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- 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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АТМАНАЙ ТА ОХРІМІВКА ВЕСЕЛО 
ВІДГУЛЯЛИ ДНІ НАРОДЖЕННЯ

У НОМЕРІ:  ПРОПОЗИЦІЯ ГУБЕРНАТОРА, ГРОМАДА І ООН, ЗЕЛЕНИЙ ПРОСПЕКТ, БЕЗКОШТОВНИЙ

АВТОБУС, РЕМОНТ У ШКОЛІ, ПОДАРУНКИ АТМАНАЮ, БЮДЖЕТНИЙ ЗВІТ, НАШІ ПЕРЕМОГИ,

УСПІХИ НА СЦЕНІ, ЯК ПІДПИСАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ, СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ, ТУРБОТА ПРО ЗАХИСНИКІВ

СВЯТА ОСЕНІ
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ВАЖЛИВО

Губернатор Віталій Туринок презентував проект 
водопостачання і водовідведення у Кирилівці 
делегації Королівства Данії і гостям інвестиційного 
форуму у Маріуполі.

КЕРІВНИК ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРОПОНУЄ ІНВЕСТОРАМ 
РОЗВИВАТИ ІНФРАСТРУКТУРУ КИРИЛІВКИ

22 жовтня відбулася 
перша зустріч 
робочої групи з 
громадської безпеки 
та соціальної 
згуртованості 
Кирилівської ОТГ 
з представниками 
ПРООН.  

ООН допоможе громаді

Метою зустрічі було об-
говорення, приорітизація 
можливих місцевих ініціа-
тив, спрямованих на поси-
лення громадської безпеки 
та соціальної згуртованості, 
що можуть бути підтримані 
Програмою ООН із віднов-
лення та розбудови миру.

Окрім представників 
громади на засіданні були 
присутні експерти ПРООН 
Олексій Скворцов та коор-
динатор ПРООН в нашому 
регіоні Ольга Леонтьєва.

Варто зазначити, що ро-
боча група з громадської 
безпеки та соціальної згур-
тованості в нашій громаді 
ще не повністю сформова-
на. До неї повинні входити 
представники громадських 
організацій, поліції та ДСНС. 
Ця робоча група буде діяти 
як дорадчо-консультатив-
на громадська платформа 
з метою об’єднання зусиль 
для виявлення, обговорен-
ня та пошуку шляхів вирі-
шення проблем та усунен-

Голова облдержадміні-
страції Віталій Туринок 
28 жовтня провів зустріч 
з делегацією Королівства 
Данії. У зустрічі взяли 
участь державний секретар 
з питань торгівлі Мініс-
терства закордонних справ 
Данії Сюзанне Хюльде-
лунд, Надзвичайний та 
Повноважний Посол Данії 
в Україні Рубен Мадсен та 
представники іноземних 
компаній.

Посадовці, дипломати 
та бізнесмени обговорили 
питання залучення інозем-
них інвестицій та розвитку 
інфраструктури в регіоні.

Гостям було презенто-
вано проект будівництва 
зовнішніх мереж та споруд 
водопостачання та водовід-
ведення Кирилівки.

— Для нас дуже важливо 
покращити інфраструктуру 
та налагодити водопоста-
чання курорту Кирилівка. 
Це зумовлює розвиток не 
лише Кирилівки, а й дає по-

штовх для розвитку всього 
Запорізького регіону. Якщо 
ви готові разом працювати, 
давайте конструктивно слу-
хати один одного, шукати 
та обговорювати умови май-
бутньої співпраці. Ми дуже 
зацікавлені у пошуку парт-
нерів для реалізації важли-
вих для регіону інвестицій-
них проектів, —  наголосив 
Віталій Туринок.

Представники компаній 
висловили зацікавленість 
запропонованими проек-
тами та висловили надію на 
подальшу співпрацю після 
більш детального вивчення 
інвестиційних пропозицій.

Вже наступного дня піс-
ля зустрічі у облдержадмі-
ністрації Віталій Туринок 
також презентував проект 
будівництва зовнішніх ме-
реж та споруд водопоста-
чання та водовідведення 
Кирилівки на інвестицій-
ному форумі «RE: THINK 
invest in Ukraine», який 
проходив у Маріуполі. Гу-

вих бюджетонаповнюючих 
напрямків в Україні. Саме 
зараз на усіх рівнях влади 
треба робити все, щоб уні-
кальні, надані нам природою 
місця зберігати та розвивати. 
Дивлячись на те, яким по-
питом у останні роки корис-
тується Кирилівка не тільки 
у українців, а й і іноземних 
туристів, можна зробити 
висновок, що розвиваючи 
наш регіон, користь від цьо-
го отримуватиме і громада, і 
область, і навіть вся країна, 
— каже кирилівський се-
лищний голова Іван Малєєв. 
— Звісно, самостiйно Ки-
рилівка не зможе вирішити 
проблему із водопостачан-
ням на коси, каналізуван-
ням селища та побудовою 
очисних споруд. Тому я по-
вністю підтримую намаган-
ня обласного керівництва 

залучити для вирішення 
цих проблем іноземних ін-
весторів. І можу сказати із 
впевненістю, що такої думки 
дотримується кожен житель 
нашої громади.

Нагадаємо, що проектом, 
який презентував інозем-
цям та на форумі у Маріу-
полі губернатор Запорізької 
області, пропонується: во-
допостачання із західного 
групового водопроводу об-
сягом  12 000 м3/добу; бу-
дівництво централізованих 
мереж водопостачання та 
водовідведення з насосни-
ми станціями потужністю 
12 000 м3/добу.

За матеріалами Департамента 
інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 
Запорізької ОДА

ня негативних факторів, які 
впливають на стан громад-
ської безпеки та соціальної 
згуртованості на території 
громади.

За умовами проекту 
представники громадських 
організацій можуть ство-
рювати міні-проекти, які бу-
дуть спрямовані на покра-
щення безпеки громади та 
соціальної згуртованості. 
Потім ці проекти подають-
ся на розгляд комісії. І якщо 
проект є дійсно важливим 
для громади, він може бути 
профінансований за раху-
нок коштів Програми ООН 
із відновлення та розбудо-
ви миру.

Олексій Скворцов розпо-
вів про всі  умови написан-
ня проектів для участі у кон-
курсі на отримання гранту. 
Також представник ПРООН 
провів міні-тренінг з напи-
сання заявки учасника кон-
курсу  проектів.

Присутні на зустрічі про-
явили небайдужість  та ви-
словили свої ідеї, які б хоті-
ли реалізувати на користь 
своїх населених пунктів та 
громади в цілому. Вже на-
ступного тижня буде оголо-
шено конкурс від ПРООН, 
проекти на який можуть по-
давати лише громадські 
організації нашої громади.

бернатор Запорізької об-
ласті ще раз підкреслив, що 
спорудження систем водо-
постачання та відведення 
стоків у курортних зонах 
нашого селища надасть 
змогу вийти туристичному 
бізнесу і іміджу Запорізької 
області на новий рiвень.

Керівництво Кирилів-
ської ОТГ цілком підтри-
мує ініціативи обласної 
влади, спрямовані на роз-
виток інфраструктури у ку-
рортних районах Запорізь-
кої області.

— На сьогодні для нашої 
громади, для області і для 
всієї України дуже важливо 
приділяти належну увагу 
розвитку туристично-ку-
рортного бізнесу країни. 
Це майбутнє нашої держа-
ви, те, що зовсім незабаром 
може стати одним з важли-
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Пільгові категорії населення громади 
зможуть користуватися соціальним 
автобусом.

У Кирилівській ОТГ знову 
запускають безкоштовний 

соціальний автобус

Реалізація планів з благоустрою насе-
лених пунктів Кирилівської ОТГ продовжу-
ється. До Дня Атманаю силами та матері-
алами КП «Розвиток курортної зони» була 
зроблена укладка тротуарної плитки бі-
ля амбулаторії. За декілька днів бригада 
робітників зробила вимощення, тротуар-
ну доріжку і виклала тротуарною плиткою 
майданчик біль входу амбулаторії.

— Одне з головних наших завдань — 
благоустрій соціальних об’єктів нашої 
об’єднаної територіальної громади, — 
каже перший заступник селищного го-
лови Марина Логінова. — Першочерго-
вими у цьому для нас є навчальні, ме-
дичні об’єкти та заклади культури. Це не 
останній благоустрій у цьому році. Ми за-
вдячуємо усім жителям та місцевим під-
приємцям та активістам, які допомага-
ють нам реалізовувати плани з розвитку 
Кирилівського краю.

Велику подяку за проведений благоу-
стрій біля амбулаторії висловлюють жи-
телі Атманаю кирилівському селищному 
голові Івану Малєєву, в.о. старости Атма-
найського СО Ігорю Сажнєву, керівникові 
КНП «Амбулаторія загальної практики сі-
мейної медицини» Ірині Мохур та безпо-
середньо бригаді робітників КП «Розви-
ток курортної зони».

Озелененням території займаються  
комунальники КП «Розвиток курортної 
зони».  Наразі на клумбах висаджують ка-
тальпи. Це екзотичне декоративне дере-
во, висотою від 5 до 30 м. Катальпа має 
велике кругле листя, яке виділяє її із за-
гальної маси дерев протягом усього се-
зону. Цвіте рослина протягом 3-4 тижнів, 
починаючи з середини червня. У період 
цвітіння катальпа покривається велики-

ми суцвіттями білих або кремових кольо-
рів з яблучним ароматом, а плоди у ви-
гляді довгих стручків (до 40 см завдовж-
ки) прикрашають гілки дерев практично 
всю зиму, що надає їм вкрай незвичай-
ний вигляд.

Загалом на клумбах на проспектi Азов-
ському буде висаджено близько 220 де-
рев, а пізніше буде засіяно газон.

Враховуючи звернення 
мешканців Кирилівської 
об’єднаної територіальної 
громади щодо відсутності 
можливості доїхати до ра-
йонного центру, селищна 
рада вирішила відновити 
програму «Соціальний ав-
тобус».

У соціального авто-
буса буде один маршрут. 
Щоп’ятниці він буде до-
ставляти мешканців гро-
мади у Якимівку. Початок 
маршруту о 8.30 від Кири-
лівської селищної ради, з 

зупинкою в Азовському та 
заїздом до Охрімівки.

Перевезення пільгових 
категорій громадян здій-
снюється безкоштовно, за 
записом. Записатися на 
поїздку можна на 2 повер-
сі Кирилівської селищної 
ради у кабінеті №4 або за 
телефоном: 69 0 60. За про-
грамою місця в автобусі 
розподілені наступним 
чином: 9 чоловік з Кири-
лівки, 9 - з Азовського, 2 - з 
Лиманського та 10 - з Охрі-
мівки.

До свята села КП “Розвиток 
курортної зони” провело 
благоустрій території біля 
місцевої амбулаторії.

Після розширення проїзної 
частини на проспектi 
Азовському розпочалися роботи 
з озеленення території.

До нового року 
освітній заклад 
отримає нову 
сучасну актову залу.

В Охрімівській школі триває
великий ремонт

Однак перший заступник 
селищного голови Марина 
Логінова обіцяє, що по ви-
конанню актова зала Охрі-
мівської школи не буде по-
ступатися фойє Азовської 
школи.

Крім того паралельно 
із реконструкцією акто-

вої зали у школі триває 
ремонт туалетів. Марина 
Василівна запевняє, що ці 
роботи не мають негатив-
ного впливу на навчальний 
процес. Ремонти в Охрімів-
ській школі завершаться 
вже до кінця цього року.

Завдяки депутату обласної ради в Атманаї 
стало можливим займатися воркаутом.

У громаді з’явився ще один 
спортивний майданчик

До дня народження Ат-
манаю у селі розпочато бу-
дівництво спортмайдан-
чику для заняття силовим 
видом спорту — воркаутом. 
Такий подарунок селу Ки-
рилівської ОТГ зробила 
депутат обласної ради Люд-
мила Любім. З її депутат-
ського фонду були виділені 
кошти для облаштування 
нового спортивного об’єкту 
Атманая приладдям. До 
святкування Дня села вже 
встигли встановити першу 
партію тренажерів. І вона 
вже набула великої попу-
лярності у місцевих дітла-
хів та любителів здорового 

способу життя. Незабаром 
до Атманаю привезуть дру-
гу партію приладдя, і спор-
тивний майданчик набуде 
запланованого виду.

Street workout — (вуличне 
тренування) — це масовий 
рух, заснований на занят-
тях фізичною культурою 
із застосуванням трену-
вального обладнання в гро-
мадських об’єктах, таких 
як шкільні двори, парки, 
спортивні майданчики в 
міській забудові. Включає 
тренування на турніку, 
брусах, яке відбувається 
на свіжому повітрі.

АТМАНАЙСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ТА ЖИТЕЛІ СЕЛА 
ОТРИМАЛИ НЕСПОДІВАНИЙ ПОДАРУНОК

КИРИЛІВКУ ПРИКРАСЯТЬ 
ЕКЗОТИЧНИМИ РОСЛИНАМИ

Останній серйозний ре-
монт актової зали у школі в 
Охрімівці проводили дуже 
давно. До кожного навчаль-
ного року проводилися лише 
косметичні ремонти. Цього 
року, згідно плану благо-
устрою громади, керівни-
цтво Кирилівської селищ-
ної ради вирішило провести 
капітальну реконструкцію 
приміщення. Поки що ди-
зайнерський проект влада 
громади тримає у секреті. 
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Підсумки виконання дохідної 
частини загального фонду бю-
джету Кирилівської селищної те-
риторіальної громади за 9 місяців 
2019 року свідчать про те, що план 
надходжень податків, зборів, пла-
тежів (без міжбюджетних транс-
фертів) виконано на 110,96 %, пе-
ревиконано на  5405,206 тис.грн. 
(план – 49318,840 тис.грн., факт 
– 54724,046 тис.грн.) в порівнянні 
з відповідним періодом 2018 року 
більше на 16,3 % ( 7654,2 тис.грн):

— податкові надходження вико-
нані на  111,05% в порівнянні з від-
повідним періодом 2018 року мен-
ше на 5,41% ( 1202,4 тис.грн);

— неподаткові надходження ви-
конані на 106,5% в порівнянні з від-
повідним періодом 2018 року  мен-
ше на 54,86% ( 226,1 тис.грн) .

Надходження дотацій та субвен-
цій складають – 24304,7 тис.грн., в 
тому числі:

• базова дотація – 3034,8 тис.
грн.;

• додаткова дотація з місцевого 
бюджету на здійснення пере-

даних з державного бюджету 
видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров`я – 
2158,9 тис.грн.;

• освітня субвенція – 12249,6 
тис.грн.;

• медична субвенція – 3383,1 
тис.грн.;

• субвенція з державного бю-
джету на розвиток окремих те-
риторій – 150,0 тис.грн;

• субвенція з місцевого бюдже-
ту на забезпечення  якісної ,су-
часної та доступної загальної 
середньої освіти «Нова україн-
ська школа»» за рахунок відпо-
відної субвенції з державного 
бюджету – 197,8 тис.грн.;

• субвенція з місцевого бюдже-
ту за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції, що утво-
рився на початок бюджетного 
періоду – 0 тис.грн.;

• субвенція з місцевого бюджету 
на надання державної підтрим-
ки особам з особливими освіт-
німи потребами за рахунок від-
повідної субвенції з державно-

го бюджету – 128,5 тис.грн.
• субвенція з державного бю-

джету місцевим бюджетам на 
формування інфраструкту-
ри об’єднаних територіальних 
громад – 2940,0 тис.грн.

• інші субвенції з місцевого бю-
джету- 62,0 тис.грн.

Аналіз доходів загального фон-
ду за 9 місяців 2019 року в порів-
нянні з відповідним періодом 2018 
року додається ( додаток  №1).

Видаткова частина загально-
го фонду бюджету виконана в су-
мі 57409,5 тис.грн., що складає 
84,87%  до планового періоду. В 
порівнянні з відповідним періодом 
2018 року видатки збільшились на 
19,9 %. (додаток №2).

На захищені статті видатків 
спрямовано   36058,8   тис.грн., з 
них на:

— оплату праці працівників бю-
джетних установ та нарахування 
на неї – 31003,2 тис.грн. (88,2% до 
плану)

— спожиті енергоносії  — 2996,3 
тис.грн. (64,97% до плану)

—  придбання продуктів харчу-
вання – 1035,7 тис.грн. (66,62% до 
плану)

— соціальне забезпечення – 
1003,7 тис.грн. (84,61% до плану)

— медикаменти – 19,9 тис.грн. 
(63,51 % до плану)

На утримання бюджетних уста-
нов направлено 57409,5 тис.грн., з 
них на утримання:

• органів  місцевого самовряду-
вання – 10925,3 тис.грн.,

• дошкільного навчального за-
кладу –  2490,6тис.грн.,

• загальноосвітні заклади – 
17147,7 тис.грн.,

• закладів культури – 5742,6 тис.
грн.

• навчально-тренувальної робо-
ти (ДЮСШ) – 1437,6 тис.грн.,

• інші установи та заходи  –  
19655,7 тис.грн.

За  9 місяців 2019 року селищ-
ною радою перераховані кошти 
до районного бюджету у сумі –   
4659,6 тис.грн., а саме:

— медична субвенція на вторин-
ну ланку – 3383,1 тис.грн.;

— інша субвенція – 1276,5 тис.
грн.

За   9 місяців  2019 року селищ-
ною радою перераховані кошти до  
обласного бюджету у сумі –  1900,0  
тис.грн., а саме:

— субвенція на спів фінансуван-
ня ремонту доріг загального  ко-
ристування – 1900,0 тис.грн.;

За 9 місяців 2019 року направле-
но субвенцію до державного бю-
джету у сумі – 527,0тис.грн., а са-
ме:

— Головному управлінню ДСУ 
з надзвичайних ситуацій – 200,0 
тис.грн.;

— Головному управлінню наці-
ональної поліції в Запорізькій об-
ласті – 130,0 тис.грн.

— Якимівське відділення ГУД-
КСУ у Запорізькій області – 50,0 
тис.грн

— Якимівський воєнний коміса-
ріат у Запорізькій області —  37,0 
тис.грн

— Якимівська ветеринарна лі-
карня – 50,0 тис.грн

— Державна служба безпеки у 
Запорізькій області - 60,0 тис.грн.

Станом на 01.10.2019 розподі-
лено  15430,8 тис.грн. вільного за-
лишку коштів загального фонду 
місцевого бюджету  Кирилівської  
селищної ради, який склався на 
01.01.2019, з них на захищені стат-
ті видатків – 232,5тис.грн. , у тому 
числі: оплата праці праців ників бю-
джетних установ – 171,2 тис.грн., 
енергоносії – 20,0 тис.грн., меди-
каменти- 41,3 тис. грн..( за рахунок 
залишку медичної субвенції). На 
інші поточні видатки  спрямовано 
4342,8 тис.грн. . На капітальні ви-
датки – 10855,5 тис.грн.( з них  за 
рахунок залишку освітньої субвен-
ції 3441,5 тис.грн.) .

Підсумки виконання дохідної 
частини спеціального фонду бю-
джету Кирилівської селищної те-
риторіальної громади за 9 місяців 
2019 року (без урахування транс-
фертів) свідчать про те, що план 
надходжень виконано на 141,01%, 
перевиконано на 2231,5 тис.грн. (в 
т.ч. власні надходження бюджет-
них установ на 118,09%), в порів-
нянні з відповідним періодом 2018 
року більше на 3,9 % ( 274,9 тис.
грн).

Видаткова частина спеціально-
го фонду бюджету виконана в су-
мі 15044,9 тис.грн., що складає 
42,76%  до планового періоду.

На захищені статті видатків 
спрямовано     18,6 тис.грн.

Станом на 01.10.2019 року за-
боргованості по заробітній платі та 
за спожиті енергоносії відсутня.

. 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 ! .

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

Благодарность
Жители улицы 8 Марта благодарят Малеева 

Ивана Владимировича и депутата Чуба Александра 
Анатольевича за помощь в проведении водопрово-
да.  Спасибо, что прониклись нашей проблемой и 
помогли с ее решением! 

Жители улицы Соборной благодарят депутата 
Арифова Сабри Рефатовича за помощь в освеще-
нии улицы. Спасибо, что всегда готовы прийти на 
помощь и откликнуться на чужие проблемы!

Колектив КНП «Амбулаторія загальної прак-
тики сімейної медицини»  на чолі з директором 
Мохур Іриною Леонідівною висловлює щиру под-
яку працівникам КП «Жилкомсервіс»  та директо-
ру підприємства Коваль Дмитру Миколайовичу за 
швидкий та якісний ремонт.

ЗВІТ про виконання бюджету 
Кирилівської селищної територіальної 

громади за 9 місяців 2019 року
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У Львові 12-13 жовтня пройшли змагання
з хортингу. У змаганнях приймали участь близко 
220 спортсменiв з шести областей України.

Олександр Балабін у черговий раз довів, що йому 
немає рівних боксерів на теренах нашої країни.

П’ЯТЬ ЗОЛОТИХ МЕДАЛЕЙ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 
ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Боксер з Кирилівки став 
чотириразовим чемпіоном України

ДЮСШ «Азовець» на 
змаганнях представляло 6 
спортсменів. Найлегший 
учасник команди Вадим 
Лузан провів два поєдинки. 
Вони видалися запеклими 
та напруженими. Один бій 
Вадим закінчив достроко-
во, а другий - за рішенням 
суддів, з перевагою на його 
користь. Таким чином у 
спортсмена золота медаль.

Олег Александров за один 
день провів найбільшу кіль-
кість поєдинків. Один бій 
він виграв за рішенням суд-
дів, а два закінчив достро-
ково. Спортсмен отримав 
беззаперечні перемоги та 
виборов золоту медаль.

Христина Апалькова 
провела два поєдинки. Ді-
вчина змогла прикувати 
до хорта увагу усього залу. 
Адже демонструвала якісні 
та професійні бої. Христи-
на виборола золоту медаль, 
закінчивши два поєдинки 
достроково.

Досить непогано висту-
пила Кіра Кордюкова, не-

зважаючи на те, що вона 
-  спортсмен-початківець. 
У неї був один важкий по-
єдинок. Проте Кіра вияви-
лась значно сильнішою за 
суперницю, і за рішенням 
суддів отримала перемогу. 
В результаті у спортсменки 
І місце.

Тимофій Буханцов цього 
разу став третім. За словами 
тренера Руслана Галигіна, 
на підготовці Тимофія від-
значилися літні канікули, 
під час яких він мало хо-
див на тренування.  Проте 
Руслан Анатолійович впев-
нений, що Тимофій зможе 
підтягнути свою фізичну 
підготовку і ще покаже ре-
зультат.

Олександр Віркун провів 
блискучі поєдинки. Один 
бій він закінчив нокаутом 
задушливим прийомом. 
Другий бій Сашко упевнено 
закінчив на свою користь за 
рішенням суддів. Хлопець 
продемонстрував свою над-
звичайну підготовку. Нара-
зі він вже перейшов у іншу 

Найбільший за кількіс-
тю спортсменів чемпіонат 
України з боксу серед юні-
орів 2004-2005 р.н. прохо-
див у Одесі з 7 по 13 жов-

тня. Участь у ньому брали 
338 боксерiв з усієї дер-
жави. Жодне зі змагань у 
цьому році не збирало та-
кої кількості спортсменів та 

тренерів.
У вазі 66 кілограмів ви-

ступав і наш досвідчений та 
титулований боксер, кан-
дидат у майстри спорту, ви-
хованець ДЮСШ «Азовець» 
Олександр Балабін.

У вазі Олександра на 
чемпіонаті виступали 23 
боксери. Тому йому нале-
жало для перемоги резуль-
тативно провести 5 боїв. І 
Олександр не підвів сво-
го тренера Андрія Щетіні-
на. Після 4-х зустрічей наш 
боксер вийшов до фіналу. 
У боротьбі за золото чемпі-
онату Олександрові дове-
лось зустрітися з досвідче-
ним боксером, теж канди-
датом у майстри спорту, з 
Вінниці.

— Усі три раунди цьо-
го нелегкого бою пройшли 
під диктовку Олександра, 
— каже його тренер Андрій 

категорію 14+, і поєдинки 
проходять при повному кон-
такті, практично не маючи 
обмежень.

Перший заступник се-
лищного голови Марина 
Логінова привітала хортин-
гістів та їх наставників з 
перемогою на змаганнях у 
Львові.

Марина Логінова по-
дякувала спортсменам від 
керівництва і від мешкан-
ців усієї громади за успіхи, 
натхненну працю. За те, що 
вони прославляють рідну 
Кирилівку за її межами.

— Ви — наша гордість і 
прекрасний приклад для 
наслідування, бо своїми 

звитягами демонструєте 
силу духу, мужність і залу-
чаєте молодь до здорового 
способу життя й активних 
занять фізичною культу-
рою і спортом, — зазначила 
Марина Логінова.

Неочікуваною стала ще 
одна подія на цих змаган-
нях. Руслана Анатолійо-
вича на конференції перед 
змаганнями за поданням 
президента федерації, при-
значили головним трене-
ром збірної України з хор-
тингу.

— Це для мене неабия-
кий виклик. Я тепер по-
винен приїхати до Киє-
ва і провести там збори. І 

якщо потім вони не дадуть 
результату, вся Україна 
скаже, що я - поганий тре-
нер. Але якщо я впораюсь 
і збірна України покаже 
гарний результат, то я собі 
наживу конкуренцію у се-
редині України. Особливо 
важливим є той факт, що 
тепер я буду ділитися тим 
досвідом, який ми всі ра-
зом отримали в нашому 
клубі. Тобто тепер мої діти 
будуть змагатися з тими ді-
тьми, яких також тренував 
я. Правда, результат мого 
призначення ми зможемо 
побачити тільки через рік, 
коли пройде черга змагань і 
наша збірна досягне певних 
результатів. І тільки тоді всі 
зроблять висновок, чи ком-
петентний я у ролі головно-
го тренера збірної України, 
— каже Руслан Галигін.

Велику подяку за під-
тримку та внесок у розви-
ток хортингу тренери та 
спортсмени висловлюють 
Кирилівській селищній 
раді на чолі з Іваном Ма-
лєєвим та «Спілці вірменів 
Запорізької області». Щиро 
вдячні за те, що вони розу-
міють, що це не просто фіз-
культура, а велика робота 
у плані виховання молоді. 
Адже діти - це майбутнє на-
шої держави.

Щетінін. — Тож і результат 
став прогнозованим. З пе-
ревагою за очками 30:27 
мій підлеглий отримав за-
служену перемогу.

Після цієї перемоги наш 
боксер став чотирикрат-
ним чемпіоном України і 
підтвердив звання кращого 
боксера країни у вазі 66 кі-
лограмів.

В планах нашого чемпіо-
на та його тренера — підго-
товка до Турніру найсильні-
ших, яку він пройде 20 лис-
топада на зборах у Харко-

ві. Сам Турнір найсильні-
ших відбудеться на почат-
ку грудня у Добропіллі До-
нецької області. У ньому ві-
зьмуть участь кращі боксе-
ри з декількох країн.

Чемпіон України та його 
тренер щиро завдячують за 
підтримку селищному голо-
ві Івану Малєєву, директору 
ДЮСШ «Азовець» Артему 
Тельчарову та усім небай-
дужим жителям громади, 
які допомагають розвива-
тися боксу у Кирилівці.
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Кирилівські творчі 
колективи виступили 

на Хортиці

ОСВІТЯН ГРОМАДИ ПРИВІТАЛИ З ЇХ 
ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ

Юні танцівники з Кирилівки гідно 
виступили на Міжнародному 

фестивалі у Львові

IX Міжнародний фестиваль-конкурс 
хореографічних колективів “Самоцвіти” 
відбувся у Львові з 25 по 28 жовтня.

IV премії стали хореогра-
фічний колектив «Fantasy» 
(молодша вікова група) та 
зразковий хореографічний 
колектив «Фантазія»( се-
редня вікова група).

Талановиті жителі нашої громади 
взяли участь у історично-культурному 
православному фестивалі. 

З нагоди свят Покро-
ви Пресвятої Богороди-
ці, Дня українського ко-
зацтва, Дня захисника 
України та Дня визволен-
ня міста Запоріжжя 14 
жовтня на острові Хорти-
ця пройшов ювілейний Х 
Всеукраїнський козаць-
кий фестиваль «Покрова 
на Хортиці».

Гостями свята були 
представники козацьких 
громадських організацій, 
численні творчі колек-
тиви, виконавці, народні 
майстри з інших областей 
України, ветерани АТО-
ООС, воїни ЗСУ та Націо-
нальної гвардії. Серед ви-
ступаючих з великої сце-
ни були і творчі колекти-
ви  Кирилівки — народний 
хоровий колектив «Азов-
ські зорі» та циганський 
народний фольклорний 
ансамбль «Хітана».

Х Всеукраїнський ко-
зацький фестиваль 
«Покрова на Хортиці» 
об’єднав близько 20 тисяч 
гостей та учасників цього 
видовищного масштабно-
го свята.

На території істори-
ко-культурного комплек-
су «Запорозька Січ» свято 
розпочалося молебнем 
у Січовій церкві Покрови 
Пресвятої Богородиці. На 
Козацькому колі гостей 
свята зустрічало містечко 
майстрів народного мис-
тецтва «Запорізькі обере-
ги», туристична вистав-
ка «Гостинне Запоріжжя», 
концерт фестивалю наці-
ональних культур «Єдина 
родина».

На святі можна було 
придбати українські суве-
ніри, традиційні гостинці, 
одяг та багато інших ціка-
винок.

Кирилівську громаду 
на фестивалі представля-
ли хореографічний колек-
тив «Fantasy» та зразковий 
хореографічний колектив 
«Фантазія» (керівник Юлія 
Тисячна).

Колективи успішно ви-
конали конкурсну програ-
му фестивалю та увійшли 
до п’ятірки кращих, став-
ши лауреатами ІІ та ІV пре-
мії. У номінації «Естрадна 
хореографія» лауреатами 

У номінації «Сучасна 
хореографія» зразковий 
хореографічний колектив 
«Фантазія» (середня вікова 
група) стали лауреатами ІІ 
премії.

3 жовтня у Кирилівському БК №1 
відбулися урочисті заходи з нагоди Дня 
працівника освіти. У святкуванні взяли 
участь працівники всіх начальних закладів 
нашої громади.

Привітати вчителів з їх-
нім професійним святом 
завітав голова Кирилів-
ської селищної ради Іван 
Малєєв. Він подякував 
педагогам за натхненну, 
самовіддану й невтомну 
працю, за великий талант і 
покликання сіяти мудрість 
і знання. Зі святом присут-
ніх привітала і начальник 
відділу освіти та молоді Ки-
рилівської селищної ради 
Наталія Коваль та поба-
жала присутнім мудрості, 
терпіння, натхнення, щоб 
кожен день був сповнений 
новими досягненнями, а 
учні були старанними та 
вдячними.

Почесною грамотою За-
порізької обласної ради за 
багаторічну сумлінну пра-
цю, високий професіона-
лізм, вагомий особистий 
внесок у справу навчання 
та виховання підростаю-
чого покоління була наго-
роджена заступник дирек-
тора з навчально-виховної 
роботи, вчитель україн-

ської мови та літератури 
Атманайської ЗОШ Ніна 
Кирик.

У рамках святкування, 
за багаторічну педагогіч-
ну працю, вагомі успіхи у 
справі навчання й вихован-
ня дітей, молоді та з нагоди 
професійного свята Дня 
працівників освіти від Ки-
рилівської селищної ради 
та відділу освіти та моло-
ді Кирилівської селищної 
ради кращих із кращих було 
нагороджено грамотами 
та подяками. Нагородили: 
Людмилу Пінгіну, Олену 
Звольську, Анатолія Чми-
хало, Тетяну Мазур, Юлію 
Шиян, Наталю Плентюк, 
Оксану Майфат, Віктора 
Сидоренко, Тетяну Волко-
ву, Тетяну Кіріченко, Лідію 

Бражко, Миколу Король-
ка, Світлану Шостак, Ва-
лентину Полякову, Олексія 
Лавиша, Олену Грищенко, 
Інну Шевченко, Тетяну 
Чижиковську. Приємним 
бонусом до свята для всіх 
освітян громади стала гро-
шова премія від Кирилів-
ської селищної ради.

Урочистості продовжи-
лися  святковим концер-
том, який пройшов у формі 
інтегрованого уроку. Вчи-
телям нагадали основні 
шкільні поняття та змуси-
ли відгадувати загадки.

Паузи між вітаннями 
та нагородженнями за-
повнювали своїми висту-
пами кращі вокалісти та 
хореографічні колективи. 
Концертну програму під-
готували творчі колективи 
Кирилівського БК №1, Ки-
рилівського БК №2, Охрі-
мівського та Атманайсько-
го БК.

Для вчителів співали, 
грали на музичних інстру-
ментах, танцювали та вла-
штували лотерею. У залі на 
кріслах були сховані номер-
ки, і на кожного, хто знай-
шов святковий білетик, 
очікували незвичайні пода-
рунки. Інтригою розіграшу 
були подарунки, адже осві-
тяни отримували ручки, 
олівці, пакети, рукавички 
для прибирання та багато 
іншого. Під час концерту в 
залі навіть з’явилася циган-
ка, яка розповідала про ми-
нуле та майбутнє присутніх 
вчителів.
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З наступного року День народження 
Охрімiвки святкуватимуть навесні за 
історичними подіями його заснування.

СВЯТО АТМАНАЮ ПРОЙШЛО ІЗ КОНЦЕРТОМ, 
ФУТБОЛОМ ТА ПОДАРУНКАМИ

День села пройшов весело, яскраво 
і дуже сподобався місцевим 
жителям та гостям.

рував Атманайській школі 
спортивні мати, а Будинку 
культури — праску та про-
ектор із великим екраном.

Почули жителі Атманаю 
та гості і поздоровлення 
від депутата обласної ради 
Геннадія Шевченка та в.о. 
старости Атманайського 
СО Ігоря Сажнєва.

Більше двох годин усіх 
присутніх розважали творчі 
колективи Атманаю, Соло-
ного та Кирилівки. Велики-
ми оваціями зал зустрічав 
усіх творчих жителів нашої 
громади, які виступали у 
цей день на сцені.

Завершилося святкуван-
ня Дня Атманаю великою 
дискотекою.

не з порожніми руками. 
Будинку культури до юві-
лею влада громади пода-
рувала великий телевізор 
та мультимедійний проек-
тор з екраном. Охрімівська 
школа отримала нові спор-
тивні мати.

Помічник депутата об-
ласної ради Геннадія 
Шевченка, який, до речі, 
є уродженцем Охрімівки, 
Галина Карабут передала 
щирі вітання від народ-

ного обранця, який зараз 
знаходиться у закордонно-
му відрядженні.

Творчі колективи усіх 
віків, солісти та хорео-
графічні гурти з великої 
сцени у центрі села вітали 
своїх односельців. Вистав-
ка ретро-світлин розпові-
дала про велику та цікаву 
історію села у його облич-
чях. На святі працювали 
міні-кафе під відкритим 
небом. Усі присутні мали 

можливість скуштува-
ти смачної безкоштовної 
каші, а дітлахи насоло-
дитися смачними соками 
від депутата обласної ради 
Геннадія Шевченка.

Після великого концер-
ту святкування Дня села 
продовжилося футболь-
ним матчем між місцевою 
та якимівською команда-
ми. А завершилися заходи 
до Дня Охрімівки святко-
вою дискотекою.

Вже 214 років у без-
крайніх українських при-
азовських степах живе та 
розвивається велике село 
Охрімівка. Свій початок 
воно бере від переселен-
ців родин старовірів, яких 
привів сюди Охрім Щукін. 
Хазяйновиті охрімівці та 
продукти їх наполегливої 
землеробної праці відомі 
далеко за межами Якимів-
ського району та Запорізь-
кої області. Окрім цього в 
Охрімівці мешкають над-
звичайно талановиті люди, 
які завжди дивують та ра-
дують своєю творчістю і 
односельців, і гостей.

Саме з виступу творчих 
колективів Охрімівського 
Будинку культури і роз-
почалося святкування 
Дня села, яке цього року 
відзначали 19 жовтня. До 
речі, 2019 рік став остан-
нім роком, коли Охрімів-
ка святкує свій день на-
родження восени. Вже у 

наступному, ювілейному 
для села на березі Молоч-
ного лиману році, свято 
заснування будуть святку-
вати у травні. Це пов’язано 
із тим, що перші поселенці 
тут з’явилися саме навесні 
1805 року.

Святковий концерт роз-
почався з гостинної пісні-
привітання, наприкінці 
якої традиційний україн-
ській каравай було вручено 
голові Кирилівської ОТГ 
Івану Малєєву.

У своїй привітальній 
промові Іван Володими-
рович побажав охрімівцям 
благополуччя та спільних 
перемог та досягнень у 
дружній кирилівській ро-
дині земляків.

Свято Дня Охрімівки 
співпало із 60-річним юві-
леєм місцевого Будинку 
культури та Днем наро-
дження Охрімівської шко-
ли. Тому на урочисті захо-
ди голова громади приїхав 

святкування — різноманіт-
ні соки. А ще для дітлахів 
працював ігровий розва-
жальний майданчик, обла-
штований підприємцями з 
Мелітополя. Окрім цього, 
місцеві підприємці влашту-
вали невелику виставку-
продаж своєї продукції.

Урочисті заходи розпо-
чалися у місцевому Будин-
ку культури. Усіх атманай-
ців привітав голова Кири-
лівської громади Іван Ма-
лєєв. Він побажав Атманаю 
подальшого стрімкого роз-

Розпочався День Атма-
наю з футбольного матчу 
між командами громади на 
Кубок Філібера. Видовищ-
ні спортивні змагання за-
вершилися нагородженням 
переможців.

Продовжилося свято 
села відкриттям вуличної 
торгівлі у центрі Атманаю. 

Там працювали палатки, де 
кожний бажаючий міг ску-
штувати смачного шашли-
ку, шурпу, солодощів. Від 
депутата обласної ради 
Геннадія Шевченка на свя-
ті працювала палатка, де 
усі бажаючи змогли отри-
мати смачної гречаної ка-
ші, а маленькі відвідувачі 

витку у дружньому родин-
ному колі нашої ОТГ. Також 
Іван Володимирович від ке-
рівництва громади пода-

Охрімівка відсвяткувала останній 
осінній День народження
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18 жовтня на шкільному подвір’ї 
Кирилівської ЗОШ-С І ст. «Золота рибка» 
відбувся «Kozak Cool Games» в рамках 
заходів до Дня захисника України. 

ДЛЯ УЧНІВ «ЗОЛОТОЇ РИБКИ» 
ВЛАШТУВАЛИ КОЗАЦЬКІ ІГРИ

З незапам’ятних часів в 
Україні козаки славилися 
силою та спритністю.

Наші учні ознайоми-
лися зi славними тради-
ціями козацтва та мали 
можливість довести, що 
вони є гідними нащад-
ками козацького роду.

«Kozak Cool Games»  
поділявся на маршрут 
подорожей з 6 станцій:

1 станція – «Козацька 
історія», де діти озна-
йомилися з українською 
історією та традиціями 
козаків.

В Україні з давніх-
давен козаки мірялися 
силою, тому 2 станція  
мала назву  «Спритний 
козак».

3 станція – «Козаки - 
господарі», на якій вони 
спритно садовили та 
збирали картоплю.

Правду кажуть, що 
душа народу в його пісні 
та приказках. Тож із 
гарним настроєм виру-
шили до 4 станції «Ко-

зацькі прислів’я», де діти 
мали змогу позмагатися 
в кількості згаданих 
прислів’їв про козаків. 

Здавна відомо, що 
козаки гострі на розум. 
Їхні байки, розповіді 
сповнені доброго сміху. 
От і вирішили розпові-
сти декілька гуморесок 
учні класу на 5 станції 
під назвою «Гуморис-
тична».

6 станція – «Козаки 
у розвідці». Козаки – 
майстри маскування. 
Школярі не відразу 
вгадували своїх товари-
шів, завдання яких було 
замаскуватися і стати 
непомітними.

Наші учні продемон-
стрували, що вони – 
гідні нащадки славного 
козацького роду, справ-
жні козаки!

Головною кульмінаці-
єю «Kozak Cool Games»  
стала козацька каша, 
якою частувалися всі, 
хто приймав участь.

В Україні триває медична реформа, 
тому підписання декларації з лікарем 
є обов’язковою умовою для отримання 
повного переліку медичних послуг.

ність підписаної декларації 
буде служити обов’язковою 
умовою для отримання па-
цієнтами ліків за електро-
нним рецептом в рамках 
урядової програми реім-
бурсації «Доступні ліки». 
Немає декларації — немає 
рецепта на ліки.

А вже з 1 липня до вузь-
ких спеціалістів, тобто до 
другої ланки медицини, без 
направлення від сімейника 
не потрапити. А, отже, за-
чиниться можливість без 
грошей зробити нескладні 
операції, УЗД, рентгени.

Які двері відкривають 
ключі під назвою декла-
рація? На первинці — це 
консультація у лікаря в ме-
дичному закладі чи за те-
лефоном, вакцинація, без-
коштовні аналізи, а саме:  
загальний аналіз крові з 
лейкоцитарною формулою, 
загальний аналіз сечі, глю-
коза крові, загальний хо-
лестерин, швидкий тест на 
вагітність, швидкий тест 
на тропоніни (для експрес-
діагностики гострого ін-
фаркту міокарда), швидкі 
тести на ВІЛ, вірусні гепа-
тити, вимірювання артері-
ального тиску, електрокар-
діограма.

Більш того, з 1 квітня 2019 
року розпочався наступний 
етап реформи — електро-
нний рецепт. Тобто наяв-

Крім того, як пояснює 
спікер НСЗ України Інга 
Ткаченко, з 2020 року де-
кларація з лікарем стане 
точкою входу в програму 
медичних гарантій: безко-
штовного отримання га-
рантованих державою по-
слуг первинної, екстреної, 
амбулаторно-поліклінічної, 
спеціалізованої стаціонар-
ної, паліативної допомоги, 
медичної реабілітації та лі-
карських засобів за програ-
мі реімбурсації.

Як підписати декларацію 
з лікарем

Декларація – це доку-
мент, який підтверджує, що 
пацієнт хоче обслуговува-
тись саме у цього лікаря. Так, 
підписуючи декларацію 
з конкретним лікарем, ви 
повідомляєте державу (На-
ціональну службу здоров’я 
України (НСЗУ), що оплата 
за Ваше обслуговування має 
надходити у вибраний Вами 
медичний заклад.

Водночас, декларація не 
є юридичним документом 
і не підписується «раз і на-
завжди»: ви зможете уклас-
ти декларацію з іншим 
терапевтом, педіатром чи 
сімейним лікарем. У тако-
му випадку не треба скасо-
вувати попередню декла-
рацію – достатньо просто 
укласти нову декларацію з 
обраним лікарем, а зміни 
автоматично зафіксуються 
у системі.

І ще раз наголошуємо — 

Фізкультурний семінар відбувся 
в Азовській ЗОШ

Семінар пройшов під на-
звою: «Організація та про-
ведення навчальних проек-
тів з фізичного виховання: 
ігри «Cool Games»; захід 
«Олімпійське лелеченя»;  
захід «Козацький гарт».

Метою семінару  було 
впровадження інновацій-
них підходів до проведення 
уроків з фізичної культури 
в закладах загальної  се-
редньої освіти; збільшення 
рухової активності; залу-
чення до систематичних 
занять фізичною культу-
рою та подальшої популя-
ризації здорового способу 
життя.

Вчителі,  які взяли 
участь в проведеному за-
ході, проявили значну ак-
тивність та внесли багато 
корисних пропозицій.

лікар, якому ви довірите 
своє здоров’я, буде ліку-
вати, давати корисні по-
ради для здорового спосо-
бу життя і профілактики 
хвороб, направляти на ба-
зові аналізи, вакцинацію, 
а за потреби — до вузьких 
спеціалістів. Усі послуги 
у нього — безоплатні для 
пацієнтів, їх оплачує Нац-
служба здоров’я.

Покрокова інструкція 
підписання Декларації

1. Необхідно звернутися 
у медичний заклад, де пра-
цює терапевт, педіатр чи 
сімейний лікар, з яким ви 
хочете підписати деклара-
цію. З собою потрібно мати 
документ, що посвідчує 
особу, і мобільний телефон. 
Якщо ви підписуєте декла-
рацію з педіатром чи сімей-
ним лікарем для дитини, 
то візьміть також свідоцтво 
про народження дитини.

2. Ваші дані та контак-
тний телефон внесуть у сис-
тему «Електронне здоров‘я». 
Це зробить уповноважена 
особа закладу ПМД: в різ-
них медзакладах це може 
бути або реєстратор, або 
медсестра, або лікар.

Дані вносяться в елек-
тронну систему – не буде 
жодних бланків, форм, пе-
чаток тощо. Після введен-
ня даних пацієнт отримує 
СМС з кодом на вказаний 

номер телефону, який упо-
вноважена особа медза-
кладу вводить у систему 
«Електронне здоров‘я» для 
підтвердження.

3. Уповноважена осо-
ба медзакладу роздруковує 
із системи «Електронне 
здоров‘я» примірник де-
кларації для перевірки. Не-
обхідно уважно перевірити 
усі свої дані.

4. Якщо все вірно, упо-
вноважена особа медичного 
закладу роздруковує із сис-
теми «Електронне здоров‘я» 
ще один примірник декла-
рації. Обидва примірники 
декларації мають бути іден-
тичними і без помилок.

5. Пацієнт підписує 2 
примірники декларації. 
Уповноважена особа про-
ставляє відмітку з датою на 
обох примірниках декла-
рації. Один із примірників 
залишається у вас, інший – 
у медичному закладі.

6. Уповноважена осо-
ба медзакладу накладає 
електронний цифровий 
підпис працівника юри-
дичної особи на деклара-
цію та надсилає її в систему 
«Електронне здоров‘я».

Ви офіційно задеклару-
вали вибір свого лікаря. 
Гроші за ваше обслуго-
вування держава (НСЗУ) 
сплачуватиме закладу, у 
якому працює вибраний 
вами лікар.

На базі Азовської ЗОШ 8 жовтня 
відбувся семінар фізкультурно-
мистецької платформи.

Як підписати декларацію з сімейним 
лікарем та що буде, якщо цього не зробити
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Вже за доброю традицією учні Азовської 
ЗОШ відзначили День захисника України 
та День українського козацтва змаганнями 
«Ну-мо, хлопці!»

Справжнє свято футболу влаштували на 
День Охрімівки гравці місцевої футбольної 
команди «Чайка». У знаменний для Охрі-
мівки день на футбольних полях села від-
булося 2 матчі з якимівською командою 
«Аскон».

Перша зустріч пройшла між юніорськи-
ми складами команд на футбольному май-
данчику із штучним покриттям. З’ясовуючи 
стосунки у двох таймах по 20 хвилин, фут-
болісти продемонстрували яскраву гру. 
Проте сили та підготовка охрімівських фут-
болістів були на вищому рівні ніж у супер-
ників з Якимівки. Результат також виявився 

очікуваним — 11:3 на користь «Чайки».
Справжнім святом футболу стала зустріч 

на великому полі між дорослими склада-
ми «Чайки» та «Аскона». Повноцінного фут-
больного матчу у селі не бачили вже давно, 
адже в усьому районі залишилося не біль-
ше 3-х команд великого футболу. Матч ви-
явився яскравим, на високому рівні та ду-
же порадував вболівальників. Протягом 90 
хвилин у 2-х таймах охрімівці довели, що 
вони сильніші за своїх колег з Якимівки. Фі-
нальний свисток пролунав на рахунку 5:3 
на користь футболістів «Чайки».

Школярі влаштували спортивні змагання

У святковий для Охрімівки день 
на футбольних полях пройшли дві 
зустрічі з якимівськими командами.

Під девізом «Хто ти, майбутній 
олімпієць?» в Енергодарі з 24 по 27 
жовтня відбулися змагання з боксу. 

18 жовтня на майданчику 
зі штучним покриттям від-
булися змагання «Ну-мо, 
хлопці!» серед учнів 10-11 
класів.

На свято завітали учас-
ники АТО – Андрій Кіндзер-
ський, Віталій Волков та на-
чальник відділу Прикордон-
ної застави Кирилівка  Сер-
гій Сухенко. Вони ж і стали 
суддями змагань.

Хлопці змагалися  у ес-
тафетах, інтелектуальних 
конкурсах та конкурсах на 
спритність. Вирішальним 
конкурсом став «Перетя-
гування канату». Також жу-
рі відмітило юнаків та ко-
манди в особистій першо-
сті серед таких конкурсів: 
1 місце посіла команда 11 
класу з перетягування ка-
нату, з підтягування пере-
могу отримав Валерій Під-
дубняк, та самим активним 
і спортивним журі визна-

Це була відкрита 
першість Енергодару, 
у якій взяли участь 
спортсмени 2007-2012 
року народження з усієї 
Запорізької області. 
Загалом більше 69-ти 
юних боксерів доводи-
ли свою майстерність, 
професійні прийоми і 
неабияку спортивну ви-
тримку на ринзі.

Кирилівську громаду 
на змаганнях представ-
ляли: Дмитро Болди-
рев, Микита Ванцігер, 
Максим Джулай, Iван 
Гостіщев та Марк Без-
верхий. Більшість хлоп-
ців провели по декілька 
поєдинків та показали 
непоганий результат.

Дмитро Болдирев 
та Микита Ванцігер 
дуже добре трималися 
на ринзі, і в результаті 
піднялися на найвищу 
сходинку п’єдесталу.

Максим Джулай та 
Іван Гостіщев також по-
казали гiдну боротьбу та 
завоювали срібло у своїх 
вагових категоріях.

Для Марка Безверхо-
го ці змагання вияви-

лися дебютом. Проте 
юний боксер показав 
неабияку витримку на 
ринзі, та зміг вибороти 
3 місце у своїй ваговій 
категорії.

Для майбутніх чемпі-
онів це змагання стало 
випробуванням, проте 
отримані призові місця 
довели, що їх старання 
не є даремними.

— Такі турніри дуже 
важливі для підростаю-
чого покоління, — на-
голошує тренер спортс-
менів Андрій Щетінін. 
– Вони викликають у 
юних спортсменів за-
цікавленість у боксі. 
Змагання є дуже важ-
ливими для спортив-
ної підготовки. Адже 
боксери завжди повинні 
перевіряти себе.

Тренер та спортсме-
ни висловлюють щиру 
подяку за допомогу в 
організації поїздки на 
змагання Кирилівській 
селищній раді на чолі 
з Іваном Малєєвим 
та директору ДЮСШ 
«Азовець» Артему Тель-
чарову.

рі побажало учням успі-
хів у навчанні та подаль-
ших перемог. У свою чер-
гу діти привітали гостей 
свята вітальними листівка-
ми та побажали їм міцного 
здоров’я.

За організацію змагань 
велика подяка вчителю За-
хисту Вітчизни Юрію Шос-
таку та вчителям фізичної 
культури Андрію Лузану та 
Сергію Гнєздовському.

Заступник директора Ю. Шиян

чило – Владлена Щербину. 
За підсумками всіх змагань 
місця розподілилися таким 
чином: I місце посіли учні 11 
класу,  II місце — у учнів 10-А 
класу та  III місце — учні 10-
Б класу.

Наприкінці змагань жу-

Юні кирилівські 
боксери доводили 
свою майстерність 

на змаганнях

Охрімівські футболісти подарували селу 
на День народженя перемоги

Футболісти громади в святковий день 
з’ясували, хто з них найкращий.

КУБОК ФІЛІБЕРА ОТРИМАЛА ЗБІРНА КОМАНДА

Запеклі зустрічі на ве-
ликому футбольному полі 

в Атманаї пройшли в День 
села. За перехідний Кубок 

Філібера змагалися три міс-
цеві команди: «Чайка», яка 
складалась з гравців Охрі-
мівки та Кирилівки, ко-
манда Атманаю «Хвиля» та 
команда Вовчанська «Аван-
гард».

Після  цікавих матчів ви-
явилося, що кращими у цей 
день стали футболісти збір-
ної команди «Чайка». Вони 
отримали за свою перемогу 
медалі та перехідний кубок. 
На другому місці опинили-
ся володарі поля з коман-
ди «Хвиля», а третіми стали 
гравці з Вовчанська.

Усі футболісти, трене-
ри, судді та вболівальники 
отримали велике задово-
лення від цього свята фут-
болу в Атманаї.
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Другий рік поспіль Якимівською районною 
філією Запорізького обласного центру 
зайнятості спільно з відділом освіти 
та молоді Кирилівської селищної ради 
проводиться профорієнтаційна акція 
«Абітурієнт».

На базі Охрімівської ЗОШ I-III ступеня 
9 жовтня відбулося засідання практичних 
психологів та соціальних педагогів закладів 
освіти Кирилівської селищної ради.

Неперервність освіти 
практичних психологів – 
необхідна умова їх фахо-
вої компетентності. Адже 
реалії сьогодення змушу-
ють практичних психологів 
постійно дбати про психіч-
не здоров’я всіх учасників 
освітнього процесу, своє-
часно та компетентно на-
давати професійні послу-
ги. Тому метою засідан-
ня стало визначення  пріо-
ритетних  напрямів робо-
ти психологічної служби на 
2019/2020  навчальний рік.

Психолог Охрімівської 
ЗОШ I-III ступеня  Вікто-
рія Пономаренко ознайо-
мила педагогів з рекомен-
даціями щодо пріоритет-
них напрямів психологічно-
го супроводу та соціально-
педагогічного патронажу 
учасників освітнього про-
цесу, організаційно-мето-
дичними аспектами  фор-
мування безпечного освіт-
нього середовища та типо-
вою документацію практич-
них психологів і соціальних 
педагогів закладів освіти.

Учасники семінару обмі-
нялися думками стосовно  
питання форм і вимог  по-
ведінки в умовах освітньо-
го середовища Нової укра-
їнської школи. Обговори-

цевлаштування в закладах 
культури громади після на-
вчання у відповідних учбо-
вих закладах.

Цей захід запам’ятався 
тим, що сьогоднішні сту-
денти самі розповідали про 
свої установи, які супрово-
джувалися відеороліками, 
презентаціями, співом. 
А колектив «Чисті роси» 
(студенти Хортицької на-
ціональної академії) пора-
дували виконанням пісні 
мовою жестів.

Наприкінці заходу учні 
отримали буклети з інфор-
мацією про послуги Держав-
ної служби зайнятості та ре-
кламні проспекти учбових 
закладів різних типів, які 
взяли участь в акції.

Спостерігаючи за тим, 
як після заходу діти жва-
во ділилися враженнями, 
можемо впевнено ствер-
джувати – молодь зацікав-
лена в правильному виборі 
своєї майбутньої професії 
та, звісно, у подальшому, 
успішному працевлашту-
ванні.

У КИРИЛІВЦІ ПРОЙШЛА АКЦІЯ 
«АБІТУРІЄНТ-2020»

У цьогорічному заході, 
який відбувся 16 жовтня 
в Кирилівському будин-
ку культури, прийняли 
участь учні 8-11 класів 
Азовської, Атманайської та 
Охрiмівської ЗОШ. Всьо-
го в акції взяли участь 225 
учнів.

Відкрили захід голо-
ва Кирилівської селищної 
ради Іван Малєєв, дирек-
тор Якимівської районної 
філії Запорізького облас-
ного центру зайнятості 
Олександр Маругін та на-
чальник відділу освіти та 

молоді Кирилівської ОТГ 
Наталя Коваль. Перед при-
сутніми виступили пред-
ставники учбових закладів: 
Таврійського державного 
агротехнологічного уні-
верситету імені Дмитра 
Моторного, Хортицької на-
ціональної академії, Мелі-
топольського державного 
педагогічного університету 
імені Богдана Хмельниць-
кого, Мелітопольського 
училища культури та Ме-
літопольського медичного 
коледжу. Перед присутні-
ми також виступила дирек-

Практичні психологи та 
соціальні педагоги громади 

провели засідання

тор комунального закладу 
«Центр культури, дозвілля 
та мистецької освіти» Ки-

рилівської селищної ради 
Світлана Шиян, яка розпо-
віла про перспективи пра-

ли також те, як працювати в 
складних ситуаціях – пред-
ставлення психологічної 
роботи в середовищі колег. 
Це особливо цінно, врахо-
вуючи те, що психологічна 
служба в закладах освіти 
малочисельна, тому обмін 
фаховим досвідом є над-
звичайно важливим.

Учасники семінару вира-
жають щиру подяку Вікторії 
Пономаренко за організа-
цію цікавого та змістовно-
го семінару. Бажаємо Вам 
і Вашому колективу неви-
черпного натхнення, успі-
хів у реалізації планів на 
майбутнє, наснаги та енту-
зіазму.

З метою вшанування мужності та 
героїзму захисників незалежності 
України та з нагоди Дня захисника 
України в Кирилівській ОТГ привітали 
військових.

УЧАСНИКІВ АТО ПРИВІТАЛИ З 
ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

Усього у Кирилівській 
громаді значиться 61 учас-
ник антитерористичної 
операції. Представники 
селищної ради, разом з 
головою Спілки ветеранів 
Галиною Прощарук, роз-
везли по домівках продук-
тові набори.

Галина Прощарук при-

вітала учасників АТО з 
державним святом і подя-
кувала їм за відвагу, муж-
ність, яку вони проявили 
на сході України. Під час 
спілкування захисники 
подякували за те, що вла-
да памятає про тих, хто за-
хищав українську землю.
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КВАРТИРЫ
1к.кв., Акимовка, 5/5, 38м2,е/рем, 
16000$, 098-918-13-57         
2к.кв., Центр Кирилловки, 5 минут к 
морю, ул. Носкова 15, кв.3, 1 этаж, 
48м2 общ./16 м2 кухня/комн. 18 и 8м2, 
с удобствами, х/с, есть подвальн. пом. 
+ полисадник, чистый подъезд, боль-
шой общ. двор, граничит с санаторием 
«Кирилловка», 35000у.е. + мебель и 
техника, 097-378-36-27
3к.кв.,  Акимовка, СРОЧНО, 1 эт. 
капитал. гараж, 097-13-76-097
3к.кв., Акимовка, 50м2, автоном. 
отопл., ремонт, гараж, 15200$, 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 
котел КС.ГВ.16т. 095-47-48-088 
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, еврозабор, 
евроворота. Рядом 
магазины, аптека, 
школа, рынок. 

066-62-46-180

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

З 65-річчям вітаємо Дроздова В’ячеслава 
Анатолійовича. Міцного здоров’я Вам на 
многії літа, благополуччя, щедрої долі, 
щастя у житті, творчої наснаги. Довгих 
років життя у міцному родинному колі та 
серед вірних друзів.

З 65-річчям вітаємо Берчук Любов
Миколаївну. Нехай збуваються найбажа-
ніші мрії та втілюються всі задуми, нехай 
у Вас завжди буде достатньо сил та на-
тхнення на нові цікаві звершення. 

З 60-річчям вітаємо Гутнєву Ніну
Миколаївну. Бажаємо Вам світлих, диво-
вижних, щасливих днів, яскравих подій і по-
зитивних 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 Денисову Наталію 
Іванівну. Бажаємо Вам великого везіння, 
любові справжньої і успіху в справах! Також 
бажаємо Вам в житті родинного затишку 
і тепла, величезну повагу, від людей тіль-
ки добра, а найголовніше - мати міцне 
здоров’я.

З 65-річчям вітаємо Дитюк Людмилу
Миколаївну. Нехай життя приносить 
побільше світлих моментів і радості, а 
кожен день буде сповнений сонячними по-
смішками.

З 65-річчям вітаємо Щербину
Володимира Миколайовича. Бажаємо, 
щоб кожен день вашого життя був напо-
внений приємними враженнями, потрібни-
ми і важливими справами, а в душі ніколи 
не оживало гнітюче почуття самотності.

З 60-річчям вітаємо Коростильова
Володимира Вікторовича. Бажаємо, щоб 
Ваші очі сяяли від щастя, на обличчі за-
вжди була посмішка, оточували Вас тіль-
ки хороші люди. А також бажаємо удачі, 
творчих успіхів, сімейного благополуччя, 
вірних друзів.

З 65-річчям вітаємо Третякову Віру 
Іванівну. Бажаємо завжди плисти на по-
зитивній хвилі, повної оптимізму і легкою 
іронією. Усі неприємності сприймати з 
усмішкою, вірити в кращі сторони життя 
і сміливо йти до мрії.

З 60-річчям вітаємо Мутєва Сергія
Федоровича. Нехай усі дороги ведуть до 
вершини, а здоров’я, оптимізм, впевне-
ність у власних силах і підтримка близь-
ких людей стануть незмінними супут-
никами у житті. Благополуччя і тепла 
Вашого дому.

З 65-річчям вітаємо Петрова Петра 
Григорійовича. Бажаємо перш за все 
здоров’я, бачити життя зі світлої сторо-
ни та достатку, який в нашому житті є 
дуже важливим.

З 60-річчям вітаємо Довжик Григорія 
Миколайовича.  Бажаємо Вам щастя, до-
вгих цікавих років, нехай не буде в Вас него-
ди тільки радість, тільки сонячне світло.

З 60-річчям вітаємо Толстенко Олек-
сандра Васильовича. Бажаємо міцного 
здоров’я, удачі, благополуччя, добра, ра-
дості, любові, щастя, гарного настрою, 
посмішок, яскравих вражень.

З 60-річчям вітаємо Степанцева
Михайла Михайловича. Бажаємо вдало 
долати часові простори, обставини, пе-
решкоди і негатив.  А в житті хай ні на 
мить не залишають оптимізм, віра в чу-
деса та безхмарне щастя.

З 60-річчям вітаємо Назаренко Івана
Никифоровича. Бажаємо домашнього 
тепла, затишку вогнища, достатку і 
здоров’я, бадьорості і свіжості, вічної мо-
лодості і грандіозного, фантастичного 
щастя.

З 60-річчям вітаємо Соловйову Надію 
Миколаївну. Бажаємо позитивного на-
строю, побільше радісних днів. Бажаємо 
Вам зустрічати щоранку з посмішкою, 
вірою в краще. Нехай у Вашій мрії будуть 
крила! Звершення Вам задуманих планів.

Ç Þâ³ëåºì!
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Інформаційний бюлетень Кирилівської селищної ради «Кирилівка» (російською мовою - «Кирилловка»). Видається українською та російською мовами. Відповідальний за випуск Шубін С.Л. 
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ВІТАЄМО!

З Днем народження вітаємо
Стрижак Раїсу Іванівну

Вітаємо щиро Вас зі святом,
Бажаємо Вам добра багато,
Здоров’я гарного міцного,
І сміху щирого гучного.
Тепла і злагоди в родині,
Щоб не було для сліз причини,
Щоб друзі щиро посміхались,
Все заплановане вдавалось!

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

Абрамову Тетяну Сергіївну

Білоус Миколу Павловича

Гаранич Геннадія Миколайовича

Грекова Максима Анатолійовича

Гурієнко Антоніну Миколаївну

Ігошина Віктора Вікторовича

Любавцеву Ірину Віталіївну

Матвієнко Юлію В’ячеславівну

Мединську Людмилу Михайлівну

Рєзник Олену Володимирівну

Цапович Катерину Олексіївну

З Днем народження! Міцного здоров`я, успіхів в роботі. Нехай в житті все бу-
дет, як у казці. Щоб вас оточували тільки вірні друзі, а вороги обходили десятою 
дорогою. Нехай ллеться пісня, і збуваються мріі!

З Днем народження вітаємо

Король Ніну Іванівну вітає 
з днем народження колектив 
КНП «Амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини»  
на чолі з директором Мохур 
Іриною Леонідівною.

Усі найкращі побажання
Сьогодні — в Вашу честь:
Натхнення, успіхів, кохання,
Чудових перехресть,
Сміливих планів, мрій здійснення,
Щодня родинного тепла.
Щоби здоров’я й довголіття
В долонях доля піднесла!

З 85-річчям вітаємо Кондрашову
Валентину Григорівну.  Нехай 
щирі вітання зігріють Вашу душу 
і принесуть багато позитивних 
почуттів. А в житті хай ні на 
мить не залишають оптимізм, 
віра в чудеса, безхмарне щастя, 
удача і, безсумнівно, любов.

З 102-річчям вітаємо Сердюк 

Валентину Іванівну.  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 93-річчям вітаємо Вербу 
Лідію Юхимівну. Нехай щирі ві-
тання зігріють Вашу душу і 
принесуть багато позитивних 
почуттів. А в житті хай ні на 
мить не залишають оптимізм, 
віра в чудеса та безхмарне щас-
тя.

З 55-річчям вітаємо Гудим 
Тетяну Анатоліївну. Крім стан-
дартних побажань - щастя, 
здоров’я і всього найкращого - 
бажаємо, щоб збувалися всі мрії, 
щоб кожен день приносив багато 
приємних несподіванок, щоб Вас 
оточували тільки добрі і потріб-
ні люди.

 З 85-річчям вітаємо Дикарьову 
Віру Миколаївну. Бажаємо сонця, 
тепла, миру, веселощів, грошей, 
успіхів у всіх починаннях, любові, 
добробуту, здійснення найзапові-
тніших бажань, здоров’я та на-
снаги!

З 83-річчям вітаємо Папій Віру 
Юхимівну. Бажаємо Вам здоров’я і 
добра, любові та вірності, успіхів 
і везіння. Нехай буде життя по-
дарунками щедре, друзів хороших 
і бажань виконання. Нехай цей 
день стане особливим, сповне-
ним щасливих очікувань.

З 75-річчям вітаємо Нечитайло
Ольгу Костянтинівну. Бажає-
мо Вам великого везіння, любові 
справжньої і успіху в справах! Та-
кож бажаємо Вам в житті родин-
ного затишку і тепла, величезну 
повагу, від людей тільки добра, 
а найголовніше - мати міцне 
здоров’я.

ЛЮБИМОГО ПАПОЧКУ с Днем рождения
поздравляют жена, дочери Виктория и Алла,
внуки Ангелина и Данил

Родной мой папа милый,
Мой близкий человек,
За все тебе спасибо,
За жизни этой свет.
За то, что меня любишь,
Все в жизни отдаешь,
За то, что вместе с мамой,
Ты счастье мне несешь.
За глаз твоих лучинки,
За рук твоих тепло,
За искренность живую,
Доверие в душе.
Пусть годы пролетают,
Я нежность сберегу,
И папе в час ненастный,
Я руку протяну.

С юбилеем Ермак Инну Александровну
поздравляет подруга

Подруга дорогая, бесценная моя!
Сегодня поздравляю от всей души тебя.

Желаю море счастья, и смех чтоб не стихал.
Чтобы тебя повсюду успех сопровождал.

Тебя пусть не коснутся печали и беда,
И от улыбки светятся счастливые глаза!

Все для тебя хорошая, родная ты моя.
Пусть сбудутся желания, я так люблю тебя!

З 83-річчям вітаємо Блудову
Галину Іванівну. Нехай радують 
діти, друзі обожнюють і бояться 
вороги! Радості, щастя і теплого, 
ніжного сонечка в небесах

З 80-річчям вітаємо Велігородську 
Ольгу Яковлівну. Бажаємо Вам міц-
ного здоров’я. Бажаємо, щоб Ваш 
будинок був повною чашею, і доля 
завжди оберігала!

З 65-річчям вітаємо Гладку
 Валентину Анатоліївну. Нехай збу-
деться все найзаповітніше, нехай 
прийде найбажаніше, нехай згине 
саме злобливе.

З 65-річчям вітаємо Король Ніну 
Іванівну.  Нехай доля і надалі буде 
прихильною до Вас, даруючи ра-
дість життя, незрадливу удачу, ві-
рних і надійних друзів.

З 70-річчям вітаємо Стрижак
Раїсу Іванівну. Бажаємо Вам 
здоров’я, щастя, успіху та на-
тхнення у справах. Нехай Ваша 
доля буде довгою та щасливою, і 
Вас завжди оточує сімейний зати-
шок та гармонія з навколишнім 
світом. 

З 70-річчям вітаємо Акопян
Аксела Паркевовича. 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 за-
вжди сильно переважає другу.

З 65-річчям вітаємо Кудрявцеву 
Валентину Вікторівну.  Бажаємо  
здоров’я, щастя і добробуту Вам і ва-
шій родині . Нехай рідні завжди ото-
чують Вас любов’ю та розумінням.

 В нашій уяві ви двоє асоціюєтесь з 
гарним намистом – прекрасна дру-
жина, яка уособлює діамант чистої 
води і бездоганна оправа – її чоловік. 
Саме він не тільки зміг підкорити 
серце молодої красуні 60 років тому, 
а й доповнив її красу своєю силою і 
мужністю. Такий тандем – велика 
рідкість. І якщо доля подарувала його 
вам –  ви мудрі і гідні.  

Мабуть, що слів таких ніхто і 
не придумав, щоб в них вмістилося 
все щире про вас: ви - доброта, по-
рядність, ніжність, мужність! Ми 
дуже любимо і цінуємо вас! Живіть 
в здоров’ї, злагоді, коханні! Нехай в 
душі панують мир і доброта!

Вітаємо вас з діамантовим весіл-
лям! Ваша сім’я – блискучий алмаз. 
Красу ваших почуттів складно 
описати словами, а вашій відда-
ності і вірності позаздрять багато 
сімейних пар. Так побажаємо ж вам, 
щоб ви і надалі змогли зберігати своє 
кохання і теплоту ваших почуттів 

до платинового весілля, на яке ми 
обов’язково чекаємо від вас запро-
шення!

Сердечно вітаємо міцну і кохаючу 
пару! Бажаємо оптимізму, веселощів, 
спокійних теплих вечорів в улюблених 
обіймах та юнацького блиску в очах 
при погляді один на одного. Здоров’я 
вам, довголіття і всеосяжного щастя!

 Діти, онуки, сестра,
племінники, правнуки

60 років - це ціле життя, життя удвох з людиною,
яка ближче за весь світ!

Жук Василь Іванович та Віра Миколаївна


