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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:  БЮДЖЕТ, ГРАНТИ, НОВІ ІГРАШКИ, АКЦІЯ НА БЕРЕЗІ, ПРОМОЇНУ 
ВІДКРИТО, ОСВІТА, ПАРАСОЛЬКА НА ПЕРЕХРЕСТІ, КАЗКА У МАРШРУТЦІ,
АКТОВА ЗАЛА, ДНІ МИКОЛАЯ, НАШІ ПЕРЕМОГИ, СПОРТ ГРОМАДИ.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ 
ГРОМАДИ!

Вітаєм Вас із Новим роком,

З всіма Різдвяними Святами!

Нехай життя із кожним кроком

Ваш дім наповнює скарбами!

Хай сонце радо Вас вітає,

Кує зозуля літ багато,

Здоров’я з пишним короваєм

Приходить в будні і на свято!

Кирилівська селищна рада,
кирилівський селищний

голова Іван Малєєв

НА НОВОРІЧНІ СВЯТА ГРОМАДА 
ОТРИМАЛА У ПОДАРУНОК 
СУЧАСНИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ, 
А УСІ ЇЇ ДІТЛАХИ - СОЛОДОЩІ ВІД 
ДІДА МОРОЗА ТА СНІГУРОНЬКИ.

КАЗКОВІ
ПОДАРУНКИ

стор. 5, 7
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ПЛАНИ

Доходи та видатки громади у 2020 році збільшаться.

Місія ПРООН знов побувала у Кирилівці та підтвердила 
намір співфінансувати проекти двох місцевих громадських 
організацій, які спрямовані на покращення безпеки громади 
та соціальної згуртованості.

Бюджет-2020: прогнози, 
доходи та витрати

Громада виграла гранти ООН на реалізацію 
проектів з безпеки та благоустрою

Бюджет Кирилівської 
ОТГ був прийнятий депу-
татами Кирилівської се-
лищної ради 20 грудня на 
засіданні чергової сесії. За-
ступник селищного голови 
з фінансової частини бю-
джету Інна Бойко презен-
тувала депутатам головний 
документ громади у 2020 
році. Він був прийнятий 
одноголосно. Окрім цього 
були підбиті бюджетні під-
сумки 2019 року.

ПІДСУМКИ 2019 РОКУ
Протягом 11 місяців 2019 

року до загального фонду 
місцевого бюджету грома-
ди надійшло 66 мільйонів 
387 тисяч 342 гривні, що 
становить 102,3 відсотка від 
плану, затвердженого на 11 
місяців. Перевиконання 
затвердженого плану скла-
ло  1 мільйон 490 тисяч 476 
гривні.

До загального фонду бю-
джету громади надійшло 
місцевих  податків та збо-
рів 48 мільйонів 417 тисяч 
336 гривень, що становить 
112,23 відсотка затвердже-
ного на січень - листопад 
2019 року плану. Понад 
плану надійшло 5 мільйо-
нів 276 тисяч 960 гривень.

ПРОГНОЗИ НА 2020 РІК
Обсяг доходів загального 

і спеціального фондів бю-
джету Кирилівської грома-
ди у 2020 році прогнозуєть-
ся на рівні 77 мільйонів 490 
тисяч 694 гривні, що на 1,5 
% більше очікуваних над-
ходжень 2019 року.

При формуванні ви-
даткової частини місцево-
го бюджету, спрямованої 
на утримання бюджетної 
сфери у 2020 році, врахо-
вані обсяги міжбюджетних 
трансфертів (освітньої та 

Після першої зустрічі 
представників ПРООН із 
владою громади та керів-
никами громадських ор-
ганізацій, яка відбулася 
22 жовтня, на конкурс на 
отримання грантів для ре-
алізації міні-проектів, які 
будуть спрямовані на по-
кращення безпеки громади 
та соціальної згуртованос-
ті, ініціативною групою 
було подано 2 проекти. 
Обидва вони стали пере-
можцями конкурсу «Поси-
лення громадської безпеки 
в громадах Приазов’я».

Один з проектів перед-
бачає встановлення вулич-
ного освітлення вздовж 
грунтової дороги на вул. 
Коса Федотова. Ця стара 
дорога між пляжами та ба-
зами відпочинку на Косі 
Федотовій вже давно стала 
майже пішохідною. Проте 
освітлення на ній або вже 
багато років не працює, 
або його взагалі немає. Це 
викликає великі незруч-

ності для відпочиваючих 
під час курортного сезону. 
Розроблений проект вже 
пройшов експертизу, а його 
замовником виступає Ки-
рилівська селищна рада.

— Ми чітко розуміємо, 
що для збільшення ту-
ристичної привабливос-
ті нашого селища треба 
реалізовувати все більше 
проектів, спрямованих на 
покращення комфорту та 
безпеки відпочиваючих, 
— каже перший заступник 
кирилівського селищного 
голови Марина Логінова. 
— Тому участь у конкур-
сах з отримання грантів на 
реалізацію таких проектів 
для нас є дуже важливою 
задачею.

Реалізацією цього про-
екту буде займатися ГО 
« К и р и л і в к а - к у р о р т » . 
Участь у ньому братимуть 
бази відпочинку, які вхо-
дять до цієї організації. З 
цільового фонду Кирилів-
ської селищної ради на від-

медичної субвенцій, ба-
зової дотації, субвенції з 
місцевого бюджету на на-
дання державної підтрим-
ки особам з особливими 
освітніми потребами за ра-
хунок відповідної субвенції 
з державного бюджету та 
дотації з місцевого бюдже-
ту на здійснення переда-
них з державного бюджету 
видатків з утримання за-
кладів освіти та охорони 
здоров’я за рахунок відпо-
відної додаткової дотації  з 
державного бюджету), ви-
значені у Законі про Дер-
жавний бюджет України на 
2020 рік та власні ресурси 
місцевого бюджету.

Обсяг освітньої субвен-
ції спрямовується виключ-
но на оплату праці з нара-
хуваннями педагогічним 
працівникам загальноос-
вітніх навчальних закладів.

Обсяг медичної субвен-

ний голова Іван Малєєв 
відзначив, що наша гро-
мада має велику зацікав-
леність у співробітництві 
із інвестиційними орга-
нізаціями, які допомага-
ють розвиватися молодим 
територіальним громадам 
України. Марина Логінова 
ознайомила присутніх із 
змістом та шляхами реалі-
зації проектів, а начальник 
Кирилівського відділення 
поліції Юрій Балабін звіту-
вав про стан безпеки на те-
риторії громади і про ситу-
ацію щодо її забезпечення у 
літній період.

Експерти ПРООН від-
значили високий рівень 
співпраці влади Кирилів-
ської громади із її громад-
ськістю, а також продук-
тивну активність місцевих 
громадських організацій. 
Також представники місії 
ПРООН наголосили, що 
жителі, громадські орга-
нізації та представники 
місцевої влади можуть роз-
раховувати і надалі на під-
тримку з боку іноземних 
інвесторів не тільки у ре-
алізації великих проектів 
а й міні-проектів, що роз-
вивають та роблять більш 
привабливою нашу Кири-
лівську ОТГ.

ції визначено для спря-
мування коштів до Яки-
мівської ОТГ на видатки 
вторинної ланки. Видатки 
на комунальні послуги та 
енергоносії закладів охоро-
ни здоров’я селищної ради 
плануються за рахунок міс-
цевого бюджету.

Крім того, загальний об-
сяг медичної субвенції не 
враховує видатки на на-
дання первинної медичної 
допомоги, які за пропози-
цією Міністерства охорони 
здоров’я в рамках заходів 
реформи фінансування 

системи охорони здоров’я 
повинно бути виділено в 
окрему бюджетну програ-
му «Надання первинної 
медичної допомоги насе-
ленню» за рахунок коштів 
державного бюджету.

З урахуванням вищезаз-
наченого, загальний обсяг 
видатків по розпорядниках 
коштів місцевого бюджету в 
проекті бюджету на 2020 рік 
складає 101 мільйон 754 ти-
сячі146 гривень, що на 16,38 
% або на 14 мільйонів 320 
тисяч 69 гривень більше ніж 
затверджено у 2019 році.

новлення освітлення буде 
витрачено 600 тисяч гри-
вень. ПРООН виділяє на 
цей проект 500 тисяч гри-
вень. Сучасні LED-ліхтарі 
встановлюватимуть на іс-
нуючих електроопорах від 
аквапарку вздовж грунто-
вої дороги. За необхідністю 
для забеспечення освітлен-
ня будуть встановлюватись 
нові опори. Реалізувати цей 
проект планується до трав-
ня 2020 року.

Другий проект буде реа-
лізовуватись в Охрімівці в 
рамках соціальної згурто-
ваності населення ГО «На-
дія Охрімівки». Він перед-
бачає облаштування парка 
відпочинку в Охрімівці. 
Для його створення пла-
нується висадити близько 

1000 дерев.
За словами Марини Ло-

гінової, місце розташуван-
ня парку буде визначатися 
із урахуванням побажань 
жителів села. До речі, від-
повідно до проекту, саме 
мешканці Охрімівки пови-
нні взяти активну участь 
у створенні цього парку 
власними руками. На реа-
лізацію проекту з боку Ки-
рилівської селищної ради 
буде виділено 100 тисяч 
гривень та буде надана до-
помога комунальною тех-
нікою. ПРООН надасть на 
створення парку 400 тисяч 
гривень. Реалізувати про-
ект потрібно також до трав-
ня 2020 року.

На зустрічі із місією 
ПРООН 20 грудня селищ-
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Промоїну відкрито. Її стала робота 
позитивно вплине на розвиток громади.

Майже цілий рік на про-
моїні тривали роботи з 
її розширення та погли-
блення. На це з державно-
го бюджету було виділе-
но більше 55 мільйонів гри-
вень. Над реконструкцією 
з’єднувального каналу між 
морем та лиманом працю-
вала важка техніка та зем-
снаряди. З боку моря на вхо-
ді у промоїну були зведені 
дві великі буни по 160 метрів 
завширшки та висотою 1,5 
метри над рівнем моря. За-

вдяки їм під час штормових 
східних сезонних вітрів у ка-
нал не буде заносити мор-
ський пісок та він не буде за-
мулюватися. Вчені вважа-
ють, що відтепер розчищати 
канал не буде потрібно по-
над 100 років!

За розрахунками еколо-
гів після відкриття промо-
їни Молочний лиман буде 
наповнюватися до квітня 
2020 року до своєї природ-
ної акваторії. При цьому, за 
словами науковців, вже за 

рік води моря поблизу Ки-
рилівки значно наповняться 
промисловою рибою. Ки-
рилівський селищний го-
лова Іван Малєєв каже, що 
запуск промоїни позитивно 
вплине на розвиток нашої 
громади.

— У першу чергу ефект 
від працюючої промоїни 
відчує Алтагирська оздо-
ровча зона, де більшість 
дитячих таборів та баз від-
починку не працюють вже 
декілька років, — каже Іван 
Володимирович. — Від-
криття промоїни важливе і 
для Кирилівки, де щорічно 
через східні вітри розмиває 
пляжі. Я вважаю, що завдя-
ки сталій та повноцінній ро-
боті промоїни в нас відро-
диться риборозведення та 
промислова добич пелен-
гасу. Ця подія важлива не 
тільки для нашої громади, а 
й для усієї України.

Окрім цього кирилівський 
селищний голова запевняє, 
що Молочний лиман, коли 
досягне своєї минулої ве-
личі, не буде заважати ба-
зам відпочинку другої лінії 
на вулиці Коса Пересип.

Вже навесні вчені очікують розширення 
та поглиблення Молочного лиману до 
своїх природних меж.

Екологічну акцію організували депутати 
Кирилівської селищної ради.

ОХРІМІВЦІ ОЧИЩАЛИ БЕРЕГ 
МОЛОЧНОГО ЛИМАНУ

Вранці 18 грудня на бе-
резі Молочного лиману у 
Охрімівці з’явився еколо-
гічний десант. Жителі се-
ла, переважно учні місце-
вої школи, вирішили від-
гукнутися на акцію депу-
татів Кирилівської селищ-
ної ради, своїх односель-
ців Сергія Шпигунова, 
Сергія Пєтухова та Олек-
сандра Біличенко. Вони 
у соцмережах закликали 
охрімівців не стояти осто-
ронь, а власними зусил-
лями допомогти природі 
рідного краю і прибрати 
берегову смугу лиману.

Річ у тім, що коли Молоч-
ний лиман знаходився у 
природних межах за умо-
ви працюючої промоїни, 
то його пляжі біля Охрімів-
ки користувалися великим 
попитом у поціновувачів 

так званого «дикого» від-
починку. Проте відношен-
ня «дикунів» до навколиш-
нього середовища завжди 
залишало бажати кращо-
го. На сьогодні берегова 
зона лиману біля Охрімів-
ки засмічена та потребує 
уваги людей. Напередод-
ні відкриття реконструйо-
ваної промоїни на заклик 
депутатів всього відгукну-
лося до двох десятків міс-
цевих жителів. Переважна 
більшість з них — учні 5-11 
класів Охрімівської шко-
ли. Проте депутати та ак-
тивні мешканці села споді-
ваються, що їхній приклад 
стане початком великої 
справи збереження при-
роди рідного краю, до якої 
залучаться якомога біль-
ше жителів Кирилівської 
громади.

Представники ТОВ «Мелітопольська 
черешня» стали помічниками Святого 
Миколая для діточок з Атманайського 
дитячого садочка і напередодні свята 
завітали у гості з подарунками. 

Новорічних свят усі дітла-
хи завжди чекають з нетер-
пінням. Адже це пора по-
дарунків та солодощів. ТОВ 
«Мелітопольська черешня» 
вже багато років орендує 
землі у Атманаї. За цей час 
товариство завжди у всьо-
му намагається допомагати 
мешканцям села.  Це і різно-
манітні подарунки для дитя-
чих закладів, і ремонтні ро-
боти та інше.

Напередодні свята Свя-
того Миколая представники 
компанії подарували дітла-
хам іграшки для розвитку ді-
тей, а також музичну колон-
ку з мікрофоном. Радості 
вихованців дитсадка не бу-
ло меж!

За приємні сюрпризи-по-
дарунки подякувала завіду-
вач дошкільного закладу Га-
лина Іванівна Сулягіна: «На-
ші дітки надто маленькі, щоб 
сказати вам «величезне дя-
куємо!». За них ці слова ви-

«Мелітопольська черешня» подарували малятам
з дитсадка «Чебурашка» різноманітні іграшки

У школі-садку «Золота рибка» влаштували 
солодкий благодійний ярмарок

Зібрані кошти підуть на 
допомогу сім’ям, які опинилися 
у складних сімейних 
обставинах.

Напередодні найдобрішого свята — дня 
Святого Миколая 17 грудня в Кирилівській 
ЗОШ - С І ступеня «Золота рибка» відбув-
ся благодійний ярмарок «Діти – дітям», який 
пройшов під девізами «Творити добро — так 
просто» та «Не залишаймося байдужими».

Усі бажаючі взяли участь у ярмарку і при-
несли домашню випічку. Різномаїття страв 
вразило відвідувачів. Продавали торти, 

тістечка, печиво, булочки. Смаколики роз-
куповували не тільки учні, а й батьки та вчи-
телі. Ярмарок проходив дуже весело. За-
вдяки активній позиції батьків та дітей вда-
лося зібрати 4 тисячі гривень.

Зібрані на ярмарку кошти будуть пере-
данні у Відділ з питань соціального захис-
ту населення Кирилівської селищної ради 
для подальшої допомоги сім’ям, які опини-
лися у складних сімейних обставинах.

Адміністрація школи-садку дякує усім, 
хто не залишився байдужим, а особливо 
батькам, які вклали частину своєї душі в 
добру справу, яка принесе радість дітям , 
що чекають на свято та вірять в дива в День 
Святого Миколая.

словлюють батьки й праців-
ники дитячого садочка. Ми 
давно співпрацюємо з «Ме-
літопольскою черешнею», 
вони нам завжди допома-
гають. У минулому році во-
ни допомогли нам зробити 
огорожу на літньому дитя-
чому майданчику, придбали 
нову штору, і завжди на всі 
свята з’являються до нас з 
подарунками. Вони роблять 
наших дітей щасливіши-
ми. Сподіваємося, що наша 
співпраця і добрі товарись-
кі відносини триватимуть, а 
нові проекти та плани реа-

лізуються у майбутньому!»
Представники ТОВ «Ме-

літопольська черешня»  по-
обіцяли і в подальшому 
співпрацювати з Кирилів-
ською селищною радою і 
допомагати соціальній сфе-
рі громади.
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 «Досвід та перспективи розвитку 
інклюзивної освіти в Україні: регіональний 
аспект» - під такою назвою у м. Запоріжжі
5 грудня пройшла ІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція.

вдячності за професійну ді-
яльність до учасників кон-
ференції звернулася голова 
Ради Благодійного фонду 
Порошенка — Марина По-
рошенко, яка, до речі, при-
везла подарунки кожному 
ІРЦ нашої області.

Команда педагогів від 
Кирилівської ОТГ стала 
учасниками майстер-кла-
сів: «Інклюзія як важлива 
складова громадянського 
суспільства», «Відкриваємо 
таємниці сучасного уро-
ку в інклюзивному класі 
НУШ», «Веббінг – інтер-
активний метод навчання».

КИРИЛІВСЬКІ ОСВІТЯНИ ОБГОВОРИЛИ 
РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

В цій конференції взяли 
участь педагогічні праців-
ники двох шкіл Кирилів-
ської ОТГ: Атманайської 
та Охрімівської. Ці два на-
вчальні заклади є учасни-

ками Всеукраїнського пі-
лотного проекту з розвитку 
інклюзивної освіти, який 
розпочато у 2016 році у За-
порізькій області.

Метою конференції 

було об`єднання зусиль 
учених та практиків різ-
них регіонів України щодо 
осмислення досвіду та ви-
значення перспектив впро-
вадження інклюзивної 
освіти; презентація досвіду 
Запорізької області щодо 
створення інклюзивного 
освітнього середовища.

Приємно було почути 

від директорки Департа-
менту освіти і науки Запо-
різької обласної державної 
адміністрації Озерової Т.Я. 
слова подяки педагогічним 
працівникам кожної лан-
ки системи освіти Запо-
різького регіону  за внесок 
у досвід області з розбудо-
ви системи інклюзивної 
освіти. Зі словами вітання, 

В Охрімівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 12 грудня 
відбулося засідання вчителів філологічної 
платформи Кирилівської ОТГ.

Філологи громади обговорили 
творчість українського 

драматурга та новий правопис

Всім присутнім був представле-
ний відкритий урок з української 
літератури в 9 класі. Урок прово-
дила вчителька української мови 
та літератури Світлана Кельм.

Саме в цей час дев’ятикласники 
вивчають творчість велико-
го українського драматурга 
І.Котляревського. Старшоклас-
ники на уроці відчували себе ко-
мандою, яка успішно виграла свій 
«Перший мільйон». А допоміг їм у 
цьому вже вивчений твір «Енеїда». 
Учні із задоволенням працюва-
ли і  індивідуально, і в групах. У 
кінці уроку учасники груп пред-
ставили своє бачення ідеальної 
української дівчини, бо на даному 
уроці учні почали вивчати драму 
І.Котляревського «Наталка Пол-
тавка».

На думку присутніх вчителів, 
урок був сучасний, креативний. 
Наталя Федорова, методист від-
ділу освіти, відзначила те, що між 
учнем і вчителем були дружні від-
носини, на уроці діти почували 
себе легко і впевнено, і що саме та-
ким повинен бути сучасний урок.

Ірина Устиченко, вчитель Азов-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів, говори-
ла, що урок сподобався, бо прой-
шов спокійно та цікаво. Ірина 
Чурса, вчитель Охрімівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів, із задоволенням 
представила колективну творчу 
роботу вчителів, в якій розкрили 
своє бачення ідеальної українки.

Друга частина засідання була 
присвячена новому українському 
правопису. Методист філологічної 
платформи Світлана Кельм наго-
лосила на тому, що впровадження 
нового правопису у навчальний 
процес - це робота всього педаго-
гічного колективу школи. Кожен 
учитель розуміє свою відпові-
дальність перед учнем. Учні по-
чуватимуть  себе впевнено, якщо 
вільно і  правильно володітимуть 
рідною мовою.

Вчитель інформатики Анжелі-
ка Пєтухова представила роботи 
своїх  вихованців. При створенні 
програм учні виконують вправи, в 
яких використовують слова ново-
го правопису. Школярі створили 
навіть цілі дидактичні  розробки, 
які можна використовувати на 
уроках мови та інформатики.

Філологиня Ірина Чурса озна-
йомила колег із роботами своїх 
учнів, які разом з наставником 
розробили цілий Інтерактивний 
центр візуалізованого досліджен-
ня. Своїм досвідом вчителі нео-
дмінно поділяться з усіма колега-
ми Кирилівської ОТГ.

У Кирилівській ЗОШ -С I ступеня «Золота рибка» 
19 грудня відбувся інтегрований урок.

Першокласники закріплювали знання 
за допомогою Smart-технологій

Педагоги школи-саду Тетяна Анто-
ненко та Анастасія Уколова провели 
інтегрований урок з математики, ан-
глійської мови та «Я досліджую світ» в 1 
класі з використанням Smart технологій.

Педагоги ставили за мету закріпити  
знання з різних предметів, отриманих 
першокласниками протягом першо-
го семестру; продовжувати навчатися  
спілкуванню англійською мовою, фор-
мувати навички роботи з інтерактивною 
дошкою; розвивати інтерес до навчання. 
Цей урок був не просто вдалий, а над-
звичайно цікавий та захоплюючий.  Ті 
35 хвилин пролетіли за мить. Жодна 
дитина не мала часу на інші справи, всі 
учні були задіяні та активні.

У 2 класі Кирилівської 
ЗОШ –С I ступеня 
«Золота рибка» 
20 грудня відбувся 
відкритий бінарний урок 
з використанням смарт-
технологій з теми: 
«Свято наближається. 
Різдво в Україні. Різдво 
в Англії».

Урок був проведений вчителями 
Оленою  Грищенко та Тетяною Ки-
риченко.

Під час уроку педагоги  вдало 
поєднали сучасні методи та прийо-
ми навчання в НУШ. Були викорис-
тані передові технології навчання 
(планшети) та Smart-дошка.

Активність учнів на уроці була 
високою. Діти проявляли високий 
інтерес, практикували застосу-
вання свого словникового запасу, 
уважно стежили за презентованою 
інформацією, брали участь в різних 
видах діяльності.

Слід підкреслити, що урок прой-
шов у легкій та невимушеній ат-
мосфері. Учні поглибили  свої уяв-
лення та знання про традиції свят-
кування Різдва в Україні та Королів-
стві Великої Британії.

Семінар-практикум став показни-
ком успішного впровадження та ре-
алізації Концепції Нової української 
школи у 2 класі Кирилівської ї ЗОШ-С  
І-ступеня «Золота рибка»,  де панує 
співпраця керівництва закладу осві-
ти, педагогічного колективу та бать-
ківської громадськості.  А результа-
том їх співпраці є успішні учні.

ВІДКРИТИЙ БІНАРНИЙ УРОК
З ВИКОРИСТАННЯМ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ 

ВІДБУВСЯ У «ЗОЛОТІЙ РИБЦІ»
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Новенький шкільний 
автобус у Охрімівці 
вперше виїхав на 
свій маршрут 17 
грудня.

В Охрімівській ЗОШ відремонтували 
туалетні кімнати

Капітальним ремонтом 
туалету займалося ТОВ 
«Променерго-інновація». 
Санвузол облаштували 
окремими кабінками, су-
часною сантехнікою та су-
шаркою для рук.

Варто відзначити, що в 
школі є інклюзивний клас 
і в ньому навчається дити-
на з особливими освітніми 

потребами, яка має вади 
опорно-рухового апарату. 
Для неї вже була придбана 
спеціальна парта, а наразі 
для цієї дитини, відповідно 
до вимог, була облаштована 
і одна туалетна кабінка.

У кабінці встановлені 
широкі двері і спеціальні 
поручні, що полегшує ко-
ристування вбиральнею.

Нагадаємо, що автобус 
ЕТАЛОН А08116Ш було 
придбано за 1 млн 731 ти-
сячу гривень. Це були ко-
шти із залишків освітньої 
субвенції. Новий сучасний 
транспортний засіб спе-
ціально призначений для 
перевезення дітей і відпові-
дає всім вимогам безпеки, 
а також має обмеження у 

швидкості.
Проте не одразу учні 

змогли випробувати його. 
Адже за законодавчими 
нормами його потрібно 
було спочатку постави-
ти на облік і отримати всі 
потрібні документи. Але 
тепер учні мають змогу 
під’їжджати до школи на 
новенькому автобусі.

Новорічний подарунок учні Охрімівської 
школи отримають після канікул.

ЗАВЕРШЕНО РЕМОНТ АКТОВОЇ 
ЗАЛИ В ОХРІМІВСЬКІЙ ШКОЛІ

Реконструкція акто-
вої зали в Охрімівській 
школі, як і у вбиральнях, 
тривала протягом осе-
ні минулого року. Ре-
монтні роботи проводи-
лися так, щоб негативно 
не впливати на навчаль-
ний процес.  Під час ре-
конструкції у актовій за-
лі була замінена підлога, 
з’явилася нова підвісна 
стеля, встановлено но-
ве освітлення, пожежна 
сигналізація та елемен-
ти опалення. Стіни зали 
реконструйовані за до-
помогою сучасних мате-
ріалів. На них закріплені  

декоративні панелі із те-
матичними надписами. 
На стінах з’явилися ма-
люнки казкових замків та 
елементів, пов’язаних із 
культурним життям.

Вартість проведених 
робіт та матеріалів скла-
ла близько 600 тисяч 
гривень, які були виді-
лені з бюджету Кирилів-
ської громади. Вже піс-
ля зимових канікул, 13 
січня, учні Охрімівської 
школи матимуть змогу 
користатися оновленою 
актовою залою та вла-
штовувати там культурні 
заходи.

На облаштування сучасних 
санвузлів було виділено
265 тис. грн. із залишків 
освітньої субвенції.

На важливій та жвавій дорожній розв’язці
у Кирилівці встановили велику парасольку

У КИРИЛІВЦІ З’ЯВИЛАСЯ КРЕАТИВНА АВТОБУСНА ЗУПИНКА

Корисно, стильно та красиво - таку характе-
ристику від жителів селища отримала нова ав-
тобусна зупинка, яка з’явилася наприкінці 2019 
року на перехресті вулиць Федотова коса та 
Проспект Азовський. Влітку на цьому місці дуже 
жвавий автомобільний та пішохідний рух, багато 
людей тут роблять пересадку.

Тому керівництво селищної ради вирішило об-
лаштувати тут зупинний майданчик, стилізова-
ний під парасольку. Велику металеву конструк-
цію замовили у харківській фірмі, яка виробляла 
композицію ліхтарних стовпів-музикантів, що за-
раз прикрашає Приморський бульвар.

Незабаром на новій зупинці під металевою па-
расолькою з’являться лавки. У тротуарну плит-
ку на зупинному комплексі вмонтовано 2 ліхтаря. 
Роботи та матеріали профінансовані з бюджету 
громади.

Охрімівські учні вперше приїхали 
до школи на новому автобусі

Казкові новорічні герої розвозили солодкі 
подарунки по домівках дітлахів

Селами громади на маршрутці 
їздили Дід Мороз та Снігуронька

Традиційно під Новий рік населеними 
пунктами громади їздить маршрутка із 
Дідом Морозом та Снігуронькою. Вони 
розвозять по домівках дітей, які не відвід-
ують дошкільні та шкільні заклади, со-
лодкі новорічні подарунки від Кирилів-
ської селищної ради.

Як і у минулі роки, подарунки від вла-
ди громади отримали усі без винятку діти 
Кирилівської ОТГ. Тих, хто ходить до дит-
садків та відвідує школи, із Новим роком 

Дід Мороз із Снігуронькою поздоровляли 
на новорічних виставах, інші діти чекали 
на казкових героїв вдома.

Автобуси надала селищна рада. Свою 
казкову місію головні герої Нового року 
розпочали 29 грудня з Лиманського. 30 
грудня дітлахів Кирилівки поздоровляли 
аж два Діда Мороза та дві Снігуроньки на 
двох маршрутках! У передноворічні дні 
подарунки також отримали діти Охрімів-
ки, Косих, Атманаю, Солоного та Нового.
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У КИРИЛІВЦІ ПРОЙШОВ МАЙСТЕР КЛАС 
З ПРИКРАШАННЯ ІМБИРНИХ ПРЯНИКІВ

ЖИТЕЛІ КИРИЛІВКИ «ВЛЕТІЛИ» 
У НОВИЙ РІК НА ЛІТАКУ

Святий Миколай завітав у гості 
до кирилівських дітлахів

19 грудня у Кирилівському БК №1 
відбулося святкування Дня Святого 
Миколая.

лили новорічну красуню.
Діти на святі подиви-

лися новорічну виставу, 
потанцювали, поспівали, 
а наприкінці свята отри-

До Охрімівки завітав Святий Миколай

В Охрімівському СБК (філія № 5) 22 грудня 
відбулось театрально-розважальне свято 
«Ходить по землі Святий Миколай».

Цей день знаменує собою 
початок новорічних свят. 
Кожного року,  саме 19 
грудня,  по всій країні за-
палюють новорічні ялин-
ки. Не зраджує традиціям і 
Кирилівська громада.

На святкування в Будин-
ку культури Святий Ми-
колай разом зі своїми по-
мічниками та маленькими 
глядачами, яких, до речі, 
зібрався повний зал, запа-

мали солодкі подарунки.  
Після всі охочі змогли 
сфотографуватися зі Свя-
тим Миколаєм.

19 грудня у Кирилівському БК №2 дітлахи 
зібралися, щоб власноруч розмалювати 
імбирні пряники.

Святкова атмосфера панувала 29 грудня 
у Кирилівському Будинку культури №1 під 
час новорічного концерту під назвою «Під 
крилом літака до нас летить Новий рік».

Розписували пряники 
у формі ялинки, хатинки, 
зірочок та інше. Діти отри-
мали можливість відчути 
себе справжніми кондите-
рами, спробували малю-
вати «смачними фарбами». 
Спочатку вони заливали 
пряники різнокольоровою 
глазур’ю, а потім виклада-
ли зверху різні декоруючі 
елементи. Після того, як всі 
пряники були розмальова-
ні, кожен зміг забрати свій 
витвір мистецтва додому.

Малюків дуже захопив 
творчий процес, тому ре-
зультат перевершив всі очі-
кування. Навіть найменші 
жителі громади з задово-
ленням малювали на пря-
никах, а потім з гордістю 
показували оточуючим 
свою роботу.

Розважальну про-
граму розпочали ін-
струментальною ком-
позицією у виконанні 
Павла Шиян, Олега Ре-
піна та Миколи Вань-
кевича. Потім на сце-
ні з’явився молодий і 
позитивний ведучий 
свята Сергій. Ведучий 
протягом всього кон-
церту запалював гля-
дачів своїми жартами  
та цікаво оголошував 
кожен номер. Глядачі 
бурхливими оплеска-
ми зустрічали артис-
тів, підспівували та ви-
гукували «Браво!».

На сцені виступали: 
народний хор «Бере-
гиня» (кер. Алла Вань-
кевич), вокальний ко-
лектив «Джерело», ду-

ет «Обрій», танцюваль-
ний колектив «Фанта-
зія», танцювальний ко-
лектив «Шахеризада», 
танцювальний колек-
тив «Акварель», тан-
цювальний колектив 
«Акварельки», чарівні 
солісти Світлана Джа-
ловська, Наталка Куц, 
Галина Червона, Олег 
Репін, Алла Ваньке-
вич, вокально-інстру-
ментальний ансамбль 
«Едельвейс», народ-
ний фольклорний ко-
лектив «Хітана», а гу-
мореску розповів Ва-
силь Мурський.

Програма пройшла 
на одному подиху. Усі 
були задоволені та 
отримали море пози-
тиву і гарний настрій.

На святі для дітей висту-
пили: дитячий ВА «Веселі 
нотки», театральний гурток 
«Театральні сходинки», ди-
тячий хореографічний гур-
ток «Барвінок» та інші.

Маленькі глядачі брали 
участь у веселих конкурсах, 
і кожна дитина отримала від 
Святого Миколая подару-
нок, настрій та натхнення.

Колектив Охрімівського 
СБК висловлює щиру по-
дяку усім учасникам свя-
та, керівнику декоративно-
прикладного гуртка Шин-
каренко О.В. за оформлен-
ня фотозони до новорічно-
різдвяних свят і зали для 
глядачів. Усі учасники свята 
вдячні за підтримку голові 
Кирилівської ОТГ Малєєву 
І.В. та директору ЦК «Куль-
тури, дозвілля та мистець-
кої освіти Кирилівської се-
лищної ради Якимівського 
району Запорізької облас-
ті» Шиян С.М.
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На цю подію жителі Кирилівки 
чекали 12 років

НОВОРІЧНИЙ БАЛ-МАСКАРАД ВЛАШТУВАЛИ
У КИРИЛІВСЬКОМУ СБК №2

з найкращих осередків 
культури Запорізької об-
ласті приїхали подивитися 
та привітати із його офіцій-
ним відкриттям керівни-
цтво Кирилівської громади 

та її жителів заступник го-
лови Запорізької обласної 
державної адміністрації 
Марина Кудерчук, пред-
ставники Департаменту 
культури, туризму, націо-

Реконструкцію се-
лищного Будинку 

культури у Азовському 
було розпочато, ще коли 
не існувало Кирилівської 
ОТГ. Довгих 11 років будів-
ля Будинку культури зна-
ходилася у непридатному 
для використання стані. За 
цей термін проект рекон-
струкції приходилося мі-
няти декілька разів, через 
постійне здорожчення бу-
дівельних матеріалів.

За останні 2-3 роки робо-
ти значно активізувалися, а 
влада новоствореної Кири-
лівської громади поставила 
для себе завдання щодо за-
кінчення реконструкції, як 
одне з найприорітетніших.

Будинок культури част-
ково розпочав свою роботу 
на початку 2018 року. Пер-
шими у нових відремон-
тованих класах в ньому 
почали займатися твор-
чі колективи. Наступним 
етапом стало відкриття хо-
реографічних класів. Па-
ралельно із цим тривали 
роботи із зовнішнього оздо-
блення будівлі, ремонту 
даху, благоустрою навко-
лишньої території. Будів-
ля Будинку культури №2 
гармонійно вписалася в за-
гальний ансамбль рекон-
струкції центру Азовського.

1 грудня 2018 року від-
булось урочисте відкрит-
тя великої зали-фойє, де 
була встановлена новорічна 
ялинка і відбулося яскра-

ве та цікаве свято. Роботи 
виконувались за окремим 
дизайнерським задумом, і 
підряднику вдалося його 
реалізувати майже на 100%.

Протягом 2019 року 
тривали роботи з рекон-
струкції конференц-зали, 
закупівлі необхідного об-
ладнання та інструментів, 
забудови вуличної сцени, 
облаштування площі біля 
Будинку культури, але го-
ловне — реконструкції ве-
ликої глядацької зали. Її 
також робили за дизайнер-
ським проектом.

Наприкінці 2019 року 
усі роботи були завершені, 
об’єкт був повністю зданий 
в експлуатацію.

Урочисте відкриття 
оновленого селищного Бу-
динку культури №2 від-
булося 24 грудня. На один 

Жителі громади у новорічну ніч одягнулися у креативні 
костюми та влаштували справжній бал-маскарад.

отримали ті гості свята, які 
були у маскарадних костю-
мах. Вся лотерея була по-
ділена на категорії. У кож-
ній категорії головний приз 
отримував переможець, 
а інші учасники - заохочу-
вальні подарунки.

Також проводився кон-
курс на кращий маскарад-
ний костюм. Головний приз 

отримала дівчинка, яка бу-
ла у костюмі новорічної 
ялинки.

Гості свята водили хо-
роводи навколо новорічної 
красуні, танцювали та роз-
важалися. А улюблені ви-
конавці Олег Протасов, Вя-
чеслав Мінін та Олена Гнєз-
довська дарували присут-
нім святковий настрій.

Один з найкращих Будинків 
культури області офіційно 

відкрито у Кирилівці

Цікаву новорічну програ-
му підготували співробіт-
ники нещодавно відкритого 
СБК №2 для жителів грома-
ди, які прийшли святкувати 
Новий рік разом.

Окрім танців та розва-
жальних виступів кирилів-
ських артистів на святі про-
водився розіграш святкової 
лотереї. Щасливі номерки 

нальностей та релігій Запо-
різької обласної державної 
адміністрації, перший за-
ступник голови Якимів-
ської державної районної 
адміністрації Володимир 
Горбань, голова Якимів-
ської районної ради Юрій 
Шило.

Після перерізання чер-
воної стрічки урочисте від-
криття перенеслося у дво-
поверхову глядацьку залу, 
де почесні гості та керівни-
цтво громади поздоровило 
присутніх із значущою по-
дією у житті громади.

Творчі колективи Бу-
динку культури №2 під-
готували справжнє велике 
свято культури та мисте-
цтва. Участь у ньому брали 
колективи Будинку куль-
тури №1, Будинків  культу-
ри Охрімівки та Атманаю, 
творчі гості з Якимівки, які 
дуже полюбилися жите-
лям нашої громади. Велику 
кількість подяк за такий 
чудовий подарунок громаді 
до Нового року отримали 
голова Кирилівської се-
лищної ради Іван Малєєв 
та уся його команда одно-
думців.

Завершилося чудове свя-
то спільним виконанням 
фінальної пісні усіх ко-
лективів, які брали участь 
у концерті, та поздоров-
ленням солодким призом 
творчих колективів та ке-
рівництва реконструйова-
ного осередку культури.
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У Запоріжжі 30 листопада відбувся 
Чемпіонат Запорізької області з карате,
на якому команда кирилівських спортсменів 
виділялася спортивною підготовкою.

техніку турніру, адже його 
фінальний поєдинок був 
оголошений як кращий на 
змаганнях. За правилами 
карате-pro у нагороду за 
таку заслугу дають «ката-
ну» (японський меч).

Олександр Віркун про-
вів два поєдинки та виграв 
їх, виборовши 1 місце. Олег 
Александров провів один 
поєдинок та виборов золо-
ту медаль.

Вадим Лузан отримав 
2 місце на цих змаганнях. 
Але свою зустріч із спортс-
меном з Києва провів дуже 
видовищно та професійно.

Данило Сулим проявив 
справжню жагу до пере-

Найбільше протистоян-
ня у наших бійців на цьому 
турнірі було з київським 
клубом «Ратник». Проте, 
всі бійці нашої команди ви-
глядали дуже переконливо 
і майже всі бої вигравали 
достроково.

У підсумку Станіслав 

моги, але, на жаль, став 
третім. Дмитро Вакуленко 
провів один поєдинок та 
виборов срібло змагань.

Данило Задорожній про-
вів три видовищні поєдин-
ки. Спортсмен показав 
неабияку витримку та ви-
боров 1 місце.

Новачок кирилівської 
команди Вадим Кудряшов 
провів свій перший по-

єдинок на змаганнях і зміг 
завоювати 2 місце. За сло-
вами тренера Руслана Га-
лигіна, Вадим є дуже пер-
спективним спортсменом, і 
попереду на нього чекає ще 
багато перемог.

Подяку за пітримку 
спортсмени виражають 
Спілці вірменів Запорізь-
кої області та Кирилівській 
селищній раді.

ТВОРЧІ КОЛЕКТИВИ КИРИЛІВКИ 
ПІДКОРИЛИ «ЗОРЕГРАЙ»

Кирилівські спортсмени стали 
чемпіонами Кубку України з хортингу

ся сильна суперниця, про-
те Кіра показала відмінну 
спортивну підготовку та ви-
борола 1 місце.

Кирилівські спортсмени 
досягли високих результа-
тів та вибороли звання най-
кращого дитячого клубу 
України.  Як зазначає тре-
нер спортсменів Руслан Га-
лигін: «У цьому році ми ви-
грали у всіх проведених 
змаганнях. Для нас це ду-
же знаковий показник. Мій 
колега Віталій Головко за 
рішенням президіума увій-
шов до тренерської ради 
федерації. Ганна Алексан-
дрова отримала національ-
ну суддівську категорію, і на 
цих змаганнях вона вже бу-
ла старшою на хорті (не на 
тому, де проходили змаган-
ня нашої команди)».

Велику подяку тренери 
та спортсмени висловлю-
ють батьківському коміте-
ту за підтримку. За вагомий 
внесок у розвиток хортин-
гу кирилівський клуб дякує 
Спілці вірменів Запорізької 
області.

— Щира вдячність Ки-
рилівській селищній раді, 
— наголошує тренер Рус-
лан Галигін. – Побувавши 
на багатьох змаганнях та 
поспілкувавшись з іншими 
командами, ми розуміємо, 
наскільки велику підтрим-
ку отримує дитячий спорт 
в нашій громаді від керів-
ництва. Без цього фінансу-
вання ми не змогли  б брати 
участь у змаганнях високо-
го рівня. Ми дякуємо керів-
ництву, членам виконавчо-
го комітету та депутатсько-
му корпусу за неоціненний 
внесок у розвиток спорту!

Артисти Кирилівського СБК №1 стали 
лауреатами фестивалю талантів.

Змагання з національного виду 
єдиноборства проходили у Броварах 
з 7 по 8 грудня і зібрали талановитих 
спортсменів зі всієї України.

Їм не було рівних на новорічних 
іграх з волейболу на Кубок Охрімівки.

На килим вийшли пред-
ставники різних вікових ка-
тегорій. Усього – близь-
ко 340 спортсменів. Кири-
лівську ДЮСШ «Азовець» 
представляло 7 спортсме-
нів, які привезли 5 золотих 
та одну срібну медаль.

Олександр Віркун провів 
три напружених поєдинки. 
Усі бої спортсмен закінчив 
достроково та став абсо-
лютним чемпіоном змагань.

Олег Александров провів 
4 поєдинки. За результата-
ми важких та напружених 
боїв Олег став переможцем 
та отримав золоту медаль.

Данило Сулим провів 
3 поєдинки в яких отри-
мав перемогу, але в фіна-
лі спортсмен зійшовся з 

Олегом Александровим та 
отримав поразку у цьому 
поєдинку. У результаті у Да-
нила 2 місце.

Вадим Лузан провів три 
видовищні поєдинки. Два 
з них він закінчив достро-
ково, а у третьому пере-
міг за рішенням суддів. В 
результаті кирилівський 
спортсмен виборов золо-
ту медаль.

Христина Апалькова про-
вела найшвидший бій тур-
ніру. Кирилівська спортс-
менка нанесла три удари 
суперниці і здобула пере-
могу. В результаті у Христи-
ни 1 місце.

Кіра Кордюкова провела 
дуже тяжкий та емоційний 
поєдинок. Дівчинці дістала-

Всеукраїнський фести-
валь талантів «Зореграй» 
за підтримки благодій-
ного фонду «Злагода» 
проходив у Запоріжжі 
7 грудня. Кирилівську 
громаду на ньому пред-
ставили творчі колективи 
Кирилівського СБК №1.  
Народний хор «Берегиня» 
— керівник — Алла Вань-
кевич, Іван Над’ярний 

(художнє читання) — ке-
рівник Вікторія Коль-
чієнко та Павло Шиян 
підкорили глядачів та 
журі фестивалю. Усі гідно 
виступили та майстерно 
продемонстрували любов 
до народного мистецтва.

За підсумками компе-
тентного журі наші колек-
тиви та виступаючі стали 
лауреатами І ступеню.

Другий рік поспіль 5 
січня в Охрімівці про-
ходить новорічний 
волейбольний турнір на 
Кубок Охрімівки серед 
жіночих команд. Цьо-
го разу у ньому брали 
участь 4 команди Яки-
мівського району — по 
дві з Якимівської та 
Кирилівської громад.

В результаті запеклої 
боротьби у спортивній 
залі Охрімівської школи 
переможцем турніру та 
володарем Кубку стали 
господарки змагань, 
дівчата з охрімівської 
команди «Чайка». Друге 
місце посіла команда 
з Шелюг «Сокіл». На 
третьому місці опини-

лися якимівські дівчата 
з команди «Авангард», 
а четверте місце посіли 
кирилівські волейболіст-
ки з команди «Азовець».

Усі команди були на-
городжені дипломами. 
Також нагородили і кра-
щих гравчинь Кубку.

Організатор змагань, 
депутат Кирилівської 
селищної ради та тренер 
місцевої охрімівської 
команди «Чайка» Олек-
сандр Біличенко каже, 
що змагання настільки 
сподобались учасницям 
та вболівальникам, що 
відтепер Новорічний 
Кубок Охрімівки з 
волейболу стане тради-
ційним.

Охрімівські дівчата 
знов на висоті

Путеньов став першим та 
отримав приз за кращу 

«Катану» за найкращу техніку турніру з карате 
отримав кирилівський спортсмен
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Подолавши виснажливі збори, Олександр Балабін 
став переможцем турніру сильніших.

Кирилівський чемпіон став переможцем 
турніру сильніших

Учасники збірної Украї-
ни з боксу (юніори 2004 – 
2005 років народження) за-
вершили збір у Харкові, де 
60 найсильніших боксерів  
провели 14 днів щоденних 
тренувань. Навчально-тре-
нувальні збори проходили 
з  20 листопада по 3 грудня 
в місті Харкові на базі спор-
тивного комплексу ХТЗ. Це 
були збори призерів мину-
лого чемпіонату України, які 
вдосконалювали свою під-
готовку для участі у Чемпіо-
наті Європи та міжнародних 
турнірах.

На цей збір був виклика-
ний і кирилівський боксер 
Олександр Балабін, який 

ний відбір. 80 сильніших 
спортсменів з 17 областей 
України змагалися на призи 
Бахмутського міського го-
лови Олексія Реви .

У ваговій категорії Олек-
сандра Балабіна було 4 
спортсмени, які є дуже під-
готовленими та титулова-
ними боксерами.  Перший 
свій бій кирилівський чемпі-
он провів з боксером з Оде-
си і блискуче закінчив його 
з рахунком 5:0 на нашу ко-
ристь. У фіналі Олександр 
зійшовся з чотириразовим 
переможцем чемпіонату 
України  з Донецької облас-
ті.  Наш боксер до цього по-
єдинку був дуже добре під-

наразі є чемпіоном України 
2019 року у ваговій катего-
рії 66 кг. За словами трене-
ра боксера Андрія Щетініна: 
«Збір був насичений та важ-
кий. Хлопці кожного дня ви-
кладалися на повну на три-
разових  тренуваннях. Ми 
повністю виконали весь план 
тренувань та залишилися 
задоволені результатом».

Після зборів на кирилів-
ського боксера очікував 
турнір, який проходив з 3 по 
7 грудня у місті Бахмут До-
нецької області.  Змагання 
зібрали кращих представ-
ників вікової категорії 2004-
2005 року народження, які 
вже пройшли національ-

В Охрімівці, на майданчику зі 
штучним покриттям, 21 грудня 
відбулися захоплюючі футбольні 
змагання серед дорослих.

«НОВОРІЧНИЙ КУБОК» ОХРІМІВКИ ЗІБРАВ 
НАЙКРАЩІ КОМАНДИ РАЙОНУ

Захоплюючі зма-
гання, які організував 
керівник оздоровчого 
гуртка Охрімівського 
СБК Олександр Біли-
ченко за підтримки 
директора КЗ «Центр 
культури, дозвілля 
та мистецької освіти 
Кирилівської селищної 
ради» Світлани Шиян, 
зібрали велику кількість 
вболівальників.

Цього разу кубок 
розігрували юнацькі 
футбольні команди. До 
участі у змаганні було 
запрошено три команди 
- «Чайка» (Охрімівка), 

«Спартак» (Мелітополь), 
«Авангард» (Вівчанськ).

Змагання були дуже 
напруженні та інтригу-
ючі. У фіналі охрімів-
ці зійшлися з досить 
сильною командою з 
Мелітополя. Спортсме-
ни провели два тайми 
по 20 хвилин. Боротьба 
точилася до останньої 
хвилини, і в результаті 
«Чайка» здобула пере-
могу і отримала ново-
річний кубок.

Усі команди були на-
городжені грамотами 
та солодкими подарун-
ками. 

готовлений. Усі три раунди 
Сашко домінував на ринзі і 
з рахунком 5:0 здобув без-
заперечну перемогу.

В результаті кирилів-
ський чемпіон Олександр 
Балабін став переможцем 
турніру сильніших у місті 
Бахмут!

Тренер та спортсмен ви-
словлюють подяку голові 

Кирилівської ОТГ Івану Ма-
лєєву та директору ДЮСШ 
«Азовець» Артему Тельча-
рову за постійну підтрим-
ку та можливість боксувати 
на змаганнях вищого рівня. 
Також щира подяка вира-
жається Віктору Новохат-
ньому, який залишається 
небайдужим до цього виду 
спорту.

Новорічний кубок с. Охрімівка 
з міні-футболу серед юнаків 
відбувся 26 грудня на майданчику 
зі штучним покриттям.

Охрімівські футболісти 
стали володарем 
кубку, обігравши 

команду з Мелітополя

борювали собі перемогу. 
В результаті напружених 
змагань володарем ново-
річного кубку стала коман-
да з Кирилівки «Азовець». 
«Чайка» посіла 2 почесне 
місце, а у команди «Хвиля» 
- 3 місце.

Кома н да-переможец ь 
була нагороджена кубком, а 
інші команди - грамотами. 
Також були нагородженні 
кращі гравці змагання.

Змагання проходили на 
оновленому майданчику, 
адже зовсім нещодавно за 
кошти КЗ «Центр культу-
ри, дозвілля та мистецької 
освіти Кирилівської се-
лищної ради» завдяки не-
байдужому відношенню 
його директора Світлани 
Шиян до спорту в грома-
ді, туди було придбано но-
веньке електронне табло. 
Місцеві активісти Сергій 
Чижиковський та Олек-
сандр Біличенко не за-
лишилися байдужими до 
оновлення, і власними си-
лами встановили його на 
полі.

Ці змагання були орга-
нізовані керівником оздо-
ровчого гуртка Охрімів-
ського СБК Олександром 
Біличенко за підтримки 
директора КЗ «Центр куль-
тури, дозвілля та мистець-
кої освіти Кирилівської 
селищної ради» Світлани 
Шиян.

На змагання було запро-
шено 4 команди - «Азо-
вець» (Кирилівка), «Чайка» 
(Охрімівка), команда з Да-
видівки «Авангард» та ко-
манда «Хвиля» з Атманаю. 
В результаті жеребкування 
було визначено, що коман-
ди повинні зіграти спочат-
ку кожна з кожною, а по-
тім команди, які програли, 
змагалися за 3-4 місця, а 
переможці - за 1-2 місця.

Кожна гра викликала 

шквал емоцій у вболіваль-
ників, яких, до речі, зібра-
лося чимало. Спортсмени 
у прямому сенсі слова ви-
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З метою інформування та юридичної 
обізнаності населення прикордоння 
роз’яснюємо вимоги деяких нормативних 
положень щодо прав на застосування 
зброї військовослужбовцями ДПСУ, 
під час виконання ними завдань за 
призначенням.

Протягом року під час 
охорони державного кордо-
ну України прикордонни-
ками неодноразово доводи-
лось застосовувати зброю 
аби зупинити незаконні на-
міри злочинців та правопо-
рушників.

Невиконання законних 
розпоряджень військовос-
лужбовців прикордонного 
відомства приводили до за-
стосування ними спеціаль-
них засобів та зброї.  Окрім 
цього, усі правопорушники 
притягувались до кримі-
нальної та адміністративної 
відповідальності.

З метою інформування 
та юридичної обізнанос-
ті населення прикордоння 
роз’яснюємо вимоги дея-
ких нормативних положень 
щодо прав на застосування 
зброї військовослужбовця-
ми ДПСУ, під час виконан-
ня ними завдань за призна-
ченням.

Військовослужбовці, під 
час виконання завдань з 
охорони державного кор-
дону та суверенних прав 
України в її прилеглій зоні, 
виключній (морській) еко-
номічній зоні в межах по-
вноважень, передбачених 
законами України: «Про 
Державну прикордонну 
службу України», «Про при-
леглу зону України», «Про 
виключну (морську) еконо-
мічну зону України», мають 
право в порядку і випад-
ках, передбачених Законом 
України «Про Національ-
ну поліцію», військовими 
статутами Збройних Сил 
України та іншими норма-
тивно-правовими актами, 
застосовувати фізичну силу, 
використовувати службових 
собак, а також зберігати, 
носити спеціальні засоби 
і зброю, використовувати і 

БЕРДЯНСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН РОЗ’ЯСНЮЄ ПРАВА 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ ТА 

СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС НЕСЕННЯ СЛУЖБИ

застосовувати їх самостійно 
або у складі підрозділів.

Спеціальні  засо-
би  (наручники,  засоби   
зв’язування, гумові   кий-
ки, сльозогінні речовини,  
світлошумові  пристрої від-
вертальної дії,  пристрої 
примусової зупинки  тран-
спорту,  інші спеціальні   
засоби)   застосовуються   
прикордонниками в тому 
разі,  якщо інші форми по-
переднього впливу на по-
рушників не  дали  бажаних 
результатів, для:

1) захисту громадян і са-
мозахисту від нападу та ін-
ших дій, що створюють за-
грозу їх життю або здоров’ю;

2) припинення   масових   
безпорядків   і  групових  
порушень громадського по-
рядку;

3) відбиття   нападу   на   
будівлі,  приміщення,  спо-
руди  і транспортні засоби, 
незалежно від їх належнос-
ті, або їх звільнення у разі 
захоплення;

4) затримання  і  достав-
ки  в  підрозділ  або  інше  
службове приміщення Дер-
жавної прикордонної служ-
би України осіб, які вчи-
нили правопорушення,   а   
також   для  конвоювання  і  
тримання  осіб, затриманих 
і взятих під варту,  якщо за-
значені вище  особи  чинять 
опір  прикордонникам  або 
якщо є підстави вважати,  
що вони можуть учинити 

втечу чи завдати шкоди ото-
ченню або собі;

5) припинення масового 
захоплення  землі  та  інших  
дій,  що можуть  призвести  
до зіткнення груп населен-
ня,  а також дій,  які пара-
лізують роботу транспорту, 
життєдіяльності населених 
пунктів, посягають на гро-
мадський спокій, життя і 
здоров’я людей;

6) припинення  опору  
прикордонникам  та  іншим  
особам,  які виконують 
службові або громадські 
обов’язки з охорони громад-
ського порядку і боротьби із 
злочинністю;

7) звільнення заручників.
Службові  собаки  ви-

користовуються  під  час 
несення служби з охорони 
державного кордону для по-
долання протидії законним 
вимогам прикордонників та 
затримання,  конвоювання і  
охорони  правопорушників.

Прикордонники, вико-
нуючи завдання з охорони 
державного кордону Укра-
їни, застосовують зброю та 
бойову техніку для:

1) відбиття  збройного  
нападу  та  вторгнення  на  
територію України озбро-
єних військових груп і зло-
чинних угруповань;

2) припинення  збройних  
провокацій,  а  також  для  
відбиття нападу або   при-
пинення  збройного  опору  
осіб,  які  незаконно перети-

нають чи намагаються неза-
конно  перетнути  держав-
ний  кордон України;

3) захисту громадян  від  
нападу,  що  загрожує  їх  
життю  і здоров’ю, а також 
звільнення заручників;

4) відбиття нападу на при-
кордонника або  членів  його 
сім’ї, якщо їх життю і здоров’ю 
загрожує небезпека;

5) відбиття нападу  на  
об’єкти,  приміщення  та  
прикордонні наряди Дер-
жавної прикордонної служ-
би, а також їх звільнення в 
разі захоплення;

6) затримання особи, яку 
застали при вчиненні тяж-
кого злочину і яка намага-
ється втекти;

7) затримання  особи,  
яка чинить збройний опір,  
намагається втекти  з-під 
варти,  а  також  озброє-
ної  особи,   яка   погрожує 
застосуванням  зброї  та  
інших  предметів,  що  за-
грожує  життю і здоров’ю 
прикордоннику;

8) зупинки транспорт-
ного засобу шляхом його 
пошкодження, якщо водій 
своїми діями створює явну 
загрозу здоров’ю чи життю 
громадян або прикордон-
нику;

9) подання сигналу триво-
ги або виклику допомоги;

10) знешкодження  твари-
ни,  яка  загрожує  життю  і  
здоров’ю громадян або при-
кордонника.

Для більш детального 
ознайомлення з правами, 
щодо застосування зброї та 
спеціальних засобів при-
кордонниками ви можете 
перейти за посиланнями:

ht t p s ://z a kon .r a d a .gov.
ua/laws/show/661-15 (Закон 
України «Про Державну 
прикордонну службу Украї-
ни» від 3 квітня 2003 року № 
661-IV):

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0963-03  (наказ 
Адміністрації Державної 
прикордонної служби від 
21.10.2003 року №200, заре-
єстрований в Міністерстві 
юстиції України 22 жовтня 
2003 р. за № 963/8284  «Про 
затвердження Інструкції 
про застосування зброї, бо-
йової техніки, озброєння 
кораблів (катерів), літаків і 
вертольотів Державної при-
кордонної служби України, 
спеціальних засобів та захо-
дів фізичного впливу під час 
охорони державного кордо-
ну та виключної (морської) 
економічної зони України»).

Відділ з питань соціального за-
хисту населення Кирилівської се-
лищної ради з 1 грудня розпочав 
прийом документів для отримання 
державної допомоги за такими ви-
дами:

1) надання тимчасової державної 
допомоги дітям, батьки яких ухиля-
ються від сплати аліментів, не ма-
ють можливості утримувати дитину 
або місце проживання їх невідоме;

2)  надання державної допомоги 
у зв’язку з вагітністю та пологами 
особам, які не застраховані в сис-

темі загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування, при 
народженні дитини, при усинов-
ленні дитини, на дітей одиноким 
матерям, які виховуються у багато-
дітних сім’ях та над якими встанов-
лено опіку чи піклування;

3) надання державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям, 
особам з інвалідністю з дитинства 
та дітям з інвалідністю;

4) надання надбавки на догляд за 
особами з інвалідністю з дитинства 
та дітьми з інвалідністю;

5) надання щомісячної грошо-
вої допомоги особі, яка проживає 
разом з особою з інвалідністю І чи 
ІІ групи внаслідок психічного роз-
ладу, яка за висновком лікарської 
комісії медичного закладу потребує 
постійного стороннього догляду, на 
догляд за нею;

6) призначення одноразової мате-
ріальної допомоги особам з інвалід-
ністю та дітям з інвалідністю;

7) компенсаційна виплата фізич-
ній особі, яка надає соціальні по-
слуги;

8) видача направлення (путівки) 
особам з інвалідністю та / або дітям 
з інвалідністю до реабілітаційних 
установ сфери управління Мінсоц-
політики та / або органів соціально-
го захисту населення (регіонально-
го та місцевого рівнів);

9) видача путівки на влаштуван-
ня до будинку-інтернату для гро-
мадян похилого віку та осіб з інва-
лідністю, геріатричного пансіонату, 
пансіонату для ветеранів війни і 
праці, психоневрологічного інтер-
нату, дитячого будинку-інтернату;

10) видача посвідчень батькам 
багатодітної сім’ї та дитини з бага-

тодітної сім’ї, особам, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, члена сім’ї загиблого 
ветерана війни, особи з інвалідніс-
тю внаслідок війни та іншим кате-
горіям громадян;

11) видача талонів на право одер-
жання особами з інвалідністю вна-
слідок війни, учасниками війни та 
членами сім’ї загиблого (померлого) 
ветерана війни проїзних документів 
(квитків) безоплатно і з 50-відсо-
тковою знижкою їх вартості;

12) взяття на облік осіб з інвалід-
ністю загального захворювання та 
з дитинства, ветеранів війни і при-
рівняних до них категорій осіб, гро-
мадян які постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (кате-
горії 1) для забезпечення санаторно-
курортним лікуванням;

13) прийняття рішення щодо со-
ціального обслуговування громадя-
нина територіальним центром соці-
ального обслуговування (надання 
соціальних послуг) та інше.

Для отримання додаткової ін-
формації звертайтесь до Кирилів-
ської селищної ради, кабінет №11.

Відділ з питань соціального захисту 
населення Кирилівської селищної 

ради розширює свої повноваження

Відтепер, для того 
щоб звернутися за 
призначенням певного 
виду державної 
допомоги, не потрібно 
їхати до Управління 
соціального захисту 
населення Якимівської 
селищної ради. 
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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 Кирилловке-2 (с. Азовское) ул. 8 Мар-
та, 098-532-79-64 (звонить после 20.00) 

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, Изабелла, 
Лидия, 098-532-79-64 (звонить после 20.00) 
Волгу 24, 097-253-06-82 
ворота гаражные, 2,5х2.5м, 5500 грн, 097-
240-05-62 
выпускное платье,  44-48р. 096-209-13-27 
двери, х/с, б/у (Китай), 500грн/шт., 050-826-
28-48 Константин, б.о Гранд-Виктория
детская коляска для двойнят, синяя, 098-
532-79-64 (звонить после 20.00) 
детская коляска, синяя, 098-532-79-64 
(звонить после 20.00) 
доильный аппарат, солому и сено, 096-
209-13-27 
забор деревянный (штахетник), 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 10 000 - 15 000 
грн с возможными надбавками, 097-234-
91-17

Приглашаем на работу в Европе. Из-
мени свою жизнь уже сегодня! Доступны 
вакансии по любым специальностям, так же 
занимаемся трудоустройством людей без об-
разования. Знание языка приветствуется, 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 60-річчям вітаємо Матвієць 
Тетяну Вікторівну. Бажаємо до-
машнього тепла, затишку вогни-
ща, достатку і здоров’я, бадьо-
рості і свіжості, вічної молодості 
і грандіозного, фантастичного 
щастя!

З 60-річчям вітаємо Кривоша-
пова Валентина Миколайовича. 
Крім стандартних побажань - 
щастя, здоров’я і всього найкра-
щого - бажаємо, щоб збувалися 
всі мрії, щоб кожен день приносив 
багато приємних несподіванок, 
щоб Вас оточували тільки добрі і 
потрібні люди!

З 60-річчям вітаємо Велігод-
ського Григорія Володимировича. 
Щиро вітаємо з днем народжен-
ня. Нехай невпинно минають дні 
життя, нехай за вікном зміню-
ється погода, та в серці Вашому 
нехай завжди розцвітають кві-
ти та яскраво світить сонечко. 
Бажаємо, щоб Ваше життя було 
великим святом, в якому буде ба-
гато посмішок та радощів.

З 60-річчям вітаємо Кутєпова 
Олександра Євгеновича.  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 60-річчям вітаємо Синьоокого 
Валерія Олександровича. Нехай 
щирі вітання зігріють Вашу душу 
і принесуть м позитивних почут-
тів. А в житті хай ні на мить не 
залишають оптимізм, віра в чу-
деса та безхмарне щастя.

З 55-річчям вітаємо Савчук
Валентину Валеріївну. Нехай ра-
дують діти, друзі обожнюють і 
бояться вороги! Радості, щастя і 
теплого, ніжного сонечка в небесах

З 60-річчям вітаємо Балабіну 
Тетяну Василівну.  Нехай щирі ві-
тання зігріють вашу душу і при-
несуть достаток позитивних 
почуттів. А в житті хай ні на 
мить не залишають оптимізм, 
віра в чудеса, безхмарне щастя, 
удача і, безсумнівно, любов.

 З 55-річчям вітаємо Ситник 
Маргариту Анатоліївну. Бажа-
ємо сонця, тепла, миру, весе-
лощів, грошей, успіхів у всіх по-
чинаннях, любові, добробуту, 
здійснення найзаповітніших ба-
жань, здоров’я та наснаги!

З 55-річчям вітаємо Тронь Олену 
Іванівну. 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, наповне-
ним щасливих очікувань.

З 55-річчям вітаємо Сємєнєлло 
Ольгу Аркадіївну. Бажаємо Вам ве-
ликого везіння, любові справжньої 
і успіху в справах! Також бажаємо 
вам в житті родинного затишку 
і тепла, величезну повагу, від лю-
дей тільки добра, а найголовніше 
- мати міцне здоров’я.

Ç Þâ³ëåºì!
Первого января исполнился год,
как ушел из жизни

Коломиец Сергей
Михайлович 
18.10.1959 –

01.01.2019

Мы скорбим и помним о тебе, родной. 
Мы знаем, что ты с нами
Ты ушел из жизни рано.
Нашу боль не выразят слова,
Спи, родной, ты - наша боль и рана
Память о тебе всегда жива…

Жена и
дети
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ВІТАЄМО!

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

Батюту Раїсу Олексіївну

Бурнос Галину Євдокимівну

Бутенко Володимира Валентиновича

Денисенко Юрія Трифоновича

Ігошина Олександра Вікторовича

Качан Олену Михайлівну

Логінову Світлану Василівну

Матвієнко Миколу Петровича

Мельник Вадима Івановича

Самойлова Дмитра Олександровича

Сємєнєлло Ольгу Аркадіївну

Таган Сергія Васильовича

Террас Олесю Сергіївну

Фандюк Оксану Сергіївну

Щетініну Юлію Анатоліївну

З 75-річчям вітаємо Булатову
Раїсу Павлівну. Бажаємо вам 
здоров’я, щастя, успіху та на-
тхнення у справах. Нехай ваша 
доля буде довгою та щасливою, 
і вас завжди оточує сімейний за-
тишок та гармонія з навколишнім 
світом. 

З 70-річчям вітаємо Дроздову
Валентину Петрівну.  Нехай доля і 
надалі буде прихильною до вас, да-
руючи радість життя, незрадливу 
удачу, вірних і надійних друзів.

З 70-річчям вітаємо Іваніну Віру 
Володимирівну.  Бажаємо  здоров’я, 
щастя і добробуту Вам і Вашій ро-
дині! Нехай рідні завжди оточують 
Вас любов’ю та розумінням.

З 70-річчям вітаємо Батюту
Раїсу Олексіївну. Міцного здоров’я 
Вам на многії літа, благополуч-
чя, щедрої долі, щастя у житті, 
творчої наснаги. Довгих років 
життя у міцному родинному колі 
та серед вірних друзів!

З 70-річчям вітаємо Москаленко 
Раїсу Федорівну. Нехай збуваються 
найбажаніші мрії та втілюються 
всі задуми, нехай у Вас завжди буде 
достатньо сил та натхнення на 
нові цікаві звершення! 
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З 65-річчям вітаємо Малахову
Віру Володимирівну. 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 Шестак 
Наталю Григорівну. Нехай жит-
тя приносить побільше світлих 
моментів і радості, а кожен день 
буде сповнений сонячними по-
смішками!

З 65-річчям вітаємо Якимнюк 
Анатолія Тонасійовича. Бажаємо, 
щоб кожен день вашого життя 
був наповнений приємними вра-
женнями, потрібними і важливи-
ми справами, а в душі ніколи не 
оживало гнітюче почуття само-
тності.

З 65-річчям вітаємо Денисову 
Надію Олександрівну. Нехай збу-
деться все найзаповітніше, не-
хай прийде найбажаніше, нехай 
згине саме злобливе!

З 65-річчям вітаємо Любимову 
Світлану Миколаївну. Бажаємо 
завжди плисти на позитивній 
хвилі, повної оптимізму і легкою 
іронією. Всі неприємності сприй-
мати з посмішкою, вірити в кра-
щі сторони життя і сміливо йти 
до мрії!

З 65-річчям вітаємо Петрухіну 
Ніну Петрівну.  Бажаємо Вам щас-
тя, довгих цікавих років, нехай не 
буде в Вас негоди - тільки радість, 
тільки сонячне світло!

З 65-річчям вітаємо Уманського
Володимира Григоровича. Бажає-
мо вдало долати часові просто-
ри, обставини, перешкоди і нега-
тив.  А в житті хай ні на мить 
не залишають оптимізм, віра в 
дива та безхмарне щастя!

З 65-річчям вітаємо Фольварочну
Світлану Григорівну. Бажаємо 
міцного здоров’я, удачі, благо-
получчя, добра, радості, любові, 
щастя, гарного настрою, посмі-
шок, яскравих вражень!

З 60-річчям вітаємо Давидову-
Загнітко Ірину Михайлівну. Бажа-
ємо позитивного настрою, по-
більше радісних днів. Бажаємо Вам 
зустрічати щоранку з посміш-
кою, вірою в краще. Нехай у Вашій 
мрії будуть крила! Звершення Вам 
задуманих планів!

З 60-річчям вітаємо Полтавець 
Віру Вікторівну. Нехай усі дороги 
ведуть до вершини, а здоров’я, 
оптимізм, впевненість у власних 
силах і підтримка близьких людей 
стануть незмінними супутника-
ми у житті. Благополуччя і тепла 
Вашого дому!

З 60-річчям вітаємо Соболь
Галину Олександрівну. Бажаємо, 
щоб Ваші очі сяяли від щастя, 
на обличчі завжди була посміш-
ка, оточували Вас тільки хоро-
ші люди. А також бажаємо удачі, 
творчих успіхів, сімейного благо-
получчя, вірних друзів!

З 60-річчям вітаємо Танкилевич 
Наталю Іванівну. Бажаємо Вам 
світлих, дивовижних, щасливих 
днів, яскравих подій і позитивних 
емоцій, які будуть робити Ваше 
життя ще прекрасніше. Нехай 
Вас всюди і скрізь супроводжує уда-
ча, а поруч з нею крокує і успіх!

З 60-річчям вітаємо Чорного
Миколу Миколайовича. 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!

Ты долгую жизнь прожила в суете,    
В заботе о детях, в делах                
Работать вставала ещё на заре,     
Весь день проводя на ногах.         
Прости за обиды, за грубости наши, 
За резкость и дерзкую речь.    
Ты лишь улыбнёшься и скажешь уставши, 
Что любишь и будешь беречь. 
Спасибо хотят сказать дети и внуки.                                    
За ласку, душевность твою,            
За щедрость души и за нежные руки,                                                        
За крепкую нашу семью!                  
И в день юбилея желаем мы             
Счастья, здоровья на годы и дни 
Чтоб ты не встречала плохого ненастья.
Ещё раз ты нас извини!     

 С юбилеем свою многодетную маму
поздравляют дочь Елена, зять и внуки

С 65-летним юбилеем Иванову
Галину Анатолиевну!

Петрова Николая Руслановича с Днем
рождения поздравляет коллектив
детского садика «Сказка»                                                 

Мужчине годы вовсе не помеха, и
В День рождения хотим Вам пожелать:
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать!
Желаем дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь всегда давала счастье,
Удача рядом постоянно шла!

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

Ты лишь улыбнёшься и скажешь уставши, 

Спасибо хотят сказать дети и внуки.                                    

За щедрость души и за нежные руки,                                                        

Чтоб ты не встречала плохого ненастья.

 С юбилеем свою многодетную маму
поздравляют дочь Елена, зять и внуки

З 89-річчям вітаємо Ситник
Ганну Василівну.  Хай у Вашому 
домі завжди панують мир і злаго-
да, у серці — доброта, а у справах 
— мудрість та виваженість. Жи-
віть щасливо, бережіть здоров’я!

З 83-річчям вітаємо Строкань 
Зінаїду Григорівну. Нехай щирі ві-
тання зігріють Вашу душу і при-
несуть достаток позитивних по-
чуттів. А в житті хай ні на мить 
не залишають оптимізм, віра в 
дива та безхмарне щастя!

З 81-річчям вітаємо Збірну
Раїсу Павлівну.  Нехай щирі вітан-
ня зігріють Вашу душу і принесуть 
достаток позитивних почуттів. 
А в житті хай ні на мить не за-
лишають оптимізм, віра в чудеса, 
безхмарне щастя, удача і, безсум-
нівно, кохання!

 З 81-річчям вітаємо Станову 
Тетяну Петрівну. Бажаємо сонця, 
тепла, миру, веселощів, грошей, 
успіхів у всіх починаннях, любові, 
добробуту, здійснення найзапові-
тніших бажань, здоров’я та на-
снаги!

З 80-річчям вітаємо Соболь 
Олександра Федоровича. Бажаємо 
Вам здоров’я і добра, любові та 
вірності, успіхів і везіння. Нехай 
буде життя подарунками щедре, 
друзів хороших і бажань виконан-
ня. Нехай цей день стане особли-
вим, наповненим щасливих очіку-
вань!

З 80-річчям вітаємо Глущенко 
Любов Миколаївну. Нехай радують 
діти, друзі обожнюють і бояться 
вороги! Радості, щастя і теплого, 
ніжного сонечка в небесах!

З 80-річчям вітаємо Титаренко 
Валентину Терентіївну. Бажаємо 
Вам міцного здоров’я. Бажаємо, 
щоб Ваш будинок був повною ча-
шею, і доля завжди оберігала!

З 80-річчям вітаємо Акінжели
Валентину Дмитрівну. Бажає-
мо Вам великого везіння, любові 
справжньої і успіху в справах! Також 
бажаємо Вам в житті родинного 
затишку і тепла, величезну пова-
гу, від людей тільки добра, а най-
головніше - мати міцне здоров’я!




