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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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Офіційний інформаційний бюлетень Кирилівської громади

У НОМЕРІ:  МИ ПЕРШІ, СВЯТО ПОСАДОВЦІВ, ПРОМОЇНА НА ПІДХОДІ, РЕМОНТИ ВОДОГОНІВ, ДОРОГА 

ДО МОРЯ, ВУЛИЦІ ЗАСЯЯЛИ, АВТО - МЕДИКАМ, ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ, ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС,

РЕМОНТИ ЇДАЛЕН, ПЛАНШЕТИ - ДІТЯМ, СПІВОЧА “БЕРЕГИНЯ”, КУЛЬТУРА СВЯТКУЄ, СВЯТО ОСЕНІ.

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ
КИРИЛІВСЬКОЇ ГРОМАДИ!
Щиро вітаємо вас із вели-
ким християнським святом 
- Днем Святого Миколая!

Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці
І принесе у Вашу хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов’ю,
І принесе усім здоров’я!

Кирилівська селищна рада,
кирилівський селищний

голова Іван Малєєв

КИРИЛІВСЬКА ГРОМАДА КРАЩА 
ЗА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ 
ПОКАЗНИКАМИ ТА ЗА ТЕМПАМИ 

БЛАГОУСТРОЮ. ЗА РІК, ЩО МИНАЄ, 
МІСЦЕВИМ УРЯДОВЦЯМ ВДАЛОСЯ 

ВТІЛИТИ У ЖИТТЯ БІЛЬШЕ
100 ПРОЕКТІВ З РОЗБУДОВИ 

КИРИЛІВСЬКОГО КРАЮ.

РИВОК  У  МАЙБУТНЄ ст
ор
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ВАЖЛИВО

За показниками 2019 року наша 
громада знов лідирує за доходами 
на одного жителя.

Директор Приазовського національного 
природного парку Дмитро Воловик 
розповів Івану Малєєву та Геннадію 
Шевченку про хід робіт над розбудовою 
каналу між морем та лиманом.

Селищний голова та 
депутат обласної ради 

відвідали промоїну
Над забудовою каналу 

на промоїні між Молочним 
лиманом та Азовським мо-
рем тривають активні ро-
боти. Зараз вони вступили 
у завершальну стадію. За 
словами директора ПНПП 
Дмитра Воловіка, урочисте 
відкриття промоїни відбу-
деться наприкінці грудня, і 
на нього приїде багато по-
важних гостей, у тому числі 
з Києва.

На сьогодні добігають 
кінця роботи з розбудови 
двох дугоподібних бун, які  
уходять у море і між якими 
на вході у промоїну утворю-
ється невелике напівозеро. 
Конструкція цієї гідротех-

Урочистості з нагоди Дня місцевого 
самоврядування в Україні проходили
у Кирилівському Будинку культури №1.

Кирилівські посадовці на своєму 
святі нагороджували усіх

День місцевого само-
врядування встановлений 
згідно з Указом Президен-
та від 25 листопада 2000 
року, «враховуючи велике 
значення місцевого само-
врядування для розвитку 
народовладдя, демократи-
зації суспільних відносин 
та зміцнення української 
державності».

Поперед усе День місце-
вого самоврядування – це 
свято української грома-
ди. Здавна громада була в 
Україні особливою формою 
соціальної самоорганізації, 
яка не знає ієрархії та домі-
нування, і навіть моделлю 

ідеального суспільства.
Поздоровлення для лю-

дей, які кожного дня з року 
в рік розбудовують Кири-
лівську громаду, лунали зі 
сцени Будинку культури 
6 грудня. Кирилівський 
селищний голова Іван 
Малєєв у привітальному 
слові відзначив, що на сьо-
годні Кирилівська ОТГ за 
соціально-економічними 
показниками є найкращою 
громадою Запорізької об-
ласті і однією з передових 
в Україні. Він побажав усім 
землякам, які докладають 
зусиль для розвитку та ста-
новлення нашої громади, 

Експерти Програми 
«U-LEAD з Європою» та 
SKL International підго-
тували аналітичні показ-
ники, які характеризу-
ють виконання бюджетів 
806 ОТГ України  за сі-
чень-вересень 2019 року. 
Експерти порівняли фі-
нансові показники ОТГ 
кожної області. Показ-
ники в межах кожної об-
ласті систематизували за 
чотирма групами: доходи 
на душу населення, рі-
вень дотаційності бюдже-
тів, питома вага видатків 
на утримання апарату 
управління у фінансових 
ресурсах, питома вага за-
робітної плати у видатках 
загального фонду. 

За підсумками січня-
вересня 2019 року серед-
ній доходів загального 
фонду на 1-го мешканця 
по 44-х ОТГ області склав 
3 092,9 грн. Найбільше 
доходів у розрахунку на 

1-го мешканця отримано 
в Кирилівській ОТГ – 8 
109,7 грн.

Серед ОТГ області 38 
громад отримують з дер-
жавного бюджету базову 
дотацію, 2 перераховують 
реверсну дотацію. Рівень 
дотаційності у Кирилів-
ській громаді становить 
5,3%.

В середньому, по всіх 
ОТГ області питома вага 
видатків утримання апа-
рату управління у дохо-
дах загального фонду (без 
урахування трансфертів) 
становить 29,6%. У Кири-
лівській громаді цей по-
казник дорівнює 20%.

В середньому, по всіх 
ОТГ області питома вага 
заробітної плати у ви-
датках загального фонду 
становить 73,5%. У Ки-
рилівській ОТГ видатки 
на зарплату з загального 
фонду бюджету станов-
лять 61%.

На початку промоїни 
з боку моря, у розшире-
ній частині каналу працює 
земснаряд великої потуж-
ності та продуктивності. 
Він поглиблює канал, ски-
даючи пісок з дна на берег 
промоїни.

З іншого входу промої-
ни, з боку Молочного ли-
ману, працює екскаватор, 
який поглиблює та поши-
рює вхід у лиман.  Між кана-
лом з боку лиману та кана-
лом з боку моря працюють 
5 важких екскаваторів. Для 
з’єднання обох каналів їм 
залишилося пройти близь-
ко 150-200 метрів.

Дмитро Воловик пояснив 
кирилівському селищному 
голові та депутатові облас-
ної ради, що після відкрит-
тя промоїни і подальшого 
її належного використан-
ня про занесення її піском 
можна буде забути на ба-
гато десятків і навіть сотню 
років.

нічної споруди не дозволить 
заносити піском працюю-
чу промоїну. За проектом 
для споруди бун заплано-
вано укласти 27 тисяч тонн 
гранітного каменю. Роботи 
тривають настільки актив-
но, що за добу на промоїну 
із гранітом приїжджає 40-
45 вантажних авто. Зараз 
буни готові на 80%.

Кирилівська ОТГ - 
краща  в області!

міцного здоров’я та насна-
ги у їхній цікавій та нелег-
кій праці.

Наказом голови Запо-
різької облдержадміні-
страції за вагомий вне-
сок в розвиток місцевого 
самоврядування орденом 
«За заслуги перед Запо-
різьким краєм» ІІІ ступеня 
була нагороджена перший 
заступник кирилівського 
селищного голови Марина 
Логінова. Нагороду Мари-
на Василівна отримала з 
рук депутата обласної ради 
Геннадія Шевченка.

Грамоти та подяки об-
ласної, районної та селищ-
ної рад отримали не тільки 
посадовці та депутати, а й 
співробітники комуналь-
них підприємств, які сво-
єю самовідданою працею 
кожного дня доводять, що 
Кирилівська ОТГ — гро-
мада по-справжньому пра-
целюбних та гостинних 

людей. Не забули на святі й 
про ветеранів місцевого са-
моврядування. Від селищ-
ної ради вони отримали 
квіти та харчові набори.

Із святом місцевого са-
моврядування та Днем 
Збройних Сил України 
усіх присутніх вітали твор-
чі колективи кирилів-
ських будинків культури 
на чолі із директором  КЗ 
«Центр культури, дозвілля 

та мистецької освіти Ки-
рилівської селищної ради 
Якимівського району Запо-
різької області» Світланою 
Шиян.

Чудове виконання та та-
лант наших діячів культури 
не залишили байдужими 
глядачів, а подарунком для 
них стали гучні оплески 
тих, хто робить Кирилів-
ську громаду такою, якою 
вона є зараз.
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РОЗВИТОК

КП «Розвиток 
курортної зони» 

на зимовий період 
переходить на 

короткий робочий 
день. З 02 грудня 
підприємство пра-

цюватиме
з 8.00 до 12.00

Роботи проводяться 
методом санації. Завдяки 
перевиконанню бюджету 
за 9 місяців поточного ро-
ку вдалося запланувати 
реалізацію цього проек-
ту майже наприкінці року. 
Але незважаючи на кален-
дарні дати, в які виконува-
лися роботи, та деякі не-

зручності для мешканців, 
це буде виправдано ре-
зультатом у вигляді покра-
щення водопостачання на 
цій ділянці. Жителі відчу-
ють це вже наступного ку-
рортного сезону. Ремонт 
проводить підприємство 
«Хозхімсервіс».

Заміна тротуарної плит-
ки відбувається одночас-
но з заміною бордюрів.— 
Цій плитці вже більше 15 

років, — каже перший 
заступник селищно-
го голови Марина Ло-
гінова. — Ми її демон-
тували та використає-
мо в іншому місці. Та-

кож видозмінені клум-
би біля ме-моріалу. Площу 
ми привели у відповідність 
з загаль-ним стилем При-

морського бульвару.
Укладкою плитки займа-

ється ПП «Скоробогатько». 
Площа проекту - 290 кв. 
м.Сам проект оновлення 
площі став сюрпризом для 
жителів - після реконструк-
ції площа набуде більш су-
часного та патріотичного 
вигляду.

В центрі селища завершується 
капітальний ремонт водогону на вул. 
Приморський бульвар (відрізок від 
буд. №30 до буд. №100). 

У селищі закiнчуються роботи 
з заміни тротуарної плитки на 
площі біля пам’ятника Загиблим 
воїнам у Другій світовій війні.

У селищі завершено капітальний 
ремонт дороги від Центральної 
площі селища до моря.

Дорогу до пляжу 
заасфальтували

Завершується ремонт 
водопроводу

БІЛЯ МЕМОРІАЛУ 
ОНОВЛЮЄТЬСЯ ПЛОЩА

На опорах освітлення вздовж проспекту 
Азовського з’явилися дельфіни.

Головна вулиця Кирилівки 
засяяла ілюмінованими 

інсталяціями

Благоустрій централь-
ної вулиці Кирилівки 
- проспекту Азовського - 

продовжився закріплен-
ням світлових інсталяцій 
на нових опорах освітлен-
ня. Елементи декору вже 
закріпили, i тепер вечо-
ріами ілюміновані дель-
фіни сяють блакитним 
вогнем. Одна з авторів 
ідеї, перший заступник 
селищного голови Мари-
на Логінова, завдячує за 
наполегливість та твор-

чий підхід працівникам, 
які втілювали її у життя 
та встановлювали на  опо-
рі:  Александру Парнюку,  
Сергію та Олегу Цеберам, 
Валерію Некрасову.

Нагадаємо, заміну ста-
рих залізобетонних опор 
на нові оцинковані на 
проспекті Азовському 
було проведено у травні 
цього року.

Нові 
ліхтарі та 
майданчики 
з’явилися 
біля 
соціально-
культурних 
об’єктів 
нашого 
селища.

У Кирилівці триває 
благоустрій біля культурних 

та спортивних закладів

Днями на площі біля Бу-
динку культури №2 були 
встановленні 6 декоратив-
них опор освітлення в єди-
ному ансамблі. Біля нових 
ліхтарів також з’явилися 
чудові лавки.

Окрім Будинку куль-

тури благоустрій дійшов і 
до майданчика біля залу 
боксу. Тут КП «Розвиток 
курортної зони» поклало 
тротуарну плитку. Площа 
робіт склала 147 квадратних 
метрів. 

Ще 400 метрів 
старої труби 
водогону 
було замінено 
на нову з 
пластика.

ЗАВЕРШЕНО РЕМОНТ ДІЛЯНКИ 
ВОДОГОНУ ШЕЛЮГИ-КИРИЛІВКА

Проведення робіт з 
заміни ділянки труби 
головної водної артерії 
Кирилівки стали можли-
вими завдяки субвенції 
з державного бюджету 
на розвиток інфраструк-
тури нашої ОТГ. Найме-
нування проекту «Лікві-

дація аварійного стану 
існуючого водогону пит-
ної води від с. Шелюги 
до смт. Кирилівка». Йо-
го вартість — 1,349 міль-
йони гривень. Врізка ді-
лянки довжиною 400 
метрів була проведена 2 
грудня.

Відрізок дороги від пам’ятника «Унді-
на» до сходів на пляж дуже важливий для 
Кирилівки. Влітку нею за один день про-
ходять тисячі відпочиваючих.

Тривалий період ця дорога перебувала 
в незадовільному стані. Деякий час у ке-
рівництва Кирилівки були складнощі з 
ремонтом цієї дороги. По-перше, через те, 
що вона укладена плитами, а по-друге, це 
пов’язано із складнощами водовідведення 
на ній. Проте, наразі, всі ці питання вирі-
шені.

Роботи виконувала фірма ТОВ «АБЗ 

Промбуд». Довжина ділянки, що підля-
гала ремонту, склала 137 м. Разом з цим 
об’єктом ТОВ «АБЗ Промбуд» викона-
ло ремонт невеликої ділянки дороги біля 
центрального фонтану.
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ПОДІЇ

21 листопада у 
Кирилівському 
БК-2 відзначили 
День гідності та 
свободи. 

Заходи з вшанування 
загиблих від сталінського 
штучного голоду пройшли у 
Кирилівському СБК №2.

Міжнародний 
день людей із 
інвалідністю, який 
припадає на 3 
грудня, покликаний 
привернути увагу 
до проблем цих 
людей, захисту 
їхніх прав, гідності і 
благополуччя.

Свій 90-річний ювілей 15 листопада 
вiдсвяткував мешканець нашої громади 
Михайло Федотович Бойко.

Для Азовської амбулаторії 
придбано нове авто

У Кирилівці вшанували пам’ять 
жертв Голодомору

У громаді привітали людей
з особливими потребами

Влада привітала 
довгожителя

Питання про закупівлю автомобіля не-
відкладної допомоги первинної медицини 
розглядалося місцевою владою та керівни-
цтвом КНП «Амбулаторія загальної практи-
ки сімейної медицини» вже давно. Автомо-
біль повинен був відповідати новим медич-

ним стандартам. Модель Renault Logan MCV 
відповідає цим стандартам.  Його вартість 
склала 347 тисяч гривень. Кошти на при-
дбання автомобілю надійшли з бюджету 
громади.

Автомобіль Toyota, яким до цього часу ко-
ристувалися медики Азовської амбулаторії, 
переданий у підпорядкування амбулаторії 
Атманаю. Відтепер усі амбулаторії Кирилів-
ської ОТГ забезпечені власними автомобі-
лями невідкладної первинної допомоги.

лена літературно-інформа-
ційна виставка «Україна — 
країна нескорених!».

Учасники театрального 
колективу «Азов» нагадали 
присутнім події Революції 
гідності, весь біль і жах тих 
днів. Героїв «Небесної со-
тні» вшанували хвилиною 
мовчання та запалили свічу 
пам’яті. А народний хоро-
вий колектив «Азовські зо-
рі» виконав душевні та зна-
кові твори – «Молитва за 

Україну», «Отче наш», «Бра-
таймося».

Приємно, що незважаю-
чи на погану погоду, свято 
відвідав учасник бойових 
дій на сході України Віктор 
Саприкін.

Наостанок на великому 
екрані продемонструва-
ли документальний фільм 
«Код нації».

Завідувач Кирилівсько-
го СБК-2 Тетяна Лисенко

Жителі Кирилівської громади підтри-
мали Всеукраїнську акцію вшанування 
пам’яті жертв Голодомору та 23 листопада 
о 16:00 запалили свою свічу пам’яті. Тим, 
хто прийшов на захід, організований спів-
робітниками Кирилівського БК №2 та ке-
рівництвом КЗ «Центр культури, дозвілля 
та мистецької освіти Кирилівської селищ-
ної ради Якимівського району Запорізької 

області», продемонстрували на великому 
екрані документальний фільм про трагічні 
історичні події. Жителі Кирилівки побачили 
свідчення очевидців тих страшних подій та 
почули жахливу статистику загублених та 
зламаних душ українців.

За задумом організаторів заходу, лю-
ди не повинні забувати події Голодомору 
1932-1933 років, щоб таке більш ніколи не 
повторилося у житті людства. Тому при-
сутні на пам’ятному вечорі виклали свічка-
ми фразу «Ми пам’ятаємо». Нинішнє поко-
ління та усі наступні повинні розуміти і зна-
ти, що українська нація — нація нескоре-
них та вільних людей!

На території Кирилівської 
ОТГ мешкає близько 117 
людей з інвалідністю. Вла-
да нашої громади завжди 
приділяє увагу та допома-
гає таким людям. В День 
людини з особливими по-
требами представники Ки-
рилівської селищної ради, 
старостинських округів Ат-
манаю та Охрімівки, відві-
дали усіх людей з інвалід-
ністю, що мешкають у їх-
ніх населених пунктах та 

вручили їм харчові набори, 
які були підготовлені кому-
нальним підприємством 
«Розвиток курортної зони».

Керівництво громади 
висловлює велику подя-
ку цим людям, які зазви-
чай, не дивлячись на свої 
особливості розвитку, бе-
руть активну участь у жит-
ті та розвитку нашого краю. 
Мужності цих людей можна 
тільки позаздрити.

Поздоровити довгожи-
теля зі святом завітали 
кирилівський селищний 
голова Іван Малєєв, голо-
ва Ради ветеранів Галина 
Прощарук та депутат від 
12 округу Ігор Перебийніс.

Гості щиро привітали 
довгожителя квітами та 
продуктовим набором. 
Вони побажали міцного 
здоров’я, благополуччя, 
родинного затишку та те-

пла, життєвого оптимізму, 
бадьорості духу, любові 
та підтримки від родини й 
ще довгих років життя.

Сам же іменинник радів 
гостям і дякував за ува-
гу до нього та теплі сло-
ва привітань. Він із задо-
воленням розповідав про 
своє життя та поділився 
секретом довголіття.

Громада відзначила День гідності та свободи

До цієї події керівники 
підготували тематичний ве-
чір «Герої не вмирають». Ра-
зом з Кирилівською селищ-
ною бібліотекою (завіду-
вач Неживенко Г.В.) для всіх 
присутніх була представ-

Авто Renault Logan MCV був 
придбаний за бюджетні кошти 
Кирилівської ОТГ.
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Відділ освіти та 
молоді Кирилівської 
селищної ради за 
кошти освітньої 
субвенції придбав 
новий комфортний 
шкільний автобус.

Роботи проводяться за рахунок 
бюджетних коштів

За стандартами освітньої реформи для 
покращення роботи вчителя та підвищення 
зацікавленості учнів у навчанні, діти 
повинні бути забезпечені планшетами. 

ШКОЛЯРІВ В ОХРІМІВСЬКУ ЗОШ ВОЗИТИМЕ 
НОВИЙ АВТОБУС

У громаді встановлюють та 
оновлюють дитячі ігрові майданчики

Для учнів 1-х класів 
навчальних закладів 

Кирилівської громади 
придбали 36 планшетівУ КИРИЛІВЦІ БУДУЮТЬ НОВИЙ

СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК

Завершується рекон-
струкція, оновлення та за-
будова ігрових майданчи-
ків на території нашої гро-
мади. Вже завершені ро-
боти з встановлення нових 
елементів та атракціонів на 
майданчику біля Кирилів-

Тому з залишків освіт-
ньої субвенції відділом 
освіти та молоді Кири-
лівської селищної ради 
було прийнято рішення 
закупити планшети на 
суму 112 тис. грн. У всі 
школи громади планше-
ти були закуплені з роз-
рахунки 1 планшет на 
2-ох учнів. Варто зазна-
чити, що діти не корис-
туються ними регуляр-
но, їх використовують 
для виконання певних 

завдань.
Також для більш зруч-

ної роботи у 1 класах 
є доступ до інтернету. 
Вчителям не потрібно 
нести з дому флешки з 
матеріалами. Усе необ-
хідне вони можуть зна-
йти під час заняття й од-
разу роздрукувати або 
вивести на екрани муль-
тимедійних дошок або 
телевізорів, якими об-
ладнанні усі навчальні 
заклади громади.

Новий майданчик буде знахо-
диться біля міні-футбольного поля 
зі штучним покриттям. З початку 
провели демонтаж частини трена-
жерів та перенесли на іншу сторо-
ну. Наступним етапом стане об-
лаштування території для пляжно-
го волейболу. Роботи виконує ПП 
«Гарант».

«В наступному році будемо вже 
мати, де проводити змагання з 
пляжного волейболу на власній 
території.  В подальшому маємо 
багато планів щодо благоустрою 
та влаштування прилеглої терито-
рії під спортивні об’єкти», - каже 
перший заступник селищного го-
лови Марина Логінова.

З метою забезпечення 
комфортного підвозу ді-
тей було придбано новий 

шкільний автобус вартіс-
тю 1 млн. 731 тисяча гри-
вень. Кошти на придбання 
автобусу були виділені із 
залишків освітньої суб-
венції.

Для підвозу придбали 
сучасний транспортний 
засіб, призначений для 
перевезення дітей, — ав-
тобус ЕТАЛОН А08116Ш, 
який відповідає всім ви-
могам безпеки та має об-

меження у швидкості.
Він розрахований на 30 

посадочних місць, не вра-
ховуючи місце водія.  Ма-
шина укомплектована тур-
бодизелем Ashok Leyland 
H6E5SD123 стандарту Євро 
5. Коробка передач — меха-
нічна, 5-ступінчаста. Тож 
за комфорт та безпеку охрі-
мівських учнів можна не 
хвилюватися.

Для створення 
більш комфортних 
умов керівництво 
вирішило 
змінити підхід до 
харчування дітей 
у закладах освіти 
Кирилівської 
громади.

З нового року учні Атманайської ЗОШ
будуть харчуватися у новій їдальні

У зв’язку з тим, що приміщення 
їдальні в Атманайській школі недо-
статньо обладнане, було виріше-
но облаштувати нову - у приміщені 
дитячого садка «Чебурашка».

Для модернізації приміщення 
рішенням Кирилівської селищної  
ради було виділено кошти на капі-
тальний ремонт та придбання но-
вого обладнання.

Наразі у новій їдальні у дитячо-
му садочку проводяться ремонт-
ні роботи та підготовчі роботи до 
встановлення нової сантехніки. 

Роботи на суму 290 тис. грн. ви-
конує ТОВ «Сейм». Ремонт прохо-
дить оперативно і якісно, та має 
бути закінчений до початку ново-
го календарного року.

Окрім того відділ освіти та мо-
лоді  Кирилівської селищної ради 
закупив нову сантехніку, лінолеум 
та металопластикові двері. Також 
на суму 150 тис. грн. вже закупле-
но нове обладнання для харчобло-
ку.  Планується також закупити но-
вий посуд та замінити меблі.

ського БК №1. Тут проведе-
но ремонт старих гойдалок 
та каруселей та встановле-
но 8 нових. Серед них кару-
селі, пісочниці, балансири, 
пружинні гойдалки. Окрім 
цього периметром май-
данчика встановлено нові 

У Кирилівці облаштовують 
майданчик під пляжний волейбол

освітлювальні опори у тому 
ж стилі, що й опори, яки-
ми нещодавно обладнали 
площу біля БК №2 у Азов-
ському.

Також буде встановлений 
дитячий майданчик у відда-
леному районі Охрімівки, на 
3-му відділенні. Усі елемен-
ти майданчику були при-
дбані за рахунок бюджет-
них коштів. 
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СПІВОЧА ТА ТАНЦЮЮЧА ГРОМАДА 
ВШАНУВАЛА СВОЇ ТАЛАНТИ

35 років з піснею у сердці

У п’ятницю, 29 листопада, народний хор 
«Берегиня» святкував свій 35-річний 
ювілей.

мади у хоровий колектив. 
Слова подяки і приві-
тання звучали і на адресу 
Анатолія Янєва. Цей та-
лановитий керівник зміг 
прославити «Берегиню» 

У холодний осінній вечір 
зал Кирилівського будинку 
культури №1 заполонили 
теплі серця прихильників 
народної пісні. Привітати 
іменників зібрався майже 
повний зал глядачів.

У фойє Будинку культу-
ри була представлена ви-
ставка робіт кирилівської 
майстрині Рими Волкової. 
Її золоті руки творять не-
ймовірні дива з бісеру.

Для всіх, хто хотів зали-
шити собі згадку про цей 
вечір, у фойє була облашто-
вана фотозона в україн-
ському народному стилі.

На початку святкуван-
ня кожного учасника на-
родного хору викликали 
на сцену. Разом з золоти-
ми голосами громади на 
сцену вийшла і їх керівник 
Алла Ванькевич. Ведучі 
свята Василь Над`ярний 
та Вікторія Кольчієнко 
згадали першого керівни-
ка колективу Володими-
ра Толстоуса, який зібрав 
талановитих жіночок гро-

на всю Україну.
Потім на сцену для при-

вітання виходили поважні 
гості свята. Найщиріші ві-
тання пролунали від голо-
ви Кирилівської об’єднаної 

В п’ятницю, 8 листопада, працівники 
культури Кирилівської об’єднаної 
територіальної громади відзначили своє 
професійне свято.

Наша громада багата та-
лановитими, обдаровани-
ми, всебічно розвиненими 
особистостями. Вони дару-
ють людям радість, несуть 
культуру в кожне серце і 
душу. Творчі колективи, 
які займаються в Будинках 
культури, прославляють 
Кирилівську громаду на 
всю Україну і не тільки.

Розпочалося святкуван-
ня з привітань та нагоро-
дження. Кирилівський 
селищний голова Іван 
Малєєв,  начальник від-
ділу культури та туризму  
Якимівської районної дер-
жавної адміністрації Тетя-
на Нечібай та директор КЗ 
«Центр культури, дозвілля 
та мистецької освіти Ки-
рилівської селищної ради 
Якимівського району За-
порізької області» Світлана 
Шиян нагородили праців-
ників клубних установ та 
ветеранів праці в культур-
ній сфері грамотами та по-
дяками.

Грамотою Департаменту 
культури та туризму, на-

ціональностей та релігій 
Запорізької обласної дер-
жавної адміністрації за ба-
гаторічну плідну працю, 
відданість справі, високий 
професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розви-
ток культури Якимівського 
району нагородили  відо-
му місцеву співачку, музи-
канта, керівника багатьох 
творчих колективів Ольгу 
Комкову.

Подяку від комунальної 
установи «Обласний мето-
дичний центр культури та 
мистецтва Запорізької об-
ласної ради» вручили Ніні 
Шевченко, Анатолію Янє-
ву, Сергію Шпигунову, Те-
тяні Лисенко, Ганні Чмир-
Протасовій, народному 
аматорському ансамблю 
циганської пісні та танцю 
«Хітана» (кер. Ганна Сар-
кісова), народному аматор-
ському хоровому колективу 
«Азовські зорі» (кер. Леонід 
Петрусенко), народному 
хору «Берегиня» (кер. Алла 
Ванькевич).

Грамотою  Якимівської 

державної адміністрації за 
активну творчу діяльність 
із збереження розвитку та 
пропаганди української 
національної культури, ви-
сокий художній рівень та 
виконавську майстерність, 
активну участь в організа-
ції дозвілля населення були  
нагородженні:  Ірина Мир-
на, Людмила Соболь, Юлія 
Шиян, Сергій Пєтухов, 
Тетяна Дудкіна, театраль-
ний колектив «Театральні 
сходинки» (кер. Людмила 
Віхляєва), вокально-ін-
струментальний ансамбль 
«Хороший настрій» (кер. 
Сергій Шпигунов), дитя-
чий театральний колектив 

«Мозаїка» (кер. Вікторія 
Кольчієнко), зразковий 
хореографічний колектив 
«Юнона» (кер. Людмила 
Кузьменко), зразковий хо-
реографічний колектив 
«Фантазія» (кер. Юлія Ти-
сячна), хореографічний 
ансамбль «Акварель» (кер. 
Марина Бєлічкова), вокаль-
ний ансамбль «Берегиня» 
(кер. Ірина Ручкіна), во-
кальний ансамбль «Мрія» 
(кер. Ольга Комкова).

Грамотами від Кирилів-
ської селищної ради та по-
дяками від комунального 
підприємства «Центр куль-
тури, дозвілля та мистець-
кої освіти Кирилівської се-

лищної ради» за сумлінну 
працю, високий професі-
оналізм та вагомий внесок 
у розвиток культури Кири-
лівської громади були на-
городженні кращі праців-
ники культури нашої ОТГ.

Квіти та слова подяки 
звучали і на адресу Зінаїди 
Фоміной та Валерія Жу-
кова, які стояли у витоків 
культурного життя в Кири-
лівці.

Завершилося свято чу-
довим концертом. Свої за-
пальні музичні композиції, 
які супроводжувалися щи-
рими оплесками, дарували 
гості з Якимівки Сергій 
Младьонов, Володимир 
Чадаєв та Ігор Головін. За-
вдяки їм присутні в залі 
поринули у пісні своєї мо-
лодості.  Гарний настрій, 
посмішки на обличчі за-
полонили зал та зарядили 
гостей на довгий час.

громади Івана Малєєва. 
До його побажань і поздо-
ровлень приєдналась і ди-
ректор КЗ «Центр культу-
ри, дозвілля та мистецької 
освіти Кирилівської се-
лищної ради Якимівського 
району Запорізької області» 
Світлана Шиян. Вона при-
вітала винуватців свята та 
побажала творчих успіхів 
та натхненної подальшої 
праці.

Наступні слова приві-
тання звучали від місце-
вого депутата Олексія Го-
роднього, який подарував 
іменникам торт та квіти.

Звучали слова приві-

тання і від колег по сцені з 
Кирилівського БК№2, Ки-
рилівського БК№1, Охрі-
мівського БК та Атманай-
ського БК. Окрім творчих 
номерів, вони дарували 
«Берегині» квіти та пода-
рунки.

Розпочали свій свят-
ковий концерт винуватці 
свята із пісні «П’є журавка 
воду», яка була першою у 
репертуарі народного хору. 
Окрім ювілярів, на сцені 
з’являлися найулюбленіші 
творчі колективи громади, 
які дарували гарний на-
стрій присутнім.
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У субботу, 16 листопада, Кирилівська 
громада відсвяткувала День працівників 
сільського господарства.

які було оголошено напере-
додні.

Також традиційно від-
бувся святковий аукціон, 
де головним лотом стало 
молоде порося.  Перемогла 
Наталя Дзямка, яка запро-
понувала за 30 кг порося 
630 гривень.

А в цей час усіх присут-
ніх організатори приго-
щали смачною юшкою та 
кулішем.  Приготуванням 
смакоти займалися пра-
цівники КП «Розвиток ку-
рортної зони» та директор 
КЗ «ЦКДтаМОКСРЯРЗО» 
Світлана Шиян.

Естафету гарного на-
строю продовжили чудові 
музиканти — гості з Яки-
мівки — Сергій Младьо-

нов, Володимир Чадаєв та 
Ігор Головін. Вони подару-
вали всім незабутні пісні 
минулих років. Закінчи-
лось свято танцювальним 
марафоном.

КЗ «Центр культури, до-
звілля та мистецької осві-
ти Кирилівської селищної 
ради Якимівського району 
Запорізької області» дякує 
за підтримку у проведенні 
цього чудового свята Ки-
рилівській селищній раді 
на чолі з Іваном Малєєвим, 
ТОВ «Приморський» та І. 
Крикунову, нашим ферме-
рам С. Дзямка та В. Теслю-
ку, депутатам В. Чекушеву 
та О.Чубу, а також усім, хто 
прийняв участь в організа-
ції та проведенні свята.

Із самого ранку на сіль-
ськогосподарський ярма-
рок з’їхалися підприємці 
та фермери регіону. Това-
ри пропонували різнома-
нітні: овочі та фрукти, мед, 
пряники, мило — кожен 
зміг обрати на свій смак.

Учні Кирилівської шко-
ли мистецтв підготували 
виставку своїх робіт. Та-
кож на святі діяли тема-
тичні фотозони.

Розважальну програму 
розпочали з дитячих кон-
курсів. Малеча змагалася в 
естафетах та танцювала під 
запальні пісні-руханки.

Неабияку силу волі та 
жагу до перемоги про-
явили збірні команди Ли-
манського та Кирилівки 

на «Козацьких розвагах» 
— змагалися у перетягу-
ванні канату, армреслін-
гу та гирьовому спорті. У 
перетягуванні канату була 
напружена боротьба. В ре-
зультаті перемогла команда 
Лиманського, яка отрима-
ла грошову винагороду 300 
гривень. А команда, яка 
посіла 2 місце, отримала 
200 гривень. У змаганні з 
армреслінгу 2 місце і 100 
грн. виборов Віталій Но-
віков, а 1 місце і 150 грн. 
у Валерія Тошева. У гирях 
призові місця розподіли-
лися наступним чином: 2 
місце і 100 грн. у Артема 
Неживенко, а 1 місце і 150 
грн. у Віталія Новікова.

Після спортивних зма-

Традиційне свято осені
у Кирилівці пройшло на новій 

сцені із розмахом

Після привітальних слів 
розпочалася святкова кон-
цертна програма за учас-
ті аматорів сцени різного 
віку та жанрів художньої 
самодіяльності. Діти та до-
рослі дарували присутнім 
в залі пісні, вірші та теа-
тральні постановки. Кон-

Свято, яке обожнюють 
усі мешканці Солоного, зі-
брало повну залу глядачів. 
Завітала на святкування і 
директор КЗ «Центр куль-
тури, дозвілля та мистець-
кої освіти Кирилівської се-
лищної ради Якимівського 
району Запорізької області» 
Світлана Шиян. Вона при-
вітала присутніх зі святом 
та побажала жителям про-
цвітання, а кожній родині 
— щастя, достатку, злагоди 
та добробуту.

цертну програму підготу-
вали творчі колективи села 
Солоне на чолі з художнім 
керівником Ларисою Ма-
рущак.

Свято вийшло веселим, 
гостинним, народним та 
по-сімейному добрим.

Кирилівський БК-2
запрошує на творчі вернісажі для старшого 

покоління «Молоді душею»
Є у нас «Азовські зорі»,
Є «Веселі молодиці».
А тепер ось народились
Ще й «Азовські вечорниці».
Завітайте до «Палацу»,
У домашній теплий світ
Небайдужі до мистецтва
Без обмеження на вік
Поспіваєм, потанцюєм,
Чаю, кави поп`ємо.
Молодість свою згадаєм,
Як колись в Україні було!

Свято села зібрало на святкування 
усіх мешканців

Жителі Солоного 9 листопада зібралися 
дружньою сім`єю для святкування Дня села.

гань до уваги гостей свята 
відбувся святковий кон-
церт творчих колективів 
Атманайського СБК (філія 
-5), Кирилівського СБК-1 
(філія-1) та Кирилівського 
СБК-2 (філія-2). Наші артис-
ти вперше виступали на но-
вій вуличній сцені біля БК.

Усіх присутніх зі святом 
привітали кирилівський 
селищний голова Іван Ма-
лєєв та директор місце-
вої агарної фірми Сергій 
Дзямка.

Під час концерту були 
нагороджені подарунка-
ми учасники  конкурсів 
на найкращу саморобку та 
найсмачнішу консервацію, 
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У закладах освіти 15 листопала 
відбувся другий етап Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка. 

щорічну участь учнів вела 
мову спеціаліст з методич-
ної роботи відділу освіти та 
молоді Наталя Федорова. 
Вона привітала усіх учас-
ників та наголосила, що 
учнівська молодь нашого 
краю неодноразово під-
корювала призові місця у 
міжнародному мовно-літе-

У п`ятницю з самого ран-
ку Охрімівська ЗОШ I-III 
ступенів гостинно відчи-
нила двері для здобувачів 
освіти Кирилівської ОТГ. 
Участь у другому етапі Х 
ювілейного Міжнародного 
конкурсу імені геніального 
українського поета Тара-
са Григоровича Шевченка 
взяли учні 6-11 класів з усіх 
шкіл нашої громади.

Під час офіційної вступ-
ної частини юні шануваль-
ники творчості Тараса Гри-
горовича цитували слова 
Кобзаря.

Про умови конкурсу і 

ратурному конкурсі.
— Бажаю всім перемоги, 

і хочу, щоб кожна дитина 
знайшла той рівень, коли 
відчуває себе переможцем. 
Те, що вони вже сюди при-
йшли, означає, що на рівні 
свого освітнього закладу, 
свого класу вони вже пере-

можці, — зауважила Ната-
ля Федорова. — Сьогодні 
вони себе спробують та ви-
значать, в якому напрям-
ку їх потенціал буде рости 
надалі. Тому я бажаю саме 
такого усвідомленого став-
лення дітей до цієї роботи.

Після завершення офі-

ційної частини усі діти 
розійшлися по класах та 
почали виконувати завдан-
ня, що стосуються життя 
і творчості легендарного 
борця за волю і незалеж-
ність українців – Тараса 
Григоровича Шевченка.

ХХ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ЗНАВЦІВ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У КИРИЛІВСЬКІЙ ГРОМАДІ

У Кирилівській громаді писали 
диктант національної єдності

мови ім. П. Яцика.  Вислов-
лює вдячність колегам-пе-
дагогам, які доклали зна-
чних зусиль при підготовці 

учасників конкурсу. Бажає 
наснаги, творчих злетів та 
перемог.

диктантів.
Текст читав доцент Київ-

ського національного уні-
верситету ім. Б.Грінченка 
Олександр Авраменко. 
До написання диктанту 
приєдналися люди зі всі-
єї України. Цього року в  
диктант були введені слова 
нового українського право-
пису.

Цей захід став традицій-
ним  у школах Кирилів-
ської ОТГ. Хотілося б, щоб 
до цієї акції приєдналися 
не лише учні та вчителі, а 
й батьки, пересічні  меш-
канці. Тож із задоволенням 
наступного року чекаємо 
всіх бажаючих у закладах 
освіти!

У школах Кирилівської селищної 
ради 8 листопада відбувся ІІ етап 
конкурсу ім. Петра Яцика. 

 Старшокласники всіх шкіл Кирилівської 
селищної ради 8 листопада писали 
радіодиктант національної єдності. 

В Охрімівський ЗОШ відбувся мовно-
літературний конкурс

Колектив «Юнона» 
вразив суддів на 
національному 

чемпіонаті з фольклору
У Запоріжжі 16-17 листопада 
проходив IV Національний 
чемпіонат з фольклору 
«EUROFOLK-Запоріжжя-2019».

Фестиваль «Еврофольк-Запоріжжя-2019» про-
водиться у рамках Музичних свят «Єврофольк» - 
Світ» - це телебачення. Музичні свята проводять-
ся в різних містах і країнах Європи впродовж року 
під егідою Європейської Асоціації Фольклорних 
Фестивалів – ЕАFF (офіційний партнер UNESCO). 
Музичні свята «Єврофольк» складаються з сорока 
п’яти музичних фестивалів. Основна мета Євро-
пейської Асоціації фольклорних фестивалів EAFF 
– популяризація традиційних народних мистецтв, 
підтримка розмаїття основних традиційних ціннос-
тей та ідентичності різних національностей.

Кирилівську громаду на масштабному фестива-
лі представляв зразковий хореографічний колек-
тив «Юнона» (кер. – Людмила Кузьменко). Колектив 
показав гарну хореографічну підготовку. Танцю-
вальна композиція, яку представляли наші зірочки 
на розсуд суддів, захопила серця присутнів. В ре-
зультаті «Юнона» стала лауреатом I ступеня.

Вже стало доброю тради-
цією у День писемності та 
мови об’єднувати громадян 

спільними справами. Вже 
19 років українці долуча-
ються до написання радіо-

Цього року проходить 
вже  ХХ Міжнародний кон-
курс знавців української 
мови.  10 учасників, пере-
можці І ( шкільного)  ета-
пу, прибули з Кирилівської 
ЗОШ-С І ступеня «Золо-
та рибка», Азовської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, Атманай-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
та Охрімівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів.

На відкритті учасники 
познайомилися із життям 
та діяльністю мецената Пе-
тра Яцика,  який є засно-
вником цього конкурсу. 
Кожного учня привітали 
особисто іменними відзна-
ками.  Конкурс проходив 
у Охрімівській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. І хоча завдання 
були нелегкими, учні впо-
ралися зі своєю роботою на 
відмінно і були задоволені.

Відділ освіти та моло-
ді Кирилівської селищної 
ради щиро вітає усіх учас-
ників ХІХ Міжнародно-
го конкурсу з української 
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Чемпіонат проходив у місті Даугавпілс, 
Латвія, 14-17 листопада та зібрав більше 
ніж 300 спортсменів.

Кирилівські спортсмени стали 
чемпіонами Європи з хортингу

Кирилівську громаду 
представляло 3 спортс-
мени. Олег Александров - 
наймолодший учасник ко-
манди, який провів найбіль-
шу кількість поєдинків і став 
беззаперечним чемпіоном 
Європи. Він за один день 
виходив на хорт три рази. 
Усі свої бої Олег закінчив 
достроково. Хлопець пока-
зав неперевершену ударну 
техніку та боротьбу.

Стас Путеньов провів два 
поєдинки і також став чем-
піоном Європи. Спортсмен 
показав хороші дорослі бої. 
Як зазначив тренер спортс-
мена Руслан Галигін, Ста-
су вже зараз пропонують  
спробувати себе у WWFС. 
Це міжнародна організація, 
яка проводить поєдинки по 

значити, що кількість учас-
ників дедалі збільшуєть-
ся, а технічний арсенал 
спортсменів покращуєть-
ся.  Тож перемагати стає  
складніше. На змаганнях з 
українського національного 
виду спорту була присутня 
навіть збірна Росії.

— Я вважаю, що мій клуб 
свою задачу на цьому чем-
піонаті виконав, — зазначає 
Руслан Галигін. – Я намага-
юсь вчити своїх вихованців 
віддаватися на хорті повніс-
тю. Як каже мій тренер, відо-
мий у світі майстер бойово-
го карате Андрій Кочергін, 
завжди повинна бути при-
сутня абсолютна нещад-
ність по відношенню до се-
бе, і максимальна любов до 
оточуючих. Щоб мої спортс-
мени мали гарну підготовку, 

змішаним бойовим мисте-
цтвам.

Третім представником 
кирилівського клуба був 
Тимофій Буханцов. Проте 
хлопцеві трошки не виста-
чило впевненості в своїх си-
лах. На жаль, Тимофій за-
знав поразки. За словами 
тренера Руслана Галигіна, 
проаналізувавши поєдин-
ки, спортсмену стало зро-
зуміло ,над чим потрібно ще 
працювати.

Також українські спортс-
мени посіли перше команд-
не місце та стали перемож-
цями Чемпіонату Європи з 
хортингу! Збірна команда 
України була найчисельні-
шою і з великим відривом 
була попереду.

Проте не можна не від-

ШКОЛЯРІ ПРОВЕЛИ ЗМАГАННЯ З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ

За результатами змагань між школами:
І місце – Атманайська ЗОШ;
ІІ місце – Охрімівська  ЗОШ;
ІІІ місце –Азовська ЗОШ.
За результатами змагань на особисту першість:
Серед дівчат: І місце – Фамінова А.
Серед хлопців: І місце – Парадня Я.
Відділ освіти та молоді Кирилівської селищної 

ради вітає всіх учасників змагань з високими ре-
зультатами та бажає нових спортивних досягнень!

Між школами Кирилівської ОТГ 
29 листопада відбулися змагання 
з настільного тенісу.

В Азовській школі
25 листопада відбулася
X Міжнародна природознавча 
гра «Геліантус-2019», в якій взяли 
участь учні 6 та 7 класів. 

УЧНІ АЗОВСЬКОЇ ШКОЛИ 
ПОРИНУЛИ У

ПРИРОДОЗНАВЧУ ГРУ

Мета конкурсу: фор-
мування в учнів ці-
лісного уявлення про 
природу і наукового 
світогляду на основі 
знань з фізики, хімії, 
біології, географії. За-
дачі стосуються кількох 
тем, причому до кожної 
з них ставляться питан-
ня з усіх чотирьох пред-
метів. Головним чином 
оцінюються не стільки 
глибинні знання з пред-
метів, скільки вміння 

цілісно сприймати світ.
Вперше гра прово-

дилась в онлайн-режи-
мі. Дітям сподобався 
цей вид інтерактивного 
проведення.

Учні з великим задо-
воленням виконували 
завдання, які розви-
вали їхні дослідницькі 
здібності, підвищили 
допитливість і вкотре 
довели, що природничі 
науки не тільки корис-
ні, але й дуже цікаві.

я жертвую своїм здоров’ям. 
Я тримаю для них лапи, во-
ни гамселять мене у жиле-
ті. Кожного дня мені розби-
вають центральну нервову 
систему. Я точно знаю, що у 
50 років в мене буде хворо-
ба Паркінсона, адже це хво-
роба всіх професійних тре-
нерів. І це все, що мені за-
лишиться після виховання 
чемпіонів. Всі вони вирос-
туть і підуть у доросле жит-
тя, де їх почне тренувати 
вже інший тренер і привлас-
нить усі заслуги собі.

Велику подяку за під-

тримку та внесок у розви-
ток хортингу тренери та 
спортсмени висловлюють 
«Спілці вірменів Запорізької 
області» та українській діа-
спорі у Канаді, яка підтри-
мує розвиток національно-
го виду спорту. Варто за-
значити, що представники 
діаспори були і на чемпіо-
наті Європи. Вони запро-
сили до Канади президента 
федерації, головного тре-
нера збірної та 10 кращих 
спортсменів для того, щоб 
представити хортинг укра-
їнській діаспорі.

Громадська організація «ВФСТ 
«Колос» у Запорізькій області» 
8 листопада розпочала проведення 
відкритої обласної першості з 
футзалу серед юнаків 2006-2007 рр.н.

ганнях та показують гiдні 
результати. Не заважає на-

Кирилівські футболісти здобувають 
перемоги на обласних змаганнях

Чотирнадцять команд-
учасниць протягом чем-
піонату будуть визначати 
найсильнішого. Кири-
лівську громаду на цих 
змаганнях представляють 
футболісти ДЮСШ «Азо-
вець».

Щосуботи наші спортс-
мени беруть участь у зма-

шим хлопцям перемагати 
навіть той факт, що біль-
шість команд є міськими 
та мають інший рівень 
підготовки.

За результатами остан-
ніх ігор, які пройшли 
23 листопада, команда 
ДЮСШ «Азовець» за-
ймає 7 місце у турнірній 
таблиці. А наші бомбар-
дири Руслан Жерновий 
та Максим Якушин - у 
четвірці кращих бомбар-
дирів змагань. Підготував 
наших футболістів Олек-
сандр Гуртовий.
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У закладах загальної середньої освіти 
Кирилівської селищної ради 7 листопада 
була проведена супервізія впровадження 
Нової української школи (НУШ) регіональним 
тренером Вікторією Тарасовою. 

житті.
НУШ – це школа, до якої 

приємно ходити учням. Тут 
прислухаються до їхньої 
думки, вчать критично 
мислити, не боятись ви-
словлювати власну думку 
та бути відповідальними 
громадянами

Супервізором було огля-
нуто освітнє середовище, 
дидактичні матеріали, осе-
редки перших класів.  Су-
первізія показала, що перші 
класи шкіл нашої громади 
повністю відповідають ви-
могам впровадження НУШ 
та забезпечені всім необхід-
ним для того, щоб освітній 
процес у них проходив на 
високому рівні.

В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ГРОМАДИ 
ПРОВЕЛИ СУПЕРВІЗІЮ

Супервізія проводилася  
за напрямами, пов’язаними 
з професійним стандартом 
вчителя початкових класів 
Нової української школи 
та створенням  сучасного 
освітнього  середовища. 
Відповідно до НУШ, є пев-
ні специфічні вимоги.

— Ключова зміна для 
учнів стосується підходів 
до навчання та змісту осві-
ти, — зазначає спеціаліст з 
методичної роботи відділу 
освіти та молоді Кирилів-
ської селищної ради Ната-
ля Федорова. —  І вчителі 
громади  переконані, що це 

– головне. Адже мета НУШ 
– виховати інноватора та 
громадянина, який вміє 
ухвалювати відповідальні 
рішення та дотримуєть-
ся прав людини. Замість 
запам’ятовування фактів 
та понять учні набувати-
муть компетентностей. Це 
– динамічна комбінація 
знань, умінь, навичок, спо-
собів мислення, поглядів, 
цінностей, інших особис-

тих якостей, що визначає 
здатність особи успішно 
соціалізуватися, провади-
ти професійну та подальшу 
навчальну діяльність. Тоб-
то формується ядро знань, 
на яке будуть накладатись 
уміння цими знаннями ко-
ристуватися, а також цін-
ності та навички, що зна-
добляться випускникам 
української школи у про-
фесійному та приватному 

Дошкільнята 
Кирилівської ЗОШ – 
Ш І ступеня «Золота 
рибка» 7 листопада 
вітали у себе в 
гостях красуню 
Осінь.

КРАСУНЯ ОСІНЬ ЗАВІТАЛА У ГОСТІ ДО ДОШКІЛЬНЯТ

Осінь-чарівниця підготува-
ла разом із лісовими звіря-
тами.

Діти з величезним задово-
ленням дивилися казочку  та 
підтримували своїми оплес-
ками героїв казкового дій-

ства. Протягом  всього свята 
панувала атмосфера гарного 
настрою.

Висловлюємо велику 
вдячність вихователям стар-
шої групи  «Веселка»  за під-
готовку чудового заходу!

У Київському університеті ім. Бориса 
Грінченка 26-27 жовтня відбулася ІІ 
науково-методична Всеукраїнська НЕ- 
конференція «Академія ігрових технологій».

У ній взяли участь 
вчителі-філологи з усієї 
України. Освітній форум 
був  присвячений вивчен-
ню та впровадженню ак-
туальних форматів ігро-
вих технологій у навчанні 
літератури.

Провідні спікери кон-
ференції :

— український фахівець 
у галузі філології, академік 
Академії наук вищої осві-
ти України, доктор філо-
логічних наук, професор 
Ірина Руснак;

— українська філоло-
гиня, телеведуча, канди-
дат філологічних наук, 
асистентка, викладачка 
Інституту філології Ки-
ївського національного 
університету імені Та-
раса Шевченка, головна 
редакторка освітньо-ви-
ховних програм Націо-
нальної радіокомпанії 
України  Аліна Акуленко;

— доктор філологічних 
наук, професор Олена 
Єременко;

— президент ВГО 
«Українська асоціація ви-

кладачів зарубіжної літе-
ратури»,  голова Експерт-
ної ради Міжнародного 
інтелектуального проекту 
«Sunflower», автор підруч-
ників із зарубіжної літе-
ратури  Юрій Ковбасенко.

Серед учасників конфе-
ренції була вчитель зару-
біжної літератури Охрімів-
ської ЗОШ Ірина Чурса.

Вчителі працювали на  
тренінгах  та лінійках 
майстер-класів: “Пиріг із 
родзинками: як смакува-
ти художній твір”; “Трен-
ди в навчанні літератури: 
можливість неможливо-
го”; “Класні чарівники: 
граючись вчимося”.

 — «Це була не просто 
зустріч колег. Це натхнен-
ня, нові ідеї, позитив, 
ще щось таке, що асоці-
юється з соняшником, 
квіткою, що знищує не-
впевненість, невдоволен-
ня, негативні емоції й ще 
багато «не». Усі учасники 
отримали поштовх до но-
вого, цікавезного пошу-
ку, експерименту», - каже 
Ірина Дмитрівна.

Вчитель Охрімівської 
школи взяла участь в 

освітньому форумі

Дошкільнята Атманаю долучилися до 
святкування Дня української мови та писемності.

Маленькі артисти показали виставу
До Дня української мови 

та писемності, який в нашій 
країні відзначають 9 листо-
пада, в Атманайському  ДНЗ 
«Чебурашка» маленькі  артис-
ти показали виставу за мо-
тивами української народної 
казки «Зайчикова  хатка».

Усі глядачі були в захваті від 
побаченого. Адже дошкільня-
та не просто казали вивчений 
текст, а й варіювали голо-
сом, відображали свого героя 
мімікою та жестами, неначе 
актори Великого театру.

В залі панувала атмосфера 
гарного настрою та задово-
лення від вистави.

Відділ освіти та молоді 
Кирилівської селищної ради 
дякує педагогічному колек-
тиву ДНЗ «Чебурашка» та 
маленьким артистам  садочка 
за веселі та яскраві свята,  які 
так подобаються дітям та до-
рослим!

Малята дарували Чарів-
ній гості веселі пісеньки та 
таночки, розповідали  вірші. 
За таку гостинність Осінь  
познайомила малят зі свої-
ми друзями: Фарбою Палі-
тровною, гомінким Дощи-
ком  та грайливим Вітерцем.

Пригостила всіх малят 
своїми дарами та потіши-
ла  всіх  рухливими іграми. 
Та справжнім сюрпризом 
для малечі стала казка, яку 
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КВАРТИРЫ
1к.кв., Акимовка, 5/5, 38м2,е/рем, 16000$, 
098-918-13-57         
2к.кв., Центр Кирилловки, 5 минут к морю, 
ул. Носкова 15, кв.3, 1 этаж, 48м2 общ./16 
м2 кухня/комн. 18 и 8м2, с удобствами, х/с, 
есть подвальн. пом. + полисадник, чистый 
подъезд, большой общ. двор, граничит 
с санаторием «Кирилловка», 35000у.е. + 
мебель и техника, 097-378-36-27
3к.кв.,  Акимовка, СРОЧНО, 1 эт. капитал. 
гараж, 097-13-76-097
3к.кв., Акимовка, 50м2, автоном. отопл., 
ремонт, гараж, 15200$, 067-561-83-55
3к.кв., Акимовка, 60м2, 10000$, 068-248-
44-27
3к.кв. в Кирилловке, 36 м2, евроокна, име-
ются хозпостройки, 097-81-50- 988
3к.кв. в Кирилловке. 2/2 этаж. дома, южная 
сторона, окна выходят во двор, расположе-
на в 5 мин. от моря, рядом парковая зона, 
до центра 7-10 мин. ходьбы, школа, сад, 
рынок, магазин, аптека, ФАП, автовокзал, 
банкомат, почта в шаговой доступности, 
097-97- 43-082 Дмитрий
3к.кв., пр-т Азовский, 2 этаж, хоз. построй-
ки, 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. Школь-
ная, 097-047-07-55

дом в центре Кирилловки, 30000 у.е., 096-
576-86-80 
дом 10 соток, недостроенный, пгт. Кирил-
ловка, ул. Первомайская. Плодородный 
сад, все комуникации. С возможностью 
проживания в 2х комнатах капитального 
строения и гаражом. Имеются госакты. 
Возможно для бизнеса. 068-812-09-04, 
099-622-54-56
ДОМ ПГТ. КИРИЛЛОВКА-2, УЛ. 8 МАРТА, 
067-389-04-57
дом,  40 соток в с.Косых ул. Гвардейская, 
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, благоустр., без 
оформления, цена дороворная, срочно, 
098-587-91-70, 067-797-17-53
дом в Кирилловке, 6 соток, по ул. Солнеч-
ной, 48, 35000$, 097-240-05-62 
дом, Кирилл., 2эт., вода, канал., 120000$, 
067-266-93-04
дом, Кирилл., жилой, 22комн., меб., быт. 
тех., включит., с клиентской базой, 2-линия, 
10с., 220000$, торг, 067-266-93-04
дом, Кирилл., мансарда, без внутр. работ, 
10с., вода, 19800$, 096-385-57-67 
дом, Кирилл., р-н Аквапарка, 90000$, 067-
266-93-04
дом, Кирилловка, благ., 13000$, 067-674-
89-67
дом, с. Лиманское, №57, цена договорная, 
обращаться в дом № 59 или 068-45-42-287
дом, ул. Кирова (Цветочная), 098-499-70-26
новый жилой дом, земля приватизирована, 
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 кубометра, 
096-576-86-80
автоклав б/у на 31 банку, 096-576-86-80
аквариум укомплектованный, 200л., 097-
373-51-37 
аппарат проф., (миостимулятор мышц) по 
коррекции фигуры и лица, 3000 грн, 097-
378-36-27
бетонные столбики, 100х100х2000,  с уста-
новкой, 098-650-85-91 
бочки пластмассовые с крышками и метал-
лическим 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, Изабел-
ла, Лидия, 098-532-79-64 (звонить после 
20.00) 
Волгу 24, 097-253-06-82 
ворота гаражные, 2,5х2.5м, 5500 грн, 097-
240-05-62 
выпускное платье,  44-48р. 096-209-13-27 
двери, х/с, б/у (Китай), 500грн/шт., 050-826-
28-48 Константин, б.о Гранд-Виктория
детская коляска для двойнят, синяя, 098-
532-79-64 (звонить после 20.00) 
детская коляска, синяя, 098-532-79-64 
(звонить после 20.00) 
доильный аппарат, солому и сено, 096-
209-13-27 
забор деревянный (штахетник), 1секция - 
120 грн, 097-240-05-62 
закарпатское вино оптом и в розницу, 096-
985-46-16, 099-440-80-65 Александр
емкость нержавеющая, 3м3, 2500грн, 067-
619-31-30 
качественная  поклейка обоев все видов, 
подготовительные малярно-штукатурные  
работы, рассматриваем любой объем, 067-
528-40-10 Галина 

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 (сеялка)-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 песец, 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
морозильая камера на 500л, Германская 
(фирма Дания), х/с, 067-581-25-93 
оздоровительный массаж, консультация по 
психосоматике, 096-92-49-592 Оксана 
пальто зим., синтепон., нов., капюшон, пес-
цовый воротник, стального цвета, р.48-50, 
2000 грн, 097-378-36-27
препараты для обработки виноградника 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 винограда 
(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., шоколад-
ного цвета, о/с, 2000 грн, 097-378-36-27
шв. маш. новая в упаковке, о/с, выполняет 
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» электрическая, 
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. Центральная, 93, 
067-34-59-955
помещение складское, 30 кв.м. в Кириллов-
ке 8 марта, 1, 067-955-75-80

ТРЕБУЕТСЯ
бармен в кафе «Транзит» на постоянную 
работу, 067-975-55-95
горничная в Кирилловку, оплата договор-
ная, 067-618-80-67
каменщики, бетонщики, работы в Ки-
рилловке, 050-574-11-11, 050-911-60-40, 
068-982-30-10 
повар в Кирилловку, оклад от 7000 грн, 
097-234-91-17
Приглашаем на работу в Европе. Измени 
свою жизнь уже сегодня! Доступны ва-
кансии по любым специальностям, так же 
занимаемся трудоустройством людей без 
образования. Знание языка приветствует-
ся, но не обязательно. Зарплата от 18000 
грн. Нет загран паспорта? Не проблема! 
Поможем открыть.  Инф. по тел. 068-381-
68-68
продавец в торговую точку в Кирилловку, 
097-48-07-849
продавец-консультант, в маг. «Строитель» 
- «Транзит»,  097-949-09-95
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 Ки-
рилловке, 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 Зосіменко Василя 
Омеляновича. Нехай збудеться все найза-
повітніше, нехай прийде найбажаніше, не-
хай згине саме злобливе.

З 65-річчям вітаємо Гороховського Ана-
толія Олексійовича. Бажаємо завжди плис-
ти на позитивній хвилі, повної оптимізму 
і легкою іронією. Всі неприємності сприй-
мати з усмішкою, вірити в кращі сторони 
життя і сміливо йти до мрії.

З 65-річчям вітаємо Гоппе Людмилу 
Петрівну. Бажаємо міцного здоров’я, уда-
чі, благополуччя, добра, радості, любо-
ві, щастя, гарного настрою, посмішок, 
яскравих вражень.

З 65-річчям вітаємо Бабінець Надію
Дмитрівну. Бажаємо вдало долати часові 
простори, обставини, перешкоди і нега-
тив.  А в житті хай ні на мить не залиша-
ють оптимізм, віра в чудеса та безхмарне 
щастя.

З 65-річчям вітаємо Плаксіна Леоніда
Миколайовича. Бажаємо домашнього 
тепла, затишку вогнища, достатку і 
здоров’я, бадьорості і свіжості, вічної мо-
лодості і грандіозного, фантастичного 
щастя.

З 65-річчям вітаємо Вдовіну Ольгу
Степанівну.   Бажаємо Вам везіння в справах 
і особистому житті, нехай Вашого здоров’я 
вистачає на роботу і на відпочинок.

З 65-річчям вітаємо Гороховську Уліту 
Іванівну.  Бажаємо Вам щастя, довгих ціка-
вих років, нехай не буде в Вас негоди тільки 
радість, тільки сонячне світло. 

З 65-річчям вітаємо Бондарчук Ганну 
Трохимівну. Крім стандартних побажань 
- щастя, здоров’я і всього найкращого - ба-
жаємо, щоб збувалися всі мрії, щоб кожен 
день приносив багато приємних несподі-
ванок, щоб Вас оточували тільки добрі і 
потрібні люди.

З 65-річчям вітаємо Денисенко
Володимира Григорійовича. Бажаємо по-
зитивного настрою, побільше радісних 
днів. Бажаємо Вам зустрічати щоранку з 
посмішкою, вірою в краще. Нехай у Вашій 
мрії будуть крила! Звершення Вам задума-
них планів.

З 65-річчям вітаємо Кабиш Володимира
Володимировича. Нехай усі дороги ведуть 
до вершини, а здоров’я, оптимізм, впевне-
ність у власних силах і підтримка близьких 
людей стануть незмінними супутниками 
у житті. Благополуччя і тепла Вашому 
дому.

З 60-річчям вітаємо Ситника Олек-
сандра Анатолійовича. Бажаємо міцного 
здоров’я, турботи та уваги близьких, ба-
гато світлих і сонячних днів, бадьорості 
духу та душевного спокою. 

З 60-річчям вітаємо Новікову Раїсу
Іванівну. Бажаємо Вам міцного здоров’я. 
Бажаємо, щоб Ваш будинок був повною ча-
шею, і доля завжди оберігала!

З 65-річчям вітаємо Кияшко Олександра 
Миколайовича. Бажаємо, щоб Ваші очі сяяли 
від щастя, на обличчі завжди була посмішка, 
оточували Вас тільки хороші люди. А також 
бажаємо удачі, творчих успіхів, сімейного 
благополуччя, вірних друзів.

З 55-річчям вітаємо Станову Світла-
ну Федорівну. Бажаємо вам, щоб не було у 
вашому житті смутку, а були тільки ра-
дості. Нехай ваше велике добре серце зігрі-
ває всіх своєю любов’ю ще багато-багато 
років. 

З 60-річчям вітаємо Воробйову Олену Во-
лодимирівну. Бажаємо домашнього тепла, 
затишку, достатку і здоров’я, бадьорості 
і свіжості, вічної молодості і грандіозного, 
фантастичного щастя.

З 55- річчям вітаємо Рижкову Надію Пе-
трівну. Нехай кожен новий день буде ще-
дрим 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, 
непоборною сила духу. 

З 60-річчям вітаємо Довжик Тетяну
Петрівну. Бажаємо сонячних посмішок, 
яскравих кольорів, гарного настрою, те-
пла, радості, а все задумане, щоб здійсни-
лося.

З 65-річчям вітаємо Чорну Тетяну Іва-
нівну. Бажаємо Вам, щоб найзаповітніші  
мрії завжди збувалися, щоб на сто відсо-
тків виконувалися найпотаємніші бажан-
ня. Бажаємо, щоб по життю з вами поруч 
йшли люди, які вміють не тільки підтри-
мати в скрутну хвилину, але і від душі по-
радіти вашому щастю і успіху.

З 65-річчям вітаємо Фішер Володимира 
Львовича. Бажаємо Вам великого везіння, 
любові справжньої і успіху в справах! Також 
бажаємо Вам в житті родинного затиш-
ку і тепла, величезну повагу, від людей - 
тільки добра, а найголовніше мати міцне 
здоров’я!

З 65-річчям вітаємо Райтаровську
Марію Дмитрівну. Бажаємо Вам світлих, 
дивовижних, щасливих днів, яскравих подій 
і позитивних емоцій, які будуть робити 
Ваше життя ще прекрасніше. Нехай Вас 
всюди і скрізь супроводжує удача, а поруч з 
нею крокує і успіх.

З 60-річчям вітаємо Воронова Валерія 
Анатолійовича. Бажаємо міцного здоров’я, 
нових досягнень та успіхів. Нехай завжди, 
аж до сторіччя, Вас супроводжує щаслива 
зоря удачі, Боже благословення, а у Вашому 
домі панують любов, злагода та добро-
бут на многая і благая літ!

Ç Þâ³ëåºì!
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ВІТАЄМО!

В декабре свои день 
рождения отмечают 
два замечательных 
человека, два брата 
Чуб Владимир и Чуб 
Александр

Примите наши поздрав-
ления с днем рождения! 
Хотим пожелать самого 
лучшего, чтобы в жизни 
было как можно больше 
хороших эмоций, приятных 
моментов и постоянного 
круговорота позитивных 
событий. Чтобы окружали 
только любимые, родные, 
дорогие сердцу люди! Чтобы 
во всем сопутствовал успех 
и везение. Вы этого заслужи-
ваете!

От семьи Василия
и Надежды Мурских

16 декабря  отмечает 
свой  юбилей  Петров 
Николай  Русланович

 Прекрасный  возраст  - 60
Его  прожить  не так то просто.
В  кругу  семьи,  в  кругу  друзей
Желаем  встретить – 90.
Живи,  родной  наш,  долго-долго
И  не  считай  свои  года,
Пусть  радость  счастья  и  здоровье
Тебе  сопутствуют  всегда!

Семья

З 93-річчям вітаємо Носко
Марію Сергіївну.  Хай у вашому домі 
завжди панують мир і злагода, у 
серці — доброта, а у справах — 
мудрість та виваженість. Живіть 
щасливо, бережіть здоров’я!

3 грудня свій день народження святкувала ша-
новна людина, 
чуйний лікар 
і добрий сусід
Радзіняк
Володимир
Михайлович.
Від щирого серця 
вітаємо та зичи-
мо йому міцного  
здоровя, благопо-
луччя, оптимізму, 
завжди зали-
шатися таким 
позитивним та 
усміхненим! 

З повагою,
сусіди-друзі

15 декабря свой день рождения
отмечает Чуб Владимир

Хотим поздравить с днем рожденья!
Добра и счастья пожелать,

Удачи жизненной, везенья.
Невзгод же — вовсе не видать.

Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал твой путь успех,

Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех.

Желаем бодрости для тела,
Минут приятных — для души,

Рукам — уменья золотого,
И мудрых слов — для головы.

От подруг Вали и Инны.

З 90-річчям вітаємо Бойко
Михайла Федотовича. Нехай щирі 
вітання зігріють вашу душу і при-
несуть достаток позитивних по-
чуттів. А в житті хай ні на мить 
не залишають оптимізм, віра в 
чудеса та безхмарне щастя.

З 83-річчям вітаємо Крамчаніну
Людмилу Олександрівну.  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 82-річчям вітаємо Строкань 
Зінаїду Павлівну. Бажаємо сонця, 
тепла, миру, веселощів, грошей, 
успіхів у всіх починаннях, любові, 
добробуту, здійснення найзапо-
вітніших бажань, здоров’я та на-
снаги!

З 81-річчям вітаємо Шарій
Валентину Іванівну. Бажаємо Вам 
здоров’я і добра, любові та ві-
рності, успіхів і везіння. Нехай буде 
життя подарунками щедре, дру-
зів хороших і бажань виконання. 
Нехай цей день стане особливим, 
наповненим щасливих очікувань!

З 80-річчям вітаємо Димченко 
Анастасію Григорівну. Нехай ра-
дують діти, друзі обожнюють і 
бояться вороги! Радості, щастя 
і теплого, ніжного сонечка в не-
бесах!

З 80-річчям вітаємо Гончарову
Нелю Тимофіївну. Бажаємо Вам 
міцного здоров’я. Бажаємо, щоб 
ваш будинок був повною чашею, і 
доля завжди оберігала!

З 80-річчям вітаємо Ногібіна 
Юрія Васильовича. Бажаємо Вам 
великого везіння, любові справж-
ньої і успіху в справах! Також ба-
жаємо Вам в житті родинного 
затишку і тепла, величезну по-
вагу, від людей - тільки добра, 
а найголовніше - мати міцне 
здоров’я!

З 70-річчям вітаємо Бориса
Миколу Леонідовича. Бажаємо Вам 
здоров’я, щастя, успіху та на-
тхнення у справах. Нехай Ваша 
доля буде довгою та щасливою, 
і Вас завжди оточує сімейний за-
тишок та гармонія з навколиш-
нім світом! 

З 70-річчям вітаємо Гаммершмідт
Надію Георгіївну. Бажаємо, щоб у 
Вашому житті на одній чаші ваг 
були міцне здоров’я, успіх, благо-
получчя, щастя, радість і любов, 
а на іншій - негаразди, біди, печа-
лі і труднощі, і нехай перша чаша 
завжди сильно переважає другу!

З 70-річчям вітаємо Іванову 
Віру Вікторівну.  Нехай доля і на-
далі буде прихильною до Вас, дару-
ючи радість життя, незрадливу 
удачу, вірних і надійних друзів!

З 70-річчям вітаємо
Кулідоброву Лідію Трохимівну.  Ба-
жаємо  здоров’я, щастя і добробу-
ту Вам і Вашій родині. Нехай рідні 
завжди оточують Вас любов’ю 
та розумінням!

З 70-річчям вітаємо Пилипчук 
Валентину Федорівну. Міцного 
здоров’я Вам на многії літа, бла-
гополуччя, щедрої долі, щастя у 
житті, творчої наснаги. Довгих 
років життя у міцному родинно-
му колі та серед вірних друзів!

З 70-річчям вітаємо Овечко
Галину Іванівну. Нехай збуваються 
найбажаніші мрії та втілюються 
всі задуми, нехай у Вас завжди буде 
достатньо сил та натхнення на 
нові цікаві звершення! 

З 65-річчям вітаємо Якимів 
Ніну Олександрівну. Бажаємо 
перш за все здоров’я, бачити 
життя зі світлої сторони та до-
статку, який в нашому житті є 
дуже важливим!

З 65-річчям вітаємо Маляренко 
Юрія Михайловича. Нехай жит-
тя приносить побільше світлих 
моментів і радості, а кожен день 
буде сповнений сонячними по-
смішками!

З 65-річчям вітаємо Лопатко 
Надію Федорівну. Бажаємо, щоб 
кожен день Вашого життя був 
наповнений приємними вражен-
нями, потрібними і важливи-
ми справами, а в душі ніколи не 
оживало гнітюче почуття само-
тності!

65-ый — юбилей особый —
День повзрослевшей женской красоты.
Начало жизни — радостной и новой.
Расцвет желаний, счастья и мечты.

Желаем Вам, роскошной яркой даме,
Задора, рвения и блеска не терять,
Отметить праздник с лучшими друзьями,
Детей хвалить и внуков понимать.

Желаем Вам любви, здоровья, счастья
И много теплых, светлых жизни лет.
Поменьше злиться и не огорчаться.
И хорошо отметить юбилей!

С любовью и уважением, дети, внуки,
невестка и зять

6 ноября свой юбилей отмечала 
Райтаровская Мария Дмитриевна

Народному хору
«Берегиня» - 35!
Тридцять пять років на сцені
Нам талант не позичать
Нас запрошує Парламент
Депутатів розважать
Романішена ідея
«Берегиню» народив
Товстоус, Смішкр і Янєв
У пісенний світ повів
А в Кирилівці два хора
І співають від душі
А всеж кращий – «Берегиня»
Всі дівчата молоді!
Наша старшая Червона
В Севастополі була
Якби ж не ота таможня
Генерала б привезла
«Яворину» - наш дует
У нас забирають
Її Меладзе запросив
В новую Віагру
Санаторій «Кирилівка»
«Берегині» кращий друг
Ми даруєм їм концерти
Нас лікують там і ждуть!
Вже традицією стало
День народження встрічать
Від громади і від мера 
Привітання получать
Приїздіть до нас на море
Тут Кирилівка- курорт
Тут народніі артисти
З побажанням їм удачі
І наснаги і здоров`я 
Поздоровлює народ !
PS Перший виступ Беригині 
відбувся 24 грудня 1984 року

Алла Гвоздьова

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

Батюту Костянтина Валерійовича
Білоус Анжеліку Миколаївну
Волкову Раїсу Федорівну
Воронова Валерія Анатолійовича
Ігошина Руслана Вікторовича
Кияшко Олександра Миколайовича
Куц Юрія Олексійовича
Логінову Марину Василівну
Матвієнко В’ячеслава Анатолійовича
Матвієнок Тараса Олександровича
Панасенко Олександра Олександровича
Русіну Ірину Михайлівну
Стрельник Ольгу Вікторівну
Стрижак Олену Миколаївну
Терасс Богдану Борисівну
Чорну Тетяну Іванівну
Чорного Андрія Олександровича
Шевченко Станіслава Федоровича
Щетініну Ганну Олександрівну

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




