири-
лівської ОТГ, Вільнянського, 
Михайлівського, Розівсько-
го, Новомиколаївського та 
Мелітопольського районів.

Кирилівську громаду 

Наші боксери довели 
свою майстерність 

вдома

У Кирилівці відбулися 
змагання з міні-футболу

У Приморську 21 серпня відбулись
змагання обласної спартакіади
з настільного тенісу та пляжного волейболу

Міжнародна матчева 
зустріч, яка була при-
свячена пам’яті майстра 
спорту СРСР Віктора 
Сердяєва, тривала у 
центрі Кирилівки про-
тягом декількох днів. 
З 26 до 29 серпня бок-
сери України, Мол-
дови, Азербайджану 
та Запорізької області 
з’ясовували спортивні 
стосунки у ринзі.

Кожна команда 
складалася з 10 боксерів. 
Видовищні бої збирали 
любителів спорту, вбо-
лівальників, тренерів, 
суддів щовечора та не 
залишали байдужими 
жителів громади та її 
гостей.

В результаті запеклої 
боротьби на рингах 
переможцем турніру 

стала команда Запорізь-
кої області. Цікаво, що 
у фінальних зустрічах 
команді Запорізької об-
ласті довелося виборю-
вати перемогу у команди 
України.

В складі команди-
переможця боксували 
і вихованці кирилів-
ського тренера Андрія 
Щетініна, відомі міс-
цеві боксери Олександр 
Жарик (категорія 50 кг) 
та Олександр Балабін 
(категорія 66 кг) Оба 
Сашка продемонстру-
вали свою майстерність 
на вищому рівні, хоча і 
Олександр Жарик про-
грав один з боїв.

Фіналістів матчевих 
зустрічей нагородили 
кубками, медалями та 
грошовими преміями.

Ігри проходили у фор-
маті відкритого обласного 
Кубку і були присвячені 
пам’яті видатного кири-
лівського тренера, майстра 
спорту СРСР, великого ор-
ганізатора сільського фіз-
к ульт у рно-спортивного 
руху Віктора Григоровича 
Сердяєва.

Ці змагання започатко-
вані та відбулись за під-
тримки Кирилівської се-
лищної ради, ГО «ВФСТ 
«Колос» у Запорізькій об-
ласті», Якимівської район-
ної федерації футболу та 
ФСК Якимівської ОТГ.

На відкритті турніру з 
вітальним словом до учас-
ників спортивного дійства 
звернулись кирилівський 
селищний голова Іван 
Малєєв, голова обласного 
товариства «Колос» Ана-
толій Земляков та завід-
уючий відділом спорту КЗ 
«Центр культур, дозвілля 
та мистецької освіти Ки-
рилівської селищної ради» 

Змагання серед юнаків 
та дівчат проходили у рам-
ках XXVIII обласної спар-

такіади сільських школярів 
під девізом «Хто ти, майбут-
ній олімпієць?», яка прово-

на змаганнях з волейболу 
представляло дві команди. 
Одна складалася з двох ді-
вчаток, а інша - з двох хлоп-
чиків. Варто зазначити, що 
правила пляжної гри сут-
тєво відрізняються від зви-
чайної. Хлопці-волейболіс-
ти з Атманаю вперше гра-
ли на змаганнях подібного 
рівня. У командному (дівча-
та, юнаки) заліку команда з 
пляжного волейболу посіла 
5 місце.

У змаганнях з настільно-
го тенісу, які проходили у 
спортивній залі Ногайсько-
го коледжу, взяло участь 

дев’ять команд (склад: 2 
юнаки, 1 дівчина). Команда 
Кирилівської ОТГ виборола 
7 місце.

Переможці та призери 
були нагороджені грамота-
ми та медалями обласного 
товариства «Колос».

Велику подяку учасники 
змагань за допомогу в ор-
ганізації та підтримку ви-
словлюють відділу освіти 
Кирилівської селищної ра-
ди. Саме відділ освіти се-
лищної ради зібрав коман-
ду на змагання та надав 
транспорт для поїздки.

ній боротьбі. У підсумку з 
рахунком 6:4 перемогу здо-
була команада «Аскон», та-
ким чином ставши першим 
володарем престижного 
Кубку.

Вся трійка команд-при-
зерів була нагороджена 
кубками, а їх гравці отри-
мали медалі та грамоти. 
Також всім командам-учас-
ницям даного турніру було 
презентовано пам`ятні по-
дарунки.

Оргкомітетом змагань 
індивідуальними приза-
ми були відзначені і кра-
щі гравці. Ними стали: 
Владислав Попов («Спар-
так» с. Таврійське), Олек-
сандр Шукалов («Аскон») 
та Микита Бас («Ураган»). 
Не залишились без уваги 
і арбітри в особі Кирила 
Землякова та Віктора Ве-
личко, які обслуговували 
всі матчі пам`ятного тур-
ніру. Вони також були від-
значені індивідуальними 
статуетками та особистими 
призами.

На наступний турнір 
Пам’яті Віктора Сердяєва 
організатори планують за-
лучити як дорослі, так і ди-
тячі команди області.

Роман Сердяєв. Хвилиною 
мовчання було вшанова-
но пам’ять видатного тре-
нера та почесного жителя 
Кирилiвки, а згодом пред-
ставники делегацiй усiх ко-
манд поклали квіти на мо-
гилу спортивного діяча.

Шість місцевих район-
них команд боролись за 
Кубок: «Чайка-юніор», «Ас-
кон», «Патріот», «Ураган», 
«Спартак» та команда Ки-
рилівська ОТГ. На груповій 
стадії змагань переможця-
ми своїх груп стали коман-
ди «Аскон» з Якимівки та 
«Ураган» (с. Максима Горь-
кого).

Другі місця відповідно 
посіли «Патріот» (с. Во-
лодимирівка) та команда 
Кирилівської ОТГ. Вони в 
очній зустрічі розігрували 
бронзові нагороди турніру. 
Сильнішими виявились 
футболісти «Патріота».

Гра за звання переможця 
виявилась дуже цікавою та 
проходила у безкомпроміс-

Школярі громади взяли участь 
у обласній спартакіаді
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Вчителі громади 
разом планували 
роботу у новому 
навчальному році 
та ділились із 
колегами успіхами 
і досягненнями

Кирилівський СБК №2 зібрав спеціалістів 
сфери культури зі всієї Запорізької області. 

Традиційно кожен но-
вий навчальний рік 

для освітян розпочинаєть-
ся серпневими конферен-
ціями педагогічних пра-
цівників, які підбивають 
підсумки роботи попере-
днього навчального року, 
визначають стратегічні прі-
оритети розвитку освіти  на 
найближчу перспективу та 
окреслюють шляхи їх реа-
лізації.

У освітянській конфе-
ренції закладів освіти Ки-
рилівської селищної ради, 
яка відбулася 29 серпня  на 
базі Азовської ЗОШ I-III 
ступеня, взяли участь: на-
чальник відділу освіти та 
молоді Кирилівської се-
лищної ради Наталія Ко-
валь, а також педагогічні 
працівники усіх закладів  

тивних кроків на шляху 
творення Нової української 
школи, мудрості, миру, 
злагоди у житті, родинного 
затишку та віри в щасливе 
майбутнє України.

Наталія Коваль зазначи-
ла, що  Кирилівська селищ-
на рада,  сповна розуміючи 
свою відповідальність за 
розвиток освіти, постійно 
надає всіляку підтримку 
всім закладам  освіти і ро-
битиме це надалі. Вона зу-
пинилась на конкретних 
здобутках, які вдалося до-

сягти спільними зу-
силлями за останні 
роки.

Наталія Коваль  
відмітила, що за-
вдяки втіленню ре-
форми освітньої га-
лузі за останній час 
відбулося відкриття 
двох класів з інклю-
зивною освітою, 
в яких діти з осо-
бливими освітніми 
потребами нарівні 
з іншими учнями 
мають можливість 
реалізовувати свої 
таланти. Крім того, у 
минулому році вда-
ло стартував проект 

«Нова українська школа».
І в новому навчальному році 
2 вересня у всіх навчальних 
закладах, відкрилися нові 
класи для першокласників, 
які повністю забезпечені 
дидактичними матеріала-
ми, комп’ютерним мульти-
медійним обладнанням та 
сучасними шкільними ме-
блями та ін.

Робота конференції ви-
явилась дуже насиченою. 
Освітяни розділилися за 6 
платформами: початкова 
платформа; математично-
інформатична платфор-
ма; філологічна платфор-
ма; іноземна платформа; 
фізкультурно-мистецька 
платформа; платформа за-
вучів та директорів.  Учас-
ники платформ поділи-
лись з присутніми своїм 
баченням роботи у новому 
навчальному році, озна-
йомили колег зі своїми до-
сягненнями, успіхами у 
роботі з обдарованими ді-
тьми, досвідом у реалізації 
освітніх проектів, іннова-
ційних підходів і техноло-
гій в навчально-виховному 
процесі та основними про-
блемними моментами, які 
виникають в ході роботи.

29-30 серпня відбув-
ся обласний практикум 
для керівників і спеціаліс-
тів структурних підрозді-
лів галузі культури міських 
рад, райдержадміністра-
цій, об’єднаних територі-
альних громад та керівників 
базових будинків культури 
і центрів об’єднаних тери-
торіальних громад, фахів-
ців методичних структур 
за темою «Функціонуван-
ня закладів культури в умо-
вах децентралізації» на базі 
клубних закладів Кирилів-
ської селищної ради Яки-
мівського району.

Основна програма про-
ходила на базі Кирилів-
ського селищного будинку 
культури № 2-філія №2 КЗ 
«Центр культури, дозвіл-
ля та мистецької освіти Ки-
рилівської селищної ради 
Якимівського району Запо-
різької області».

Відкрила обласний прак-
тикум Олена Златова — 
т.в.о. директора, завідувач 
відділу КУ «Обласний ме-
тодичний центр культури і 
мистецтва» ЗОР, привітав-
ши всіх присутніх та вру-
чивши Подяку від облас-

ного Центру кирилівсько-
му селищному голові Івану 
Малєєву. Потім з вітальним 
словом виступив сам кири-
лівський селищний голова. 
Він зазначив, що за остан-
ні роки культурі в Кирилів-
ській громаді приділяють 
багато уваги – це і капіталь-
ні ремонти будівель, і при-
дбання костюмів та музич-
ної апаратури, і збільшення 
штатних одиниць. Він по-
бажав усім плідної роботи і 
гарного відпочинку в Кири-
лівці.

Далі виступ продовжив 
директор Департаменту 
культури, туризму, націо-
нальностей та релігій ОДА, 
заслужений працівник куль-
тури України Владислав 
Мороко, який наголосив на 
ролі культури в суспільстві 
та нових інноваційних мето-
дах роботи закладів культу-
ри. Він зауважив, що будин-
ки культури повинні става-
ти мультифункціональними 
та задовольняти культур-
ні потреби жителів громад. 
Також він розповів про ці-
каві факти втілення децен-
тралізації за кордоном та 
наголосив на збереженні та 

захисті історико-культурної 
спадщини в контексті де-
централізаційних процесів.

Цікавий виступ про стан 
впровадження децентралі-
зації в Запорізькій області 
підготував Олександр Би-
лим – начальник Управлін-
ня містобудування та ар-
хітектури ОДА, головний 
архітектор області, заслу-
жений архітектор України, 
який познайомив присут-
ніх з перспективним пла-
ном розвитку Запорізької 
області. Про функціонуван-
ня закладів культури в умо-
вах децентралізації розпо-
віла Людмила Абеляшева – 
начальник відділу культури і 
туризму управління культу-
ри і туризму Департамен-
ту культури, туризму, націо-
нальностей та релігій ОДА. 
Вона зазначила, що багато 
ще роботи треба провес-
ти в нашій галузі, адже не-
має достатньої норматив-
но-правової бази. Але не-
дивлячись на це, працівни-
ки області працюють із за-
взяттям. Приємно було по-
чути, що наша громада за-
вжди подає вчасно звіти, 
за що дякуємо завідувачу 

Діячі культури області 2 дні 
працювали у Кирилівці

ОСВІТЯНИ КИРИЛІВСЬКОЇ ОТГ ПРОВЕЛИ 
КОНФЕРЕНЦІЮ

Продовження
на стор. 11

клубної та методичної ро-
боти Центру Катерині Лит-
вак.

Але найбільш цікавим та 
довгоочікуваним був тре-
нінг «Культура та комфорт 
у громаді», який провела 
Каць І.Р. — начальник від-
ділу регіональної політи-
ки та координації реформ у 
сфері культури Українсько-
го центру культурних дослі-
джень. Спочатку відбулася 
презентація на тему «Чо-
тири сценарії культурного 
розвитку громади», а потім 
учасники були розділені на 
чотири групи та знаходили 
вирішення практичних за-
вдань: «Можливості реалі-
зації культурного розвитку 
громади». Учасники тренін-
гу вдячні Каць І.Р. за цікавий 
виступ та готові до співпра-
ці і надалі.

Про практичні кроки вті-

лення децентралізації в за-
кладах культури Кирилів-
ської громади розповіла 
Світлана Шиян — директор 
КЗ «Центр культури, дозвіл-
ля та мистецької освіти Ки-
рилівської селищної ради 
Якимівського району Запо-
різької області». Доповнив 
виступ Сергій Шпигунов 
— завідувач Охрімівсько-
го СБК філії № 5 КЗ «Центр 
культури, дозвілля та мис-
тецької освіти Кирилівської 
селищної ради Якимівсько-
го району Запорізької об-
ласті», який зазначив про 
покращення культурно-
го життя в селі та про пер-

загальної середньої освіти 
Кирилівської ОТГ.

Начальник відділу осві-
ти та молоді розпочала свій 

виступ  з привітання осві-
тян перед  початком нового 
навчального року та поба-
жала їм успіхів, результа-
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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 комна-
тах капитального строения и гаражом. 
Имеются госакты. Возможно для биз-
неса. 068-812-09-04, 099-622-54-56
ДОМ ПГТ. КИРИЛЛОВКА-2, УЛ. 8 
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, си-
няя, 098-532-79-64 (звонить после 
20.00) 
детская коляска, синяя, 098-532-79-
64 (звонить после 20.00) 
доильный аппарат, солому и сено, 
096-209-13-27 
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. Региля 
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  
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

Продам кирпичный 
приватизированный 
дом 118 кв.м., 
5 комнат по 
улице Школьной. 
Отопление печное, 
свет, вода, бойлер, 
решетки. Санузел, 
ванна отделана 
кафелем. Земли 
12 соток. Рядом 
магазины, аптека, 
школа, рынок. 

066-62-46-180

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

спективи розвитку. Підтвер-
дженням творчого розвитку 
був виступ колективів грома-
ди: народного хорового ко-
лективу «Азовські зорі», Ма-
рії Гуменної, Ольги Комкової, 
зразкового хореографічного 
ансамблю «Юнона», ансамб-
лю сопілкарів та вокального 
ансамблю «Мрія».

Про використання еле-
ментів традиційного укра-
їнського костюму у ство-
ренні сценічного образу та 
майстер-клас із зав’язування 
поясу провів Дячук Р.І. — за-
відувач відділу КУ «Обласний 

методичний центр культури 
і мистецтва» ЗОР. Також від-
булася презентація методич-
них видань: «Перелік та ве-
дення документації клубного 
закладу», «Клубна вітальня: 
організація діяльності, фор-
ми заходів», яку провела Ру-
шинець А.В. — провідний ме-
тодист КУ «Обласний мето-
дичний центр культури і мис-
тецтва» ЗОР.

Про підготовку фахівців 
для закладів культури тери-
торіальних громад розповів 
Єгоров М.О. — в.о. директо-
ра КЗ «Мелітопольське учи-
лище культури» ЗОР.

Усі учасники практикуму 
отримали вичерпні відповіді 
на свої запитання від фахів-
ців Департаменту культури, 
туризму, національностей та 

релігій ОДА та КУ «Обласний 
методичний центр культури і 
мистецтва» ЗОР.

Семінар відбувся у те-
плій затишній атмосфері. 
Натхненні на нові мистець-
кі проекти фахівці з різних 
куточків Запорізької області 
поїхали працювати на місця.

Колектив КЗ «Центр куль-
тури, дозвілля та мистецької 
освіти Кирилівської селищ-
ної ради Якимівського райо-
ну Запорізької області» вдяч-
ний кирилівському селищно-
му голові Івану Малєєву,  пер-
шому заступнику селищного 
голови Марині Логіновій, за-
ступнику селищного голо-
ви Ігорю Коробка за всебічну 
підтримку закладів культури 
та творчих колективів!

Уже три года как нет с нами Озеровой 
Татьяны Семёновны. 

Мы скорбим и помним о тебе, родная.
Мы знаем, что ты с нами

Из жизни ты ушла мгновенно
 Нам боль осталась навсегда
 Но образ твой любимый, нежный
 Мы не забудем никогда...

Муж, дети,
внуки

Початок
на стор. 10
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ВІТАЄМО!

Ç Þâ³ëåºì!

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

Бердеу Миколу Ілліча

Білоус Марину Михайлівну

Бутенко Ірину Василівну

Гаранич Олену Іванівну

Гуртову Вікторію Вікторівну

Жукову Аллу Сергіївну

Іссіонова Івана Григоровича

Кияшко Віталія Анатолійовича

Кияшко Аліну Миколаївну

Любавцева Антона Сергійовича

Пешехонову Олену Едуардівну

Стрижак Тетяну Сергіївну

Шульгу Ганну Михайлівну

Прийміть мої найщиріші побажання міцного здоров’я, особистого щастя, 
невичерпної енергії і наснаги у всіх ваших добрих справах. Хай у вашому домі за-
вжди панують мир і злагода, у серці – доброта, а у справах – мудрість та вива-
женість. Нехай доля і надалі буде прихильною до вас, даруючи радість життя, 
незрадливу удачу, вірних і надійних друзів!

Ç Þâ³ëåºì!Ç Þâ³ëåºì!

З 90-річчям вітаємо Дудочкіну 
Галину Максимівну.  Хай у Вашо-
му домі завжди панують мир і 
злагода, у серці — доброта, а у 
справах — мудрість та виваже-
ність. Живіть щасливо, бережіть 
здоров’я!

З 88-річчям вітаємо Акопаджа-
няна Володимира Самсоновича. 
Нехай щирі вітання зігріють 
Вашу душу і принесуть достаток 
позитивних почуттів. А в жит-
ті хай ні на мить не залишають 
оптимізм, віра в чудеса та без-
хмарне щастя!

З 85-річчям вітаємо Котелевець
Андрія Івановича.  Нехай щирі ві-
тання зігріють Вашу душу і при-
несуть достаток позитивних 
почуттів. А в житті хай ні на 
мить не залишають оптимізм, 
віра в чудеса, безхмарне щастя, 
удача і, безсумнівно, любов!

 З 84-річчям вітаємо Татанчук 
Валентину Степанівну. Бажаємо 
сонця, тепла, миру, веселощів, 
грошей, успіхів у всіх починан-
нях, любові, добробуту, здійснен-
ня найзаповітніших бажань, 
здоров’я та наснаги!

З 83-річчям вітаємо Міхріну
Ніну Іванівну. Бажаємо Вам 
здоров’я і добра, любові та ві-
рності, успіхів і везіння. Нехай 
буде життя подарунками щедре, 
друзів хороших і бажань виконан-
ня. Нехай цей день стане особли-
вим, наповненим щасливих очіку-
вань!

З 82-річчям вітаємо Андрющак 
Лідію Онисімівну. Нехай радують 
діти, друзі обожнюють і бояться 
вороги! Радості, щастя і тепло-
го, ніжного сонечка в небесах!

З 82-річчям вітаємо Мазур
Марію Олексіївну. Бажаємо Вам 
міцного здоров’я. Бажаємо, щоб 
Ваш будинок був повною чашею, і 
доля завжди оберігала!

З 80-річчям вітаємо Ревіку
Раїсу Федорівну.  Бажаємо  здоров’я, 
щастя і добробуту Вам і Вашій ро-
дині. Нехай рідні завжди оточують 
вас любов’ю та розумінням!

З 80-річчям вітаємо Єрмак 
Світлану Георгіївну. Бажаємо Вам 
великого везіння, любові справж-
ньої і успіху в справах! Також ба-
жаємо Вам в житті родинного за-
тишку і тепла, величезну повагу, 
від людей тільки добра, а найго-
ловніше - мати міцне здоров’я!

З 80-річчям вітаємо Євченко 
Володимира Микитовича. Бажа-
ємо Вам здоров’я, щастя, успіху 
та натхнення у справах. Нехай 
ваша доля буде довгою та щасли-
вою, і Вас завжди оточує сімейний 
затишок та гармонія з навко-
лишнім світом. 

З 80-річчям вітаємо Діденко 
Галину Юхимівну. Бажаємо, щоб у 
Вашому житті на одній чаші ваг 
були міцне здоров’я, успіх, благо-
получчя, щастя, радість і любов, 
а на іншій - негаразди, біди, печа-
лі і труднощі, і нехай перша чаша 
завжди сильно переважає другу!

З 80-річчям вітаємо Пранову 
Лідію Опанасівну.  Нехай доля і на-
далі буде прихильною до Вас, да-
руючи радість життя, незрадли-
ву удачу, вірних і надійних друзів.

З 80-річчям вітаємо Надтоку 
Степанію Володимірівну. Міцного 
здоров’я Вам на многії літа, бла-
гополуччя, щедрої долі, щастя у 
житті, творчої наснаги. Довгих 
років життя у міцному родинно-
му колі та серед вірних друзів!

З 75-річчям вітаємо Задорож-
нього Юрія Григоровича. Нехай збу-
ваються найбажаніші мрії та вті-
люються всі задуми, нехай у Вас 
завжди буде достатньо сил та на-
тхнення на нові цікаві звершення. 

З 70-річчям вітаємо Панченко 
Віктора Миколайовича. Бажає-
мо перш за все здоров’я, бачити 
життя зі світлої сторони та до-
статку, який в нашому житті є 
дуже важливим.

З 70-річчям вітаємо Афанасьєву
Прасков’ю Семенівну. Нехай жит-
тя приносить побільше світлих 
моментів і радості, а кожен день 
буде сповнений сонячними по-
смішками!

З 70-річчям вітаємо Корзун 
Ганну Володимирівну. 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 Коробку 
Валентину Іванівну. Нехай збу-
деться все найзаповітніше, не-
хай прийде найбажаніше, нехай 
згине саме злобливе!

З 70-річчям вітаємо Макарову
Тамару Федорівну. Бажаємо за-
вжди плисти на позитивній 
хвилі, повної оптимізму і легкою 
іронією. Всі неприємності сприй-
мати з усмішкою, вірити в кращі 
сторони життя і сміливо йти до 
мрії!

З 70-річчям вітаємо Рещинську 
Світлану Іванівну.  Бажаємо Вам 
щастя, довгих цікавих років, не-
хай не буде в Вас негоди тільки 
радість, тільки - сонячне світло.

З 65-річчям вітаємо Чернишенко
Ніну Петрівну. 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 Козін
Валерія Вячеславовича. Бажає-
мо домашнього тепла, затишку 
вогнища, достатку і здоров’я, 
бадьорості і свіжості, вічної мо-
лодості і грандіозного, фантас-
тичного щастя!

Ç Þâ³ëåºì!Ç Þâ³ëåºì!Ç Þâ³ëåºì!Ç Þâ³ëåºì!

З 65-річчям вітаємо Пєтухову 
Галину Федорівну.   Бажаємо Вам 
везіння в справах і особистому 
житті, нехай Вашого здоров’я ви-
стачає на роботу і на відпочинок.

З 65-річчям вітаємо Кравченко 
Ганну Василівну. Крім стандарт-
них побажань - щастя, здоров’я і 
всього найкращого - бажаємо, щоб 
збувалися всі мрії, щоб кожен день 
приносив багато приємних неспо-
діванок, щоб Вас оточували тільки 
добрі і потрібні люди.

З 60-річчям вітаємо Наумову 
Галину Іванівну. Бажаємо міцного 
здоров’я, удачі, благополуччя, до-
бра, радості, любові, щастя, гар-
ного настрою, посмішок, яскравих 
вражень!

З 60-річчям вітаємо Годованок 
Ольгу Василівну. Бажаємо позитив-
ного настрою, побільше радісних 
днів. Бажаємо Вам зустрічати що-
ранку з посмішкою, вірою в краще. 
Нехай у Вашій мрії будуть крила! 
Звершення Вам задуманих планів.

З 60-річчям вітаємо Цибулько 
Наталю Леонідівну. Нехай усі доро-
ги ведуть до вершини, а здоров’я, 
оптимізм, впевненість у власних 
силах і підтримка близьких людей 
стануть незмінними супутниками 
у житті. Благополуччя і тепла Ва-
шого дому!

З 60-річчям вітаємо Іванову  На-
талю Дмитрівну. 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, ві-
рних друзів!

З 60-річчям вітаємо Шаповалов 
Василь Васильович. 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 Куца
Олександра Васильовича. Бажає-
мо Вам великого везіння, любові 
справжньої і успіху в справах! Також 
бажаємо Вам в житті родинного 
затишку і тепла, величезну пова-
гу, від людей тільки добра, а найго-
ловніше - мати міцне здоров’я!

З 60-річчям вітаємо Сагуру
Наталю Миколаївну. Бажаємо Вам, 
щоб найзаповітніші  мрії завжди 
збувалися, щоб на сто відсотків 
виконувалися найпотаємніші ба-
жання. Бажаємо, щоб по життю з 
Вами поруч йшли люди, які вміють 
не тільки підтримати в скрутну 
хвилину, але і від душі порадіти ва-
шому щастю і успіху.

З 60-річчям вітаємо Сергієнко 
Євгена Миколайовича. Бажаємо 
домашнього тепла, затишку, до-
статку і здоров’я, бадьорості і сві-
жості, вічної молодості і грандіоз-
ного, фантастичного щастя!

З 60-річчям вітаємо Дігавцова 
Олександра Валентиновича. Ба-
жаємо міцного здоров’я, нових до-
сягнень та успіхів. Нехай завжди, 
аж до сторіччя, Вас супроводжує 
щаслива зоря удачі, Боже благо-
словення, а у Вашому домі панують 
любов, злагода та добробут на 
многая і благая літ!

З 60-річчям вітаємо Климовича 
Романа Антоновича. Бажаємо Вам 
сонячних посмішок, яскравих ко-
льорів, гарного настрою, тепла, 
радості, а все задумане, щоб здій-
снилося!

З 60-річчям вітаємо Кононіхіну 
Тетяну Миколаївну. Бажаємо міц-
ного здоров’я, турботи та уваги 
близьких, багато світлих і соняч-
них днів, бадьорості духу та ду-
шевного спокою! 

З 55-річчям вітаємо Шевченко 
Ірину Володимирівну. Бажаємо Вам 
міцного здоров’я. Бажаємо, щоб 
Ваш будинок був повною чашею, і 
доля завжди оберігала!

З 55- річчям вітаємо Пешехонову
Олену Едуардівну. Нехай кожен но-
вий день буде щедрим на успіхи 
та перемоги, багатим на радісні 
звістки, приємні події, особисті до-
сягнення і благородні справи! Хай і 
надалі буде плідною Ваша нелегка 
праця на благо рідного краю та 
держави, твердою віра, непобор-
ною сила духу!

З 55-річчям вітаємо Кашину Оль-
гу Василівну. Бажаємо Вам, щоб не 
було у Вашому житті смутку, а 
були тільки радості. Нехай Ваше 
велике добре серце зігріває всіх своєю 
любов’ю ще багато-багато років. 

З 55-річчям вітаємо Мхітарян 
Ірину Вікторівну. Нехай сьогодні 
здійсниться важлива мрія, нехай 
кожен день на Вас чекають щирі 
радощі, великі пригоди та добрі но-
вини. Бажаємо міцного здоров’я та 
незмінного щастя, взаємної любові 
та постійного благополуччя!

З 55-річчям вітаємо Куксу
Світлану Петрівну. Щиро бажаємо  
впевненості у собі та доброї вдачі. 
Нехай співають солов’ї на душі, не-
хай не знає меж любові Ваше серце. 
Бажаємо успіху у справах, щасливої 
долі та веселих спогадів, які завжди 
зуміють розвіяти Ваш смуток!

З 55-річчям вітаємо Оганісян 
Світлану Вікторівну. Щиро віта-
ємо з Днем народження. Нехай не-
впинно минають дні життя, нехай 
за вікном змінюється погода, та в 
серці Вашому нехай завжди розцві-
тають квіти та яскраво світить 
сонечко. Бажаємо, щоб Ваше жит-
тя було великим святом, в якому 
буде багато посмішок та радощів.


