
- Высокое качество и прочность
- Морозоустойчивость
- Любые объемы
- Доступные цены

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА И БОРДЮРЫ
КП «Развитие курортной зоны» реализует 

тротуарную плитку

пгт Кирилловка, ул. Приморский бульвар, 1 (1 этаж) 
Тел. (06131) 6-92-47
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НА БУДІВНИЦТВО ВОДОГОНУ 
ДАВИДІВКА-АТМАНАЙ БУДЕ 

ВИТРАЧЕНО ДЕСЯТКИ МІЛЬЙОНІВ 
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ГРИВЕНЬ

У НОМЕРІ:  ВРЯТУЙТЕ ВІД ЗЗРК, НАЙБІЛЬША В ЄВРОПІ, ГАЗ У ОХРІМІВКУ, ДИТЯЧІ МЕБЛІ,

КРАЩА ГРОМАДА, ВІТАЙМО ПЕДАГОГІВ, НАША НАГОРОДА, ТАРИФИ ТРИМАЄМО, СВЯТО СПОРТУ, 

ЮВІЛЕЙ СЕЛА, СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ, ХУДОЖКУ ВІДКРИТО, ПОВАГА ДО СТАРШИХ

ВЕЛИКИЙ 
ПРОЕКТ
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Про це йшла мова на офіційній зустрічі голови Запорізької 
облдержадміністрації Віталія Туринка з віце-президентом 
компанії NBT Торстейном Йенссеном та регіональним 
менеджером компанії NBT Владиславом Казаком.

ІНОЗЕМНИЙ ІНВЕСТОР ПЛАНУЄ ПОБУДУВАТИ БІЛЯ КИРИЛІВКИ 
НАЙБІЛЬШУ В ЄВРОПІ ВІТРОВУ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЮ ЗОФІЯ

Влада Кирилівської ОТГ та її мешканці 
звертаються до губернатора та президента

Зупиніть екологічне вбивство 
громади відходами ЗЗРК!

Ситуація із незаконними 
зливами відходів виробни-
цтва Запорізького залізо-
рудного комбінату із кожним 
місяцем наближає Кирилів-
ську ОТГ до екологічної ка-
тастрофи. Керівник При-
азовського національного 
природного парку (ПНПП) 
Дмитро Воловик повідомив 
про ситуацію, яка може при-
звести до вимирання цінних 
промислових видів риб. Ін-
спектори Державної служ-

би охорони природного за-
повідного фонду встанови-
ли, що рибозахисні споруди 
біля території зливу стічних 
вод ЗЗРК за роки свого ви-
користання вже зіпсували-
ся. Тонни малька пелінгасу, 
журавки затягує у технічний 
канал, де постійно злива-
ються відходи великого гір-
ничодобувного підприєм-
ства із іноземними інвести-
ціями. Там малеча риби ги-
не, і вже незабаром у нашо-

Компанія NBT (Нор-
вегія) планує побу-

дувати в Запорізькій об-
ласті найбільшу в Європі 
вітрову електростанцію 
Зофія.

– Наскільки мені відомо, 
ця вітрова електростанція 
вже буде не першим вашим 
інвестиційним проектом в 
Україні. Приємно, що ін-
вестори обирають наш регі-
он. Для нас важливо на по-
чатку роботи з інвестором 
вести діалог, аби робота 
продовжувалась і всі були 
задоволені. Нам головне, 
щоб були задоволені наші 
люди, адже це їхній дім. Ви 
будуєте на їхній землі. Зі 
свого боку можу сказати, 
хотілось би, щоб податки 
залишалися в нашій облас-
ті, матеріали для будівни-
цтва були українськими і, 
звичайно, були залучені  до 
робiт місцеві робітники, – 
привітав норвезьких інвес-
торів Віталій Туринок.

Торстейн Йенссен по-
відомив, що у Херсонській 
області зараз триває будів-
ництво найбільшої в Украї-

ні вітрової ферми «Сиваш». 
Компанія NBT інвестує до-
датково 1,1 млрд євро у най-
більшу в Європі берегову 
вітрову електростанцію Зо-
фія, що буде розташована 
на територіях Якимівської 
і Кирилівської ОТГ.

– Ми переконані, що 
така значна інвестиція 
міжнародного інвестора 
матиме великі переваги 
для сектору відновлюва-
ної енергетики України та 
сприятиме залученню до-
даткових іноземних інвес-
тицій в Україну. У зв’язку 
з тим, що ми тільки по-
чинаємо працювати у ва-
шій області, ми просимо 
про допомогу. Зокрема, 
хотілось би зібратися за 
круглим столом з пред-
ставниками усіх причет-
них структур та познайо-
митися. Ми  представили 
б свою компанію. Також у 
нас є програма взаємодії з 
громадами. Місцеві жите-
лі надсилають пропозиції, 
і ми фінансуємо найбільш 
проблемні та важливі 
об’єкти, – зазначив Тор-

стейн Йенссен.
Віталій Туринок запев-

нив, що така зустріч у фор-
маті круглого столу відбу-
деться обов’язково, адже 
місцеві жителі мають право 
знати, що будується і хто 
будує на їхній території. 
Посадовець також підкрес-
лив, що нині ведеться ак-
тивна боротьба з корупцією 
серед чиновників, тому у 
разі виникнення «незрозу-
мілих» ситуацій інвестори 
можуть одразу звертатись 
до нього.

Довідково.
За інформацією Управ-

ління зовнішніх зносин та 
ЗЕД облдержадміністра-
ції, у січні 2019 року в Да-
восі норвезька NBT під-
писала інвестиційну угоду 
про будівництво вітропар-
ку Zophia (Зофія) на 742,5 
МВт. Реалізація проекту 
запланована до 2022 року, 
а орієнтовна вартість 
становить 1,1 млрд євро.

У рамках  проекту за-
плановано побудувати 120 
вітроелектроустановок. 
На будівництві орієнтов-

но буде залучено до 500 
осіб. Роботу вітрогене-
раторів після завершення 
будівництва будуть забез-
печувати 150-200 осіб.

У липні в Якимівській 
р а й д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї 
відбулася презентація та 
слухання проекту щодо 
розміщення вітрогенера-
торів на територіях Яки-
мівської і Кирилівської 

ОТГ. За результатами 
зборів було погоджено роз-
міщення 80-200 вітрогене-
раторів.

Департамент
інформаційної
діяльності та

комунікацій
з громадськістю
Запорізької ОДА

залізорудного комбінату 
на шляху отримання над-
прибутків від використання 
українських надр. При цьо-
му комбінат не платить жод-
ної копійки екологічного по-
датку до бюджету громади.

— ЗЗРК як скидало, так 
і продовжує скидати свої 
відходи на території Кири-
лівської громади. Усі мож-
ливі комісії довели, що ці 
стоки, які вони називають 
безпечними шахтними во-
дами, згубні для людей та 
навколишнього середови-
ща, — каже кирилівський 
селищний голова Іван Ма-
лєєв. — Керівництву ЗЗРК 
наплювати на здоров’я жи-
телів нашої громади.

Люди від такої політики 
підприємства з Дніпроруд-
ного обурені і налаштова-
ні на радикальні дії по відно-
шенню до місця зливу відхо-
дів підприємства. Вони став-
лять питання: «Якщо ці стоки 
такі безпечні, то чому комбі-
нат не скидає їх у Дніпро, бі-
ля якого він знаходиться, а 
тягне трубу за 140 кілометрів 
до Кирилівської ОТГ?» І самі 
надають відповідь: «Тому що 
за скидання своїх відходів у 
ріку, на якій знаходяться ве-
ликі міста та обласні центри, 
ЗЗРК заплатить багатоміль-
йонні штрафи і опиниться на 
межі закриття».

Кирилівська селищна ра-
да вже проголосувала за 

оформлення території, ку-
ди ЗЗРК скидає свої відхо-
ди, в категорію природно-
заповідних земель, де будь-
які скидання будь-яких рі-
дин заборонено законом. 
Департамент екології Запо-
різької облдержадміністра-
ції вже підготував та узгодив 
із Міністерством екології та 
природних ресурсів клопо-
тання щодо передачі цих зе-
мель до ПНПП. Мінеколо-
гії підготувало проект Нака-
зу Президента України, який 
повинен підписати губерна-
тор Запорізької області. Піс-
ля цих двох підписів аргу-
менти ЗЗРК про небезпеч-
ність їхніх стічних вод будуть 
непотрібні і підприємство 
буде змушено припинити 
скидати свої відходи на те-
риторію заповідної зони.

— Ми звертаємось до гу-
бернатора Віталія Турин-
ка, до президента України 
Володимира Зеленського 
із проханням проявити по-
літичну волю та захистити 
жителів Кирилівської ОТГ 
та її унікальний природний 
ареал від згубного і смер-
тельного впливу залізоруд-
ного підприємства. Ситуа-
ція вимагає негайного при-
пинення скидання стоків на 
унікальні природні території 
нашої громади і оголошен-
ня їх заповідними, — каже 
кирилівський селищний го-
лова Іван Малєєв.

му регіоні може зовсім не 
залишитися ніякої риби.

— Цей бізнес на кро-
ві приносить європей-
ській фірмі більше 4 млрд 
на рік. Прес-служба комбі-
нату розповідає про без-
печну водичку, якою мож-
на очі промивати, наполе-
гливо перекачуючи з року в 
рік мільйони кубів відходів. 
Все це зливається поза за-
коном. Земля не відведена, 
документи на гідроспору-
ди відсутні. Будь-яка пере-
вірка приречена на провал: 
«Смертьінвест» міцно три-
має за горло Запорізький 
край», — повідомляє на сво-
їй сторінці у Фейсбук дирек-
тор ПНПП Дмитро Воловик.

Жодні перевірки та аналі-
зи проб Державною еколо-
гічною інспекцією, які вста-
новили порушення екологіч-
ного законодавства, жодні 
статистичні данні про збіль-
шення випадків захворюва-
ності онкологічними хворо-
бами у місцевого населення 
не зупиняють керівництво 
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Цього разу нові деревця, кущі та квіти 
з’явилися біля Кирилівського СБК-2

Блакитне паливо першими отримають 
ті, хто повністю сплатив суму за його 
підключення.

НАЙВИЩИЙ ДОХІД НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ СЕРЕД 
ГРОМАД ОБЛАСТІ У КИРИЛІВСЬКОЇ ОТГ

Озеленення території в 
Кирилівській громаді триває

ПЕРЕМОВИНИ ЩОДО 
ГАЗОПОСТАЧАННЯ В ОХРІМІВКУ 
ВИЙШЛИ НА ФІНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ

У початковій школі відбулося масштабне 
оновлення. За кошти місцевого бюджету сю-
ди було закуплено 80 дитячих шаф на суму 68 
тисяч 700 гривень.

Придбанню зраділи не тільки діти, а й до-
рослі. Батьки другокласників висловлюють 
щиру подяку владі за турботу. Тепер в нові 
шафи вміщається весь одяг, і переодягатися 
дітям стало набагато зручніше.

За підсумками виконан-
ня місцевих бюджетів ОТГ 
Запорізької області за сі-
чень-червень 2019 року, на 
підставі даних Міністер-
ства фінансів України, Дер-
жавної казначейської служ-
би України, Державної ста-
тистичної служби України, 
веб-порталу openbudget.
gov.ua експертами Про-
грами ULEAD з Європою/
ULEAD with Europe та SKL 
International був проведе-
ний аналіз виконання бю-
джетів громад за перше пів-
річчя 2019 року.

Фінансові аспекти діяль-
ності об’єднаних територі-
альних громад були разбиті 
на групи:

- доходи на душу насе-

лення (співвідношення об-
сягу надходжень дохо-
дів загального фонду без 
трансфертів до чисельності 
жителів відповідної ОТГ);

- рівень дотаційності бю-
джетів (співвідношення об-
сягу базової чи реверс-
ної дотації до суми дохо-
дів загального фонду ОТГ 
без урахування субвенцій з 
державного бюджету);

- питома вага видатків на 
утримання апарату управ-
ління у фінансових ресурсах 
ОТГ (відсоткова частка ви-
датків на утримання апара-
ту управління органів місце-
вого самоврядування у сумі 
доходів загального фонду 
без урахування трансфер-
тів з державного бюджету);

Озелененням території займалися кому-
нальники КП «Розвиток курортної зони». 
Усього біля Будинку культури було виса-
джено 20 кущів троянд, 36 кущів різносор-
тового можевельнику, 2 дерева горобини,  8 
туй, 3 кущі барбарису та багато іншого.

В подальших планах освітлення території 

біля Будинку культури та встановлення лав, 
елементів вуличного декору.

Це був тільки початок осіннього етапу 
благоустрою громади. Наступним етапом 
масштабного озеленення буде облаштуван-
ня оновленого проспекту Азовського.

ТОВ «Газфаєр інвест» 
планує приступити до 
робiт щодо підключення 
Охрімівки до газоводу вже 
у цьому місяці. На сьогодні 
борг газового кооперативу 
Охрімівки перед підпри-
ємством складає близь-
ко 1,5 мільйона гривень. 
Проте у кооперативі бага-
то учасників, які повніс-
тю сплатили свою частку, 
а газу на подвір’я так і не 
отримали.

Керівник ТОВ «Газфа-
єр інвест» провів пере-

мовини із головою Кири-
лівської селищної ради 
Іваном Малєєвим та ке-
рівництвом кооперативу. 
Вони принесли позитивні 
результати, і вже у жовтні 
керівництво підприємства 
обіцяє розпочати роботи з 
випробування внутрішніх 
газорозподільних мереж 
Охрімівки. Після цих ро-
біт до газопостачання пер-
шими будуть підключені 
ті абоненти, які повністю 
сплатили свою частку.

Для Азовської початкової 
школи за кошти бюджету 
придбали нові меблі.

. І н ф о р м а ц і я ! . І н ф о р м а ц і я ! . І н ф о р м а ц і я ! .

Зроблено аналіз бюджетів ОТГ Запорізької 
області за 1 півріччя 2019 року.

Каса підприємства працюватиме щодня.

Приватне підприємство 
«Азовкомсервіс» 

переходить на 3-денний 
робочий тиждень

З 1 жовтня 2019 року по 
31 березня 2020 року під-
приємство працювати-
ме у понеділок, середу та 
п’ятницю.

Графік роботи з 8.00 до 
17.00, перерва на обід з 
12.00 до 13.00.

Комунальні платежі 
приймаються в касі під-
приємства щоденно, крім 
вихідних.

Номер телефону дис-
петчера для оформлення 
заявок: 69-0-45.

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 Âîëîäèìèð Îëåêñ³éîâè÷

ПП “АЗОВКОМСЕРВІС”
Диспетчерська служба

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

Якщо не вдалося дозвонитися, телефонуйте 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

- питома вага заробітної 
плати у видатках загально-
го фонду (відсоткова част-
ка проведених із загаль-
ного фонду бюджету ви-
датків на заробітну плату з 
нарахуваннями до обсягу 
видатків загального фон-
ду бюджету без урахуван-
ня трансфертів, перерахо-
ваних з бюджету ОТГ до ін-
ших бюджетів).

З’ясувалося, що за під-
сумками січня-червня 
2019 року середній до-
хід загального фонду (без 
трансфертів) на  одного 
жителя по 44-х ОТГ області 
склав 1 728,3 грн.

Найбільше доходів у 
розрахунку на одну лю-
дину отримано в Кири-
лівській ОТГ – 4 173,7 грн, 
найменше у Водянській 
ОТГ – 823,3 грн.

У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ - НОВІ МЕБЛІ
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ЗІ СВЯТОМ

Фокіна  Віра  Єрофіївна  
Третьяк  Алла  Павлівна  
Акінжели  Валентина Дмитрівна 
Жарик  Валентина Миколаївна 
Кутенець  Любов Матвіївна  
Сердяєва  Лариса Іванівна 
Волобуєва  Людмила Володимирівна 
Курбатов  Віктор  Степанович  
Курбатова  Галина Василівна 
Шубіна  Любов Трохимівна   
Короп   Олена  Вікторівна  
Чернишенко  Ніна  Петрівна  
Панасенко   Любов Михайлівна  
Кирік   Лідія  Миколаївна 
Смєшко  Тетяна Олександрівна  
Коваль  Марія  Троянівна  
Третяк               Микола Єгорович
Третяк               Віра  Федорівна
Янєв    Анатолій Семенович

Äîðîã³ âåòåðàíè îñâ³òÿíñüêî¿ íèâè,
øàíîâí³ íàø³ íàñòàâíèêè!

Увага! Вакансія!
У відділ освіти та молоді Кирилівської селищної ра-
ди на постійне місце роботи потрібен юрист. Додат-

кова інформація щодо посадових обов’язків, розміру 
та умов оплати праці надається за адресою: Примор-

ський бульвар 1, 3 поверх, кабінет 13.

У цей святковий день прийміть щирі 
вітання з Днем Вчителя. 

Низько вклоняємося вам за неоцінен-
ний внесок у розвиток освіти Кирилівки, 
за ваш учительський подвиг, що наза-
вжди залишиться в пам’яті ваших учнів і 
колег, які продовжують втілювати в жит-
тя ваші надбання, досвід. Знайте, що 
всі ваші учні люблять вас і несуть у своїх 
серцях золоті зерна, які ви засівали сво-
їми руками день у день, з року в рік.

Висловлюємо Вам сердечну вдячність  
за невтомну працю, за великий талант 
і покликання сіяти мудрість і знання, за 
любов до дітей і до рідного краю! 

. І н ф о р м а ц і я ! . І н ф о р м а ц і я ! . І н ф о р м а ц і я ! .

У слові — вчитель — все життя і мрії,
Політ душі і веселковий цвіт.
Найкращі помисли, свята любов, надії,
І вчитель сам — це неповторний світ.

Він все життя з відкритою душею
Йде до людей, щоб світло донести.
Учитель сяє для усіх зорею
І відкриває їм нові світи.

Несе він людям серце на долоні,
І щиро вірить в правду й доброту.
Сьогодні в нього посивілі скроні
І долю вчитель має непросту,

Та серце в нього світле і пречисте,
Душа дитинна — пелюстковий цвіт.
Вітаєм вас сьогодні урочисто
Й шлемо гарячий і палкий привіт!
Ви працею повагу заслужили,
Турботою і вірою в життя.

Ви людські долі світлими робили,
І відкривали їм щасливе майбуття.

Ви плідно та успішно працювали
Багато років і десятиліть.
Та визнання і слави не чекали,
А працювали чесно кожну мить.

Промчали роки, навіть трохи щемно,
За горизонти молодість спливла.
Вклоняємось вам, дорогі, доземно.
Бажаємо здоров’я і тепла,

Вас завжди будуть люди пам’ятати,
Допоки й віку, за любов святу.
Бо кожному з них є про що згадати.
І щире слово, й вашу доброту.
Спасибі всім і кожному окремо
Вам, ветерани праці, від душі!
Сьогодні ми любов свою несемо
Даруємо вам квіти і вірші.

Щоб вам було і сонячно, і світло,
Щоб вам всміхались діточки малі,
Щоб серденько від радості розквітло
І довгим-довгим вік був на землі!

З повагою, колектив Азовської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст.
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ПРО ГОЛОВНЕ

За стрімкий розвиток Кирилівської ОТГ Іван 
Малєєв отримав відзнаку обласного значення.

Незабаром у Кирилівській ОТГ розпочнеться 
будівництво нового водогону Давидівка-Атманай.

КИРИЛІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВУ 
НАГОРОДИЛИ ОРДЕНОМ

Найбільший інвестиційний проект 
громади готовий до реалізації

У приміщені Запорізь-
кої облдержадміністрації 
27 вересня відбулось засі-
дання Ради голів ОТГ. На 
ньому були присутні 24 ке-
рівника громад Запорізької 
області з 32-х. На засіданні 
керівники ОТГ розгляну-
ли питання формування 
адміністративно-терито-
ріального устрою субрегіо-
нального рівня. Рада голів 
громад одностайно під-
тримала варіант створення 
6-ти районів у Запорізькій 
області.

Крім цього голови гро-
мад Запорізької облас-
ті підготували до губер-
натора Віталія Туринка 
звернення. В ньому вони 
просять вжити заходів від-
носно соціально-еконо-
мічних проблем, що турбу-
ють керівництва та жителів 
об’єднаних громад.

Також на засіданні голо-
вам громад було вручено 
відзнаки Запорізької облас-
ної Ради, серед яких 2 ор-
дена ІІІ ступеня за заслуги 
перед Запорізьким краєм. 

На впровадження цьо-
го проекту буде витрачено 
21 мільйон 836 тисяч гри-
вень. Гроші на будівництво 
надходитимуть поетапно 
на умовах співфінансуван-
ня з Державного фонду ре-
гіонального розвитку і бю-
джету Кирилівської ОТГ. З 
ДФРР надійде 19,590 міль-
йонів гривень, а з бюдже-
ту громади - 2,2 мільйони 
гривень.

У 2018 році Кирилівська 
селищна рада подала на 
конкурс ДФРР три проек-
ти: “Будівництво водогону 
Давидівка-Атманай”, “Капі-
тальний ремонт водогону у 
Кирилівці”, “Капітальний ре-
монт алеї Ювілейної (будів-
ництво спортивної зони)”. З 
них організаторами конкур-
су був обраний один - “Бу-
дівництво водогону Дави-
дівка-Атманай”. Завдяки на-
полегливій праці і професій-
ному підходу, щодо участі у 
конкурсі, першого заступ-
ника кирилівського селищ-
ного голови Марини Логіно-
вої кирилівській проект ви-
брали для співфінансуван-

ня з багатьох інших. До речі, 
серед обраних проектів ра-
зом із кирилівським водого-
ном є і будівництво басейну 
у Мелітополі.

— Це найкрупніший ін-
вестиційний проект, який 
Кирилівській селищній ра-
ді вдасться реалізувати за 
останні мабуть десятки ро-
ків. Це найкрупніший про-
ект в історії Кирилівської 
ОТГ, — каже перший за-
ступник селищного голови 
Марина Логінова. — Він пе-
редбачає прокладання но-
вого водогону та будівни-
цтво двох водонапірних веж 
у Атаманаї.

Задля перемоги у кон-
курсі проектів Кирилівській 
селищній раді довелося 
зробити коригування по-
чаткового проекту, пройти 
його експертизу. Тендер на 
будівництво водогону вже 
проведено. Переможцем 
оголошено ТОВ “Хозхім-
сервіс”. До кінця цього року 
фірмі-переможцю, відпо-
відно до першого етапу фі-
нансування проекту, треба 
освоїти 6,3 мільйони гри-

вень з ДФРР та 700 тисяч 
гривень з бюджету грома-
ди. Останнім етапом реалі-
зації проекту буде забудова 
водонапірних веж у Атманаї 
та підключення села до но-
вого централізованого во-
допостачання зі свердло-
вини, яка знаходиться у Да-
видівці. Довжина водогону 
Давидівка-Атманай скла-
датиме 19,388 кілометрів.

Однак це не єдиний про-
ект щодо будівництва та ре-
конструкції водогонів Кири-
лівської ОТГ. Продовжують-
ся ремонтні роботи з заміни 
старого водогону Шелюги-
Кирилівка. До кінця цього 
року співробітники фірми-
підрядника повинні заміни-
ти ділянку водогону довжи-
ною близько 400 метрів. Ко-
шти субвенції на розвиток 
інфраструктури громади у 
розмірі 1,3 мільйони гри-
вень вже надійшли до бю-
джету Кирилівської ОТГ.

ПОДЯКА!
Жителі села  Соло-

не щиро дякують Кири-
лівській селищній ра-
ді за увагу до їх про-
блем. Після ремонту 
автомобільної доро-
ги між Атманаєм та Со-
лоним , який провели у 
липні цього року, їзди-
ти по ній стало набагато 
зручніше.

Особливо вдячні за 
ремонт дороги бать-
ки школярів – відтепер 
поїздки до школи ста-
ли набагато безпечні-
шими.

Комунальне підприємство очолив новий 
керівник - Коваль Дмитро Миколайович

У КП “ЖИЛКОМСЕРВІС”
НОВИЙ ДИРЕКТОР

Новий директор КП є 
мешканцем Кирилівки та 
депутатом селищної ради. 
На сьогодні керівництвом 
селища перед новим ке-
рівництвом сформовано 
ряд завдань з покращення 
водопостачання у Кири-
лівці.

Зараз комунальне під-
приємство переживає не 
найкращі часи. Проте і 
його керівництво, і ке-
рівництво селищної ради 
розуміють, що населенню 
дуже важко сплачувати 
комунальні послуги. Тому 
влада громади разом із 

керівництвом КП «Жил-
комсервіс» вирішили не 
збільшувати тарифи на 
водопостачання. Через це 
довелося скоротити час-
тину адміністративного 
персоналу комунального 
підприємства та перевес-
ти деяких його співробіт-
ників на триденний робо-
чий тиждень.

Однак, недивлячись на 
це, КП «Жилкомсервіс» 
продовжуватиме поточні 
роботи у населених пунк-
тах громади та роботи 
щодо реконструкції водо-
гону Шелюги-Кирилівка.

За розвиток та становлен-
ня своїх територій ордени 
отримали голова Кирилів-
ської ОТГ Іван Малєєв та 
голова Михайлівської ОТГ 
Алла Король.

- Це не тільки моя наго-
рода. Це нагорода усієї гро-
мади! Разом із вами, шанов-
ні земляки, ми здобуваємо 
перемоги та стрімко розви-
ваємо нашу малу батьків-
щину. Я завдячую усім, хто 
допомогає робити життя 
нашої громади кращим та 
сучасним! — каже селищ-
ний голова Іван Малєєв.
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Здоров’я кожної 
людини – це її 

багатство

УЧНІ АЗОВСЬКОЇ ЗОШ ВЛАШТУВАЛИ 
СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ

Грандіозним святом спорту 
відзначили у Кирилівці День 
фізичної культури та спорту

Привітаннями, нагородженням
і змаганнями наповнили 14 вересня 
спортсмени Кирилівської ОТГ.

спартакіади між команда-
ми Кирилівки, Атманаю 
та Охрімівки.  У цей день 
спортсмени змагалися в 6 
видах спорту.

Першим етапом змагань 
стало перетягування кана-
ту.   В громаді вже давно ви-
значився лідер з цього виду 
спорту – команда «Азо-
вець». Не підвела їх май-
стерність і цього разу. Вони 
вибороли І місце. ІІ місце у 
команди «Чайка», а ІІІ - у 
команди «Хвиля».

Потім розпочалися зма-
гання з міні-футболу. Ігри 
складалися з двох таймів 
по 15 хвилин. У результаті 
запеклої боротьби коман-

Король довела свою май-
стерність і стала найсиль-
нішою жінкою-спортсмен-
кою цих змагань.  Суддею 
цих змагань був Сергій Го-
панюк.

Закінчився цей наси-
чений спортивний день 
змаганнями зі стрільби з 
пневматичної гвинтівки 
та метанням дротиків. За 
умовами змагань учасни-
ками були по три спортс-
мени з команди, які мали 
по 5 пострілів. В результаті 
команда «Хвиля» на І місці, 
а учасник команди Юрій 
Стефаненко став найвлуч-
нішим стрілком  змагань.  
«Чайка» - на ІІ місці, а 

«Азовець» на ІІІ.  В метанні 
дротиків Атманай на ІІІ 
місці, Кирилівка на ІІ міс-
ці, а Охрімівка - на І місці.

Спортсмени та органі-
затори змагань висловлю-
ють подяку керівництву 
ДЮСШ «Азовець», дирек-
ції Кирилівського БК1 та 
Дмитру Єрмолаєву за на-
дання місця для змагань. 
За допомогу в організації 
свята подяка КЗ «Центр 
культур, дозвілля та мис-
тецької освіти Кирилів-
ської селищної ради» та ди-
ректору Світлані Шиян.

У п’ятницю, 13 
вересня, в Азовській 
ЗОШ до Дня 
фізичної культури 
та спорту відбувся 
спортивний квест 
серед учнів 3-11 
класів «Ми – за 
здоровий спосіб 
життя».

З метою пропаганди здорового 
способу життя 13 вересня у 
Кирилівській ЗОШ – С І ст. «Золота 
рибка» проводився спортивний захід. 

Метою спортивного за-
ходу було виховання по-
чуття відповідальності за 
власне здоров’я та розу-
міння важливості здорово-
го способу життя.

Всі змагання були поді-
лені на станції. Учні змага-
лися на таких станціях: Си-
ла, Швидкість, Здоров’я, 
Теорія, Склади пазл, Фут-
бол, Баскетбол, Сприт-
ність, Творча.

Після запеклої бороть-
би команди класів зайняли 
такі місця: ІІІ місце у учнів 
3, 4, 6а, 6б, 8б, 9а, 10а, 10б 
класів; ІІ місце – 5а, 7б, 8а, 
9б класів. Перше почесне 
місці зайняли учні 5б, 7 та 
11 класiв.

Захід проходив під на-
звою «Супер першач-
ки». Це були  різноманіт-
ні  вправи з елементами 
навчальної гри з правил 
дорожнього руху  «Твоє 
здоров’я в твоїх руках».

Подібні змагання на-
правлені зміцнювати 
здоров’я та виховувати 
любов до фізкультури та 
спорту, почуття дружби, 

взаємодопомоги. А та-
кож допомагають створи-
ти атмосферу свята в грі, 
розвивати уміння стійко 
долати труднощі та  спри-
яють розвитку спритнос-
ті, витривалості.

Під час проведення за-
ходу всі  учасники отри-
мали задоволення та гар-
ний настрій.

Відкриття свята від-
булося на майданчи-

ку зі штучним покриттям 
о 10.00. На свято завітали 
кирилівський селищний 
голова Іван Малєєв, завід-
уючий відділом спорту КЗ 
«Центр культур, дозвілля 
та мистецької освіти Ки-
рилівської селищної ради» 
Роман Сердяєв, спортсме-
ни та вболівальники.

Найактивнішi учасники 
спортивного життя грома-
ди, а також ветерани спорту 
були нагороджені грамота-
ми за вагомий внесок у роз-
виток спорту.

Після нагородження на 
полі виступили бійці кири-
лівського відділення кара-
те. Під патріотичну музику 
вони показали прийоми з 
хортингу.

Продовженням програ-
ми стали спортивні змаган-
ня в рамках ІІ спортивної 

да Атманаю на ІІІ місці, 
команда Охрімівки на ІІ, 
і переможцями знову ста-
ла команда з Кирилівки. 
Головним суддею змагань 
виступив Сергій Гнєздов-
ський.

Паралельно з міні-фут-
болом у Кирилівському 
БК1 розпочалися змагання 
з шахів та нардів. Команди 
складалися з трьох чолові-
ків та однієї жінки. У нар-
дах «Хвиля» на ІІІ місці, 
«Чайка» - на ІІ місці і «Азо-
вець» на почесному І місці.

У шахах на ІІІ місці Ат-
манай, на ІІ – Охрімівка, і 
на І - команда з Кирилівки. 
На цих змаганнях Світлана 
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Село Косих відзначило ювілей

На 210 річницю села його мешканців розважали 
творчі колективи громади та дарували 
подарунки кращим подвір’ям. 

ГРАНДІОЗНИМ КОНЦЕРТОМ ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ 
ДОШКІЛЛЯ В КИРИЛІВСЬКІЙ ГРОМАДІ

Усіх працівників дошкільної освіти вітали 
27 вересня в Кирилівському СБК №1.

талія Коваль, які наголоси-
ли на важливості кожного 
співробітника, та зазначи-
ли, що працівники дошкіль-
них навчальних закладів 
завжди вирізняються се-
ред освітян особливим ен-
тузіазмом, творчим став-
ленням до справи та вели-
ким терпінням.

Від влади громади 
школа-сад «Золота рибка» 
отримала сушильну ма-
шинку, атманайський ди-
тячий садок «Чебурашка» 
— нові креативні меблі, а 
охрімівський дитячий садок 
«Казка» — нові гіпоалер-
генні подушки.

Наприкінці свята праців-
ників дошкільних навчаль-
них закладів: Марину Гу-
менюк, Дениса Ломакіна, 
Світлану Деркач, Людмилу 
Кияшко, Лілію Деревенчук, 
Аллу Петрову, Наталію Ба-
лицьку, Валентину Крутась, 
Аллу Аладіну, нагороди-
ли подяками за сумлінну та 
плідну працю, високий про-
фесіоналізм, вагомий вне-
сок у справу виховання під-
ростаючого покоління.

тального ансамблю «Хоро-
шее настроение» (керівник 
Шпигунов С.Г.), вокаль-
но-інструментального ан-
самблю «Восход» (керівник 
Пєшев Олег – молодший), 
а також виступи вокалістів 
Є. Тетюшкіної, Ю. Дим-
ченко, Н. Мірошниченко, 
Л. Стремедловської, С. Пє-

тухова.
Ведучі концерту, а це 

учень 8 класу Охрімів-
ської ЗОШ та художній 
керівник Охрімівського 
СБК Н.В.Шевченко про-
вели з дітками веселі кон-
курси. Вони повідомили, 
що у ювілейний 2019 рік в 
родину села Косих приба-

вилося аж троє маленьких 
жителів. На святі відзна-
чили ювілярів 2019 року, 
найстаріших жителів села 
Косих – Цитряк В.В.  1925 
року народження та Шиян 
Є.В. 1934 року народження. 
Також визначили   кращі 
оселі 2019 року. У номіна-
ції «Найквітучіше подвір’я» 
перемогла родина Буто-
вицьких,  «Найдоброзич-
ливіша садиба» – родина 
Денисенко, «Найгостинні-
ша оселя» – родина При-
щепи. Родини-переможці 
були нагороджені подарун-
ками від депутата Кирилів-
ської ОТГ села Косих На-
нівського В.Й.

Художній керівник СБК  Наталія 
Шевченко

21 вересня на велике 
християнське свято Різдво 
Пресвятої Богородиці  село 
Косих відзначало ювілей-
ну 210 річницю з моменту 
свого заснування. Майже 
дві години самодіяльні ар-
тисти від малих до великих 
грали, співали, танцювали, 
розважали жителів села, 
гостей на лоні природи в 
парку села Косих.

З ювілеєм жителів села 
Косих сердечно привітали: 
голова Кирилівської ОТГ 
Іван Малєєв, директор КЗ 
«Центр культури, дозвілля 
та мистецької освіти Ки-
рилівської селищної ради 
Якимівського району За-

порізької області»  Світла-
на Шиян  та  в.о. старости 
Охрімівської сільської ради 
Тетяна Міщенко.

На святі відбувся святко-
вий концерт Охрімівсько-
го СБК. Майже дві години 
самодіяльні артисти від 
малих до великих грали, 
співали, танцювали, роз-
важали жителів села, гос-
тей на лоні природи в парку 
села Косих.

З величезним задоволен-
ням жителі села сприймали 
виступи дитячого вокаль-
ного ансамблю та жіночого 
вокального колективу «Бе-
региня» (керівник Ручкіна 
І.М.), вокально-інструмен-

«Один день з життя вихова-
теля дитячого садка».

Впродовж свята на сцену 
виходили і колеги з інших 
дитячих садків громади. 
Так, наприклад, працівни-
ки охрімівського дитячо-
го садка «Казка» заспівали 
своїм колегам, а після вру-
чили подарунок та власно-
руч зроблені квіти. Вихова-
телі атманайського дитячо-
го садка «Чебурашка» спе-
кли торт з золотою рибкою, 
і побажали, щоб ця рибка 
виконувала всі бажання.

Також не забули на святі і 
про пенсіонерів-виховате-
лів - тих людей, які все своє 
життя присвятили турботі 
за наймолодших мешкан-

Так сталося, що цей день 
співпав з ще одним свя-
том — школа-сад «Золо-
та рибка» відзначав своє 
30-річчя. Символічно, що 
святкову програму для усіх 
співробітників дошкільної 
сфери громади розробля-
ли вихователі та вихованці 
саме цього кирилівського 
дитячого садочка. Вони ре-
тельно готувалися до свя-
та, вивчали пісні, таночки 
та вірші.

У фойє Будинку культури 
всіх присутніх зустрічала 

виставка дитячих робіт. Усі 
дітки старалися зробити 
свою роботу найкращою.

У програмі концерту кож-
на група підготувала свій, 
неповторний номер. Гля-
дачів зібрався повний зал. 
Вихованці та вихователі 
дитячого садка звеселяли 
присутніх своїми танцями 
та піснями. Кожен номер 
був по-своєму особливий, 
але всі вони надихали ат-
мосферою теплоти, радос-
ті та любові. Вихователі по-
казали тематичну сценку 

ців громади. Для ветеранів, 
які тепер знаходяться на 
заслуженому відпочинку, 
звучали слова вдячності та 
аплодисменти. Приємним 
подарунком для них стали 
чарівні букетики.

Привітали зі святом пра-
цівників дошкільного за-
кладу перший заступник 
селищного голови Марина 
Логінова та начальник від-
ділу освіти та молоді На-
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Одразу двома змаганнями 
розпочалася спартакіада об’єднаної 

Кирилівської громади
Змагання з настільного тенісу та 
більярду пройшли 8 вересня і відкрили 
ІІ спартакіаду між старостинськими 
округами громади та її центром.

ремог. У результаті кири-
лівські спортсмени Олег 
Цебер та Роман Потапов 
перемогли охрімівців Во-
лодимира Пономаренко та 
Григорія Бутенко та стали 
абсолютними переможця-
ми змагань. А «Чайка» по-
сіла друге місце.

Команду «Хвиля» пред-
ставляли Ярослав Грець-

Нагадаємо, в цій спарта-
кіаді приймають участь три 
команди: команда Охрі-
мівки – «Чайка», Атманаю 
— «Хвиля» та Кирилівки 
— «Азовець». За умовами 
змагання за свою команду 
мають змогу брати участь 
тільки ті жителі, які мають 
реєстрацію у цих населе-
них пунктах.

Розпочалася спартакіада 
змаганнями з більярду. У 
першій грі зійшлися мину-
лорічні чемпіони «Чайка» з 
командою «Азовець». Ігри 
складалися з трьох партій 
та проходили до двох пе-

кий та Станіслав Ситніков. 
На жаль, атманайці про-
грали дві гри і змогли вибо-
роти тільки 3 місце.

Другим видом змагань 
був настільний теніс. Три 
команди, у складі два хлоп-
ця та дівчина, зійшлися у 
видовищній грі. Усі учас-
ники докладали максимум 
зусиль та віртуозно працю-

СПОРТСМЕНИ СПАРТАКІАДИ СЕРЕД 
ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ ВИЗНАЧАЛИ 

НАЙВЛУЧНІШОГО СТРІЛКА

Спортсмени зібралися 
позмагатися у стрільбі з 
пневматичної гвинтівки та 
метаннi дротиків.

Змагання пройшли у 
дружній атмосфері та на-
пруженій боротьбі, що чіт-
ко простежилося при під-
веденні підсумків, коли 
долю призового місця по-
декуди вирішувала  тільки 
різниця в декілька заліко-
вих очок.

У командному заліку пе-
ремогу святкувала коман-
да «Юність», яка записала 
до свого активу 124 очки. 
З визначенням срібного та 
бронзового призерів ситу-
ація видалася складнішою. 
Одразу дві команди набра-
ли однакову кількість очок 
– по 116 залікових балiв 
настріляли команди «Гро-
мада» та «Хвиля». Тож було 
вирішено віддати їм друге 
місце. Команда «Рятівник» 
набрала 115 балів і опини-
лася на третьому місці. На 
четвертому місці - команда 
«Бодрість», яка набрала 101 

бал.
У метанні дротиками 

призові місця розподіли-
лися наступним чином.   У 
команди «Юність» 74 очка і 
п’яте місце. На четвертому 
мiсцi опинилася команда 
«Рятівник» з результатом 91 
очко. Бронзу з результатом 
93 очка виборола команда 
«Громада». Срібло і 95 очок 
у команди «Бодрість». І 
чемпіоном з результатом 98 
очок стала команда «Хви-
ля».

У спартакіаді між тру-
довими колективами Ки-
рилівської селищної ради-
ще залишилося три види 
спорту. Наступним етапом 
стануть змагання з шахів, 
які відбудуться у Кирилів-
ському СБК №1. Наразі у 
загальному заліку лідирує 
команда «Хвиля», але ко-
манда «Бодрість» відстає 
усього лиш на декілька 
очок.  А за третє і четверте 
місця триває напружена 
боротьба між командами 
«Рятівник» та «Юність».

Змагання, в яких взяли участь 5 команд, 
відбулися 15 вересня.

Спартакіада визначає сильніших
На жаль, команда «Бо-

дрість» не брала участь у зма-
ганнях, оскільки гравці не 
прийшли на гру. Присутні 4 
команди грали за круговою 
системою. Боротьба була за-
пеклою та затяжною.

В результаті команда «Ря-
тівник», яка набрала 1 бал, 
посіла 4 місце. Команда 
«Громада» з результатом 2 
бали виборола 3 місце. У ко-
манди «Юність»  3 бали і за-
служене 2 місце. У команди 
«Хвиля» найбільша кількість 
балів – 6, і почесне 1 місце.

В особистій першості Во-
лодимир Чуб по третій  дош-
ці посів 1 місце, по другій 
дошці найкращим був Юрій 
Живков, а Сергій Богданов 
виявився найкращим по пер-
шій дошці.

вали ракеткою. У підсумку 
— 3 місце у «Хвилі», 2 місце 
— у «Чайки», і переможці 
змагань — команда «Азо-
вець».

1 місце по першій ракет-
ці посів Олександр Куц, 

якому не було рівних на 
змаганні. По другій ракетці 
перше місце у Сергія Кор-
нєва. Перше місце по тре-
тій ракетці у Наталі Каши-
риної.

Змаганнями з 
більярду 8 вересня 
розпочалася 
традиційна 
спартакіада серед 
трудових колективів 
Кирилівської 
селищної ради.

ОСІННІЙ ЕТАП СПАРТАКІАДИ РОЗПОЧАВСЯ

гій групі перше місце у ко-
манди «Громада», друге - у 
«Бодрості», третє  у «Хвилі».

Після, для визначення 
переможців змагань, відбу-
лися стикові зустрічі. Вони 
виявилися захопливими. 
Адже у боротьбі зійшли-
ся дуже сильні команди зі 
слабкими. В результаті у 
команди «Хвиля» та «Кор-

дон» 5 місце. У спортсме-
нів з «Рятівника» 4 місце, 
у «Бодрості» — 3 місце, а 
2місце у «Юності». Абсо-
лютними переможцями 
стала команда «Громада».

Учасники та організато-
ри висловлюють щиру по-
дяку Олегу Репіну за на-
дання місця для проведен-
ня змагань.

Пограти та визначи-
ти кращих зібралися 6 ко-
манд. Змагання вирішено 
було провести не за круго-
вою системою. Зібравшись, 
учасники потягнули жереб 
та розділилися на дві гру-
пи. Ігри спочатку проходи-
ли у середині групи, а потім 
- між двома групами.

У першій групі пер-
ше місце посіла команда 
«Юність», друге - у коман-
ди «Рятівник», а третє - у 
команди «Кордон». У дру-

Трудові колективи 22 вересня 
зібралися в Кирилівському СБК-1, 
щоб пограти в шахи.
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Змагання з настільного тенісу серед 
збірних команд сільських районів, 
міських, сільських та селищних 
територіальних громад пройшли
21 вересня в м. Приморськ. 

Спартакіада під 
назвою «Спорт для 
всіх» проходила 
протягом року
з 10 видів спорту.

Змагання проходили в рамках XXVII облас-
ної спартакіади серед сільських школярів «Хто 
ти, майбутній олімпієць?». Це були ігри у фор-
маті 8х8 серед юнаків 2007-2008 р.н.

Дев’ять команд виборювали призові наго-
роди та кубок переможця. В підсумку до фі-
нальної трійки потрапили команди Михай-
лівської і Пологівської ДЮСШ та команда Ки-

рилівської ОТГ.
У результаті важкої та захоплюючої гри фут-

болісти нашої громади вибороли 3 почесне 
місце. А наш футболіст Богдан Степаненко 
став найкращим бомбардиром нашої коман-
ди. Підготував спортсменів тренер Олександр 
Гуртовий.

КИРИЛІВСЬКІ СПОРТСМЕНИ ВЗЯЛИ 
УЧАСТЬ У ОБЛАСНИХ ЗМАГАННЯХ 

З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ

Кирилівські спортсмени спробували 
сили в обласній спартакіаді

У суботу, 28 жовтня, у смт Михайлівка 
завершилися змагання з футболу 
серед юнаків.

Наймасовіший етап спартакіади Кирилівської 
селищної ради – змагання з міні-футболу - пройшли 
29 вересня на майданчику зі штучним покриттям.

Це були обласні 
змагання командної 
першості ГО «ВФСТ» 
«Колос» у Запорізькій 
області».  Цього року в 
турнірі взяли участь сім 
найсильніших команд 
Запорізької області  - з 
Вільнянська, При-
морська, Кирилівської 
ОТГ, Михайлівського 
та Новомиколаївського 
районiв.

Кирилівську громаду 
представляли Олек-
сандр Куц, Володимир 
Гаас і Наталя Каширіна. 
Поєдинки проходили в 
цікавій, напруженій та 
безкомпромісній бороть-
бі.  Команди зібралися 
дуже сильні, тому пере-
мога давалася важко.

У підсумку у своїй 
групі наша команда по-
сіла 3 місце.

Останні змагання в за-
лік обласної спартакіади 
серед збірних команд міст, 
районів та ОТГ пройшли 
5-7 вересня у Мелітополi. 
Спортсмени Кирилівської 
ОТГвзяли участь у 4 видах 
змагань.

Наші хлопці грали у во-
лейбол, шашки та стрітбол 
(баскетбол на одне кіль-
це). Також сім’я Юрченко 
з Охрімiвки взяла участь у 
змаганнях «Тато, мама, я – 
спортивна сім’я».

Кирилівським спортс-

На змаганнях були присутні 4 команди: 
«Хвиля», «Громада», «Рятівник» та «Бо-
дрість». Після загального збору капітанів 
команд було прийнято рішення поділити 
команди на дві групи.

В одній групі зустрілися команди «Гро-
мада» та «Рятівник». У другій групі між 
собою змагалися «Бодрість» та «Хвиля».

Стикові зустрічі визначили переможців. 
Окрасою змагань стала зустріч між ко-
мандами «Хвиля» та «Рятівник». Гра була 
інтригуючою, та до останнього ніхто не 
міг передбачити рахунок. Хлопці боролися 
відчайдушно. І на останніх хвилинах ко-
манда «Хвиля» забила вирішальний гол.

Команда «Рятівник» — четверте місце, 
команда «Хвиля» — третє місце, команда 
«Громада» — призове друге місце, і аб-
солютними чемпіонами стала команда 
«Бодрість».

ми командами було досить 
важко. Тому ці змагання не 
принесли нам перемогу, а 
стали певним досвідом для 
спортсменів.

менам довелося змагатися 
з добре підготовленими 
командами з Запоріжжя, 
Бердянська, Мелітополя. 
Конкурувати з досвідчени-

Футбольні баталії вирували 
на вихідних у Кирилівці

Юні кирилівські футболісти стали 
бронзовими призерами змагань
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З ініціативи ООН 
1 жовтня у світі 
відзначається 
Міжнародний день 
людей похилого віку. 

Відразу два турніри - чемпіонат 
Запорізької області серед юнаків 
та кубок «Азовського моря» - 
пройшли в місті Бердянськ
з 25 по 29 вересня.

У Бердянську юні бок-
сери вікової категорії до 13 
років визначали перемож-
ців і призерів обласного 
чемпіонату, а спортсмени 
категорії від 14 до 17 років 
боролися за кубок «Азов-
ського моря». Цей турнір 
протягом багатьох років 
проводиться тут, і користу-
ється популярністю у мо-
лодих спортсменів.

На Чемпіонаті Запорізь-
кої області серед юнаків 
2006-2007 року народжен-
ня, кирилівську ДЮСШ 
«Азовець» представляв 
боксер Олександр Жарик. 
Його вагова категорія - 50 
кг. Сашко провів достойні 
поєдинки і виборов 3 міс-

відпочивали, ростили і ви-
ховували дітей, згадували 
сторінки свого життя та 

щиро дякували за те, що їх 
пам’ятають та приділяють 
їм увагу.

У КИРИЛІВСЬКІЙ ГРОМАДІ ПРИВІТАЛИ 
ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

У Кирилівській 
об’єднаній територіальній 
громаді вже стало доброю 
традицією вітати на почат-
ку жовтня наших жителів, 
яким виповнилося 90 та 
більше років. На сьогод-
нішній день у Кирилівці 

мешкають 7 таких пенсіо-
нерів, в Охрімівці — 5, а в 
Атманаї — 4.

Керівництво нашої гро-
мади підготувало харчові 
набори довгожителям. А 
голова Спілки ветеранів 
Галина Прощарук 1 жовтня 

На зборах з метою проведення набору 
дітей на заняття образотворчим 
мистецтвом викладачі влаштували 
дітям справжній іспит.

У суботу, 21 вересня, у 
фойє  Кирилівського СБК 
№2 відбулися збори ді-
тей, які бажають займа-
тися у відділеннях обра-
зотворчого мистецтва 
Кирилівки. На збори при-
йшли 55 дітей із батька-
ми. Викладачі, які будуть 
займатися із дітьми,  да-
ли їм завдання — нама-
лювати роботу на вільну 
тему. Цей художній іспит 
був потрібен викладачам, 
щоб з’ясувати, які з дітей 
мають найбільший хист 
до малювання. В резуль-
таті іспиту 22 юних митця 
були відібрані для занять 
у художньому відділен-
ні Кирилівської музич-
ної школи. Там із ними по 

суботах та неділях буде 
займатися викладач ху-
дожнього відділення Яки-
мівської музичної школи 
Ольга Григоріївна Улізько.

Інші 33 дітлахи підуть 
займатися у художній гур-
ток у СБК №2 під керівни-
цтвом викладача Вікторії 
Павлівни Піддубняк.

За словами керівника 
КЗ «Центр культури, до-
звілля та мистецької осві-
ти  Кирилівської селищ-
ної ради» Світлани Шиян, 
ще один набір у художнє 
відділення відбудеться в 
Охрімівці 29 вересня. Ді-
ти з Охрімівки будуть за-
йматися у місцевому Бу-
динку культури.

У ХУДОЖНІХ ВІДДІЛЕННЯХ 
КИРИЛІВКИ БУДУТЬ ЗАЙМАТИСЯ 

55 ДІТЛАХІВ

Два кирилівські боксери гiдно 
представили нашу громаду 

на змаганнях

завітала до домівок почес-
них пенсіонерів. Вона від 
щирого серця привітала 
людей похилого віку з їх 
святом, побажала міцного 
здоров’я, гарного настрою, 
мирного неба над головою 
та вручила подарунки.

Ветерани згадували свою 
молодість – як працювали, 

це. Також на цих змаганнях 
юний боксер виконав дру-
гий юнацький розряд.

Паралельно чемпіонату 
проходив і ІХ «Кубок Азов-
ського моря» серед юніо-
рів 2004-2005 років наро-
дження і молоді 2002-2003 
року народження. Ці зма-
гання стали підготовкою 
до Чемпіонату України, 
який пройде вже у жовтні 
в місті Одеса. Кирилівку 

на змаганнях представляв 
Олександр Балабін (ваго-
ва категорія 69 кг.). Сашко 
провів три поєдинки, та у 
всіх отримав беззаперечну 
перемогу. В результаті у 
боксера 1 місце.

Тренер та спортсмени 
висловлюють подяку Ки-
рилівській селищній раді 
на чолі з Іваном Малєєвим 
та директору ДЮСШ «Азо-
вець» Артему Тельчарову.
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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. ра-
бот, 10с., вода, 19800$, 096-385-57-67 

дом, Кирилл., р-н Аквапарка, 90000$, 
067-266-93-04

дом, Кирилловка, благ., 13000$, 067-
674-89-67

дом, с. Лиманское, №57, цена 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
автоклав б/у на 31 банку, 096-576-
86-80
аппарат проф., (миостимулятор 
мышц) по коррекции фигуры и лица, 
3000 грн, 097-378-36-27
бетонные столбики, 100х100х2000,  с 
установкой, 098-650-85-91 
бочки пластмассовые с крышками 
и металлическим кольцом, б/у, 2 
шт. - 180 л, 1 шт. - 150 л, 067-581-
25-93 
бутыля стеклянные – 3 л., 1 л. и о,5 
л. 067-581-25-93 
видеокамеру, цифровая, кассетная, 
о/с, 2500 грн, 097-378-36-27
вино домашнее оптом: Бессараб, 
Изабелла, Лидия, 098-532-79-64 
(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 
КРН (культиватор) – 4,2, СУПН (се-
ялка)-6, трактор Т-40, 068-49-30-042
корову и годовалую телку, 097-89-
76-483
корову, быка, семечку мелкую и 
крупную, дыню, ячмень, поросят, 097-
320-99-03
куртка демисезонная, воротник пе-
сец, р.46, 500 грн, 097-378-36-27
ламинатор для ламинации док. + 
пачка пленки, 2000 грн, 097-378-
36-27
лист ОСБ толщ. 25 мм., 2,50х1,25м, 
098-650-85-91 
лодка «Ерш» с документами, в х/с. 
096-126-15-66 

мебельную стенку, стол деревянный 
1,8 м х 0,8м, 096-576-86-80
пальто зим., синтепон., нов., капюшон, 
песцовый воротник, стального цвета, 
р.48-50, 2000 грн, 097-378-36-27
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
свинью, 068-49-30-042
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
ячмень и пшеницу, 068-49-30-042

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 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 ЯО Б Ъ Я В Л Е Н И Я

З 60-річчям вітаємо Марюхіну 
Наталю Іванівну. Нехай сьогодні 
здійсниться важлива мрія, нехай 
кожен день на Вас чекають щирі 
радощі, великі пригоди та добрі 
новини. Бажаємо міцного здоров’я 
та незмінного щастя, взаємної 
любові та постійного благопо-
луччя.

З 55-річчям вітаємо Коцко 
Світлану Володимирівну. Бажа-
ємо Вам здоров’я і добра, любові 
та вірності, успіхів і везіння. Не-
хай буде життя подарунками 
щедре, друзів хороших і бажань 
виконання. Нехай цей день стане 
особливим, наповненим щасли-
вих очікувань.

З 60-річчям вітаємо Лосєву Ка-
терину Йосипівну. Щиро бажає-
мо  впевненості у собі та доброї 
вдачі. Нехай співають солов’ї на 
душі, нехай не знає меж любо-
ві Ваше серце. Бажаємо успіху у 
справах, щасливої долі та весе-
лих спогадів, які завжди зуміють 
розвіяти Ваш смуток.

З 60-річчям вітаємо Гартмана 
Євгенія Карловича. Щиро вітає-
мо з днем народження. Нехай не-
впинно минають дні життя, не-
хай за вікном змінюється погода, 
та в серці Вашому нехай завжди 
розцвітають квіти та яскраво 
світить сонечко. Бажаємо, щоб 
Ваше життя було великим свя-
том, в якому буде багато посмі-
шок та радощів.

З 60-річчям вітаємо Пато-
ку Наталю Володимирівну. Не-
хай щирі вітання зігріють вашу 
душу і принесуть достаток пози-
тивних почуттів. А в житті хай 
ні на мить не залишають опти-
мізм, віра в чудеса та безхмарне 
щастя.

З 55-річчям вітаємо Євченко 
Тетяну Миколаївну.  Нехай щирі 
вітання зігріють вашу душу і 
принесуть достаток позитив-
них почуттів. А в житті хай ні на 
мить не залишають оптимізм, 
віра в чудеса, безхмарне щастя, 
удача і, безсумнівно, любов.

 З 55-річчям вітаємо Мєщеря-
кову Інну Анатоліївну. Бажаємо 
сонця, тепла, миру, веселощів, 
грошей, успіхів у всіх починан-
нях, любові, добробуту, здійснен-
ня найзаповітніших бажань, 
здоров’я та наснаги!

З 55-річчям вітаємо Погорєло-
ву Тетяну Миколаївну. Бажаємо 
домашнього тепла, затишку, 
достатку і здоров’я, бадьорос-
ті і свіжості, вічної молодості і 
грандіозного, фантастичного 
щастя.

З 55-річчям вітаємо Гетьман 
Ірину Анатоліївну. Нехай радують 
діти, друзі обожнюють і бояться 
вороги! Радості, щастя і теплого, 
ніжного сонечка в небесах

З 55-річчям вітаємо Горлову 
Надію Богданівну. Бажаємо вам 
міцного здоров’я. Бажаємо, щоб 
ваш будинок був повною чашею, і 
доля завжди оберігала!

З 55-річчям вітаємо Мірош-
никову Наталю Володимирівну. 
Бажаємо вам здоров’я, щастя, 
успіху та натхнення у справах. 
Нехай ваша доля буде довгою та 
щасливою, і вас завжди оточує 
сімейний затишок та гармонія з 
навколишнім світом. 

З 60-річчям вітаємо Огнєву 
Юлію Миколаївну.  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 55-річчям вітаємо Дулю Лю-
бов Андріївну. Бажаємо Вам вели-
кого 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 55-річчям вітаємо Сагуру 
Зою Петрівну. Бажаємо міцно-
го здоров’я, нових досягнень та 
успіхів. Нехай завжди, аж до сто-
річчя, Вас супроводжує щаслива 
зоря удачі, Боже благословення, 
а у Вашому домі панують любов, 
злагода та добробут на многая і 
благая літ!

Ç Þâ³ëåºì!
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ВІТАЄМО!

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

Білоус Юлію Павлівну

Гетьман Ірину Анатоліївну

Жернову Ірину Іванівну

Іванову Ксенію Володимирівну

Качан Віктора Федоровича

Сагуру Зою Петрівну

Сазонову Валентину Юхимівну

Чепурного Олександра Володимировича

Від щирого серця бажаю щастя та здійснення мрій! Нехай життя, як яскра-
ва мозаїка, складається зі світлих фарб радості, незабутніх подій, а кожен но-
вий день дарує удачу і прекрасний настрій!

З 90-річчям вітаємо Тарануху 
Катерину Харлампіївну.  Хай у ва-
шому домі завжди панують мир 
і злагода, у серці — доброта, а у 
справах — мудрість та виваже-
ність. Живіть щасливо, бережіть 
здоров’я!

З 84-річчям вітаємо Четвертак
Ганну Василівну. Бажаємо вам 
міцного здоров’я. Бажаємо, щоб 
ваш будинок був повною чашею, і 
доля завжди оберігала!

З 87-річчям вітаємо Андрюхову 
Марію Яківну.  Нехай щирі вітан-
ня зігріють вашу душу і прине-
суть достаток позитивних по-
чуттів. А в житті хай ні на мить 
не залишають оптимізм, віра в 
чудеса, безхмарне щастя, удача і, 
безсумнівно, любов.

 З 85-річчям вітаємо
Атаманюк Анастасію Сергіївну.
Бажаємо сонця, тепла, миру, 
веселощів, грошей, успіхів у всіх 
починаннях, любові, добробуту, 
здійснення найзаповітніших ба-
жань, здоров’я та наснаги!

З 85-річчям вітаємо Щербину 
Олександра Трохимовича. Бажа-
ємо Вам здоров’я і добра, любові 
та вірності, успіхів і везіння. Не-
хай буде життя подарунками 
щедре, друзів хороших і бажань 
виконання. Нехай цей день стане 
особливим, наповненим щасли-
вих очікувань.

З 85-річчям вітаємо Кондрашову
Валентину Григорівну. Нехай ра-
дують діти, друзі обожнюють і 
бояться вороги! Радості, щастя 
і теплого, ніжного сонечка в не-
бесах

З 89-річчям вітаємо Зеніну Віру 
Василівну. Нехай щирі вітання 
зігріють вашу душу і принесуть 
достаток позитивних почут-
тів. А в житті хай ні на мить не 
залишають оптимізм, віра в чу-
деса та безхмарне щастя.

З 84-річчям вітаємо Соболєву 
Єлизавету Іванівну. 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 83-річчям вітаємо Омельченко
Володимира Миколайовича. Ба-
жаємо вам здоров’я, щастя, успі-
ху 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 83-річчям вітаємо Корольову 
Лідію Сидорівну. Бажаємо, щоб у 
вашому житті на одній чаші ваг 
були міцне здоров’я, успіх, благо-
получчя, щастя, радість і любов, 
а на іншій негаразди, біди, печалі 
і труднощі, і нехай перша чаша 
завжди сильно переважає другу.

З 82-річчям вітаємо Патрихалко
Віктора Олексійовича.  Нехай 
доля і надалі буде прихильною до 
вас, даруючи радість життя, не-
зрадливу удачу, вірних і надійних 
друзів.

З 82-річчям вітаємо Гаєнко
Марію Іванівну.  Бажаємо  здоров’я, 
щастя і добробуту вам і вашій 
родині . Нехай рідні завжди оточу-
ють вас любов’ю та розумінням.

З 81-річчям вітаємо Гусакову 
Тамілу Іванівну. Міцного здоров’я 
вам на многії літа, благополуч-
чя, щедрої долі, щастя у житті, 
творчої наснаги. Довгих років 
життя у міцному родинному колі 
та серед вірних друзів.

З 81-річчям вітаємо Блуд Антоніна
Василівна. Нехай збуваються 
найбажаніші мрії та втілюють-
ся всі задуми, нехай у Вас завжди 
буде достатньо сил та натхнен-
ня на нові цікаві звершення. 

З 80-річчям вітаємо Строколіс
Валентину Олексіївну. Бажаємо 
перш за все здоров’я, бачити 
життя зі світлої сторони та до-
статку який в нашому житті є 
дуже важливим.

З 80-річчям вітаємо Селюк
Валентину Данилівну. Нехай 
життя приносить побільше 
світлих моментів і радості, а ко-
жен день буде сповнений сонячни-
ми посмішками.

З 80-річчям вітаємо Піддубняк 
Ольгу Олександрівну. Бажаємо, 
щоб кожен день вашого життя 
був наповнений приємними вра-
женнями, потрібними і важливи-
ми справами, а в душі ніколи не 
оживало гнітюче почуття само-
тності.

З 65-річчям вітаємо Бондар 
Людмилу Миколаївну. 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 80-річчям вітаємо Сазонову 
Валентину Юхимівну. Нехай збу-
деться все найзаповітніше, нехай 
прийде найбажаніше, нехай згине 
саме злобливе.

З 75-річчям вітаємо Євченко 
Галину Павлівну. Бажаємо завжди 
плисти на позитивній хвилі, по-
вної оптимізму і легкою іронією. Всі 
неприємності сприймати з усміш-
кою, вірити в кращі сторони жит-
тя і сміливо йти до мрії.

З 75-річчям вітаємо Остапенко 
Галину Микитівну.  Бажаємо Вам 
щастя, довгих цікавих років, не-
хай не буде в Вас негоди тільки ра-
дість, тільки сонячне світло.

З 75-річчям вітаємо Подліянову
Валентину Василівну. Бажаємо 
вдало долати часові простори, об-
ставини, перешкоди і негатив.  А в 
житті хай ні на мить не залиша-
ють оптимізм, віра в чудеса та 
безхмарне щастя.

З 70-річчям вітаємо Беккауеру 
Раїсу Іванівну. Бажаємо міцного 
здоров’я, удачі, благополуччя, до-
бра, радості, любові, щастя, гар-
ного настрою, посмішок, яскравих 
вражень.

З 70-річчям вітаємо Федорченко
Антоніну Борисівну. Бажаємо по-
зитивного настрою, побільше ра-
дісних днів. Бажаємо Вам зустріча-
ти щоранку з посмішкою, вірою в 
краще. Нехай у Вашій мрії будуть 
крила! Звершення Вам задуманих 
планів.

З 70-річчям вітаємо Цибулько 
Сидоренко Любов Іванівну. Нехай 
усі дороги ведуть до вершини, а 
здоров’я, оптимізм, впевненість у 
власних силах і підтримка близьких 
людей стануть незмінними супут-
никами у житті. Благополуччя і 
тепла Вашого дому.

З 70-річчям вітаємо Долгих
Ганну Григорівну. 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 Лісюк
Світлану Михайлівну. Нехай кожен 
новий 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 70-річчям вітаємо Сагуру
Мирославу Іванівну. 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 70-річчям вітаємо Шершньову 
Любов Олександрівну. Бажаємо Вам 
великого 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 65-річчям вітаємо Шмигель-
ського Сергія Анатолійовича. Бажа-
ємо домашнього тепла, затишку 
вогнища, достатку і здоров’я, ба-
дьорості і свіжості, вічної молодос-
ті і грандіозного, фантастичного 
щастя.

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

З 65-річчям вітаємо Малахову 
Галину Кирилівну. 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 65-річчям вітаємо Каширіна
Анатолія Ілліча. Бажаємо Вам, щоб 
найзаповітніші  мрії завжди збува-
лися, щоб на сто відсотків викону-
валися найпотаємніші бажання. 
Бажаємо, щоб по життю з вами по-
руч йшли люди, які вміють не тіль-
ки підтримати в скрутну хвилину, 
але і від душі порадіти вашому 
щастю і успіху.

З 65-річчям вітаємо Плаксіну
Тетяну Миколаївну. Бажаємо до-
машнього тепла, затишку, до-
статку і здоров’я, бадьорості і 
свіжості, вічної молодості і гранді-
озного, фантастичного щастя.

З 65-річчям вітаємо Діденко
Катерину Михайлівну. Бажаємо 
вам сонячних посмішок, яскравих 
кольорів, гарного настрою, тепла, 
радості, а все задумане, щоб здій-
снилося.

З 65-річчям вітаємо Кардюкову 
Надію Петрівну. Бажаємо міцного 
здоров’я, турботи та уваги близь-
ких, багато світлих і сонячних днів, 
бадьорості духу та душевного спо-
кою. 

З 65-річчям вітаємо Кузьменко 
Наталю Олександрівну. Бажаємо 
вам міцного здоров’я. Бажаємо, щоб 
ваш будинок був повною чашею, і 
доля завжди оберігала!

З 60-річчям вітаємо Перову
Людмилу Володимирівну. Бажаємо 
вам, щоб не було у вашому житті 
смутку, а були тільки радості. Не-
хай ваше велике добре серце зігрі-
ває всіх своєю любов’ю ще багато-
багато років. 

4 октября Бриллиантовую свадьбу отмечают
Вера Васильевна и Анатолий Дмитриевич Ермак!

Промчались годы, как метель, 
И не вернуть вам их теперь, 
Не очень сладкой жизнь была, 
Как лодка по морю плыла! 
Вы вместе ровно шестьдесят, 
Имеете пра-правнучат! 
И бриллиантовый ваш брак, 
Пусть будет ярким, словно мак! 
Пускай продлит вам годы Бог, 
Пускай не ступят на порог 
Беда, несчастье или горе, 
А просто будет счастья море!

С любовью ваши дети, внуки, правнуки    


