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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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У НОМЕРІ:  ЗАСЛУЖЕНІ НАГОРОДИ, НОВИЙ КЕРІВНИК, ЗАСІДАННЯ СЕСІЇ, НАЗУСТРІЧ 
ЛЮДЯМ, ЗАКОРДОННІ ГОСТІ, ПОДАТОК ДО БЮДЖЕТУ, ГОСТІ У ШКОЛІ, АКТОВА ЗАЛА, 
ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО, КРАЩА ДЮСШ, ВЕСЕЛІ СВЯТА, МЕДИЧНЕ РОЗ’ЯСНЕННЯ

З 2020 РОКУ УСІ УЧНІ КИРИЛІВСЬКОЇ ГРОМАДИ 
ХАРЧУТЬСЯ У ШКОЛАХ БЕЗКОШТОВНО. ДЛЯ ВТІЛЕННЯ 
ВЕЛИКОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ МІСЦЕВІЙ ВЛАДІ 
ДОВЕЛОСЯ МОДЕРНІЗУВАТИ СИСТЕМУ ХАРЧУВАННЯ 
У ШКОЛАХ ТА ЗРОБИТИ ВЕЛИКІ РЕМОНТИ У ЇДАЛЬНЯХ

ВНЕСОК  У 
МАЙБУТНЄ
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Грамоту обласної ради Сергій Шпигунов отримав з рук 
заступника її голови Єгора Семенкова.

Геннадій Миколайович Шевченко 
отримав заслужену нагороду - орден 
«За Заслуги» II ступеня.

Новий голова району приїхав 
познайомитися із керівництвом 
громади та депутатами селищної ради 
на засідання чергової сесії.

Директора Охрімівського Будинку 
культури нагородила обласна рада

Депутата обласної 
ради, жителя 

Кирилівки нагородив 
президент України

Сесія селищної ради відбулась
за участю керівника району

У Запорізькому обласно-
му центрі молоді 22 січня 
відбувся обласний «Урок 
мужності» з нагоди Дня 
соборності України. У за-
ході взяли участь студенти, 
школярі, молодіжні лідери, 
представники громадських 
організацій, військовос-
лужбовці, представники 
органів обласної влади.

Свято об’єднало людей 
різного віку, способу і сти-
лю життя, сприйняття й 
оцінки навколишнього сві-
ту, вірувань, мови. Своїм 
зібранням учасники «Уро-
ку мужності» заявили, що 
прагнуть бачити Україну 
незалежною, сильною, за-
можною, європейською 
державою.

Присутнім продемон-
стрували відеофрагменти 
новітніх історичних подій, 
прозвучали музичні та хо-

реографічні виступи па-
тріотичного спрямування. 
Також у рамках заходу го-
лова облдержадміністрації 
відзначив запоріжців, які 
зробили вагомий внесок у 
розвиток області.

Почесною грамотою За-
порізької обласної ради за 
сумлінну працю, високий 
професіоналізм, активну 
громадську позицію, ваго-
мий особистий внесок у со-
ціально-економічний роз-
виток Якимівського району 
був нагороджений завід-
увач Охрімівського Будинку 
культури Шпигунов Сергій 
Григорович. Нагороду вру-
чив перший заступник голо-
ви Запорізької обласної ради 
Єгор Семенков.

Кирилівська селищна 
рада на чолі із головою Іва-
ном Малєєвим, а також КЗ 
«Центр культури, дозвілля 

Наказом Президента 
України №18/2020 за зна-
чний особистий внесок 
у державне будівництво, 
соціально-економічний, 
науково-технічний, куль-
турно-освітній розвиток 
української держави, ва-
гомі трудові досягнення, 
багаторічну сумлінну пра-
цю орденом «За Заслуги» II 
ступеня нагороджений де-
путат Запорізької обласної 

ради, генеральний дирек-
тор товариства «Будсервіс» 
Геннадій Шевченко.

Кирилівська селищ-
на рада на чолі із Іваном 
Малєєвим щиро вітаєГен-
надія Миколайовича із 
заслуженою нагородою. 
Геннадій Миколайович 
дуже багато робить для 
розвитку нашої громади і 
завжди відстоює її інтер-
еси в обласній раді.

У приміщенні Кирилів-
ської селищної ради 6 лю-
того відбулося засідання 
33-ї сесії депутатів VII скли-
кання. Окрім депутатів на 
сесії були присутні і гості:  
депутат  Запорізької облас-
ної ради Геннадій Шевчен-
ко, новопризначений керів-
ник Якимівської районної 
держадміністрації Анато-
лій Пилипчук, голова Ново-
данилівської сільської ради 
Роман Селищев.

Перед початком сесії го-
лова громади привітав де-
путатів, які відсвяткува-
ли свій день народження у 
міжсесійний період. А де-
путат обласної ради Ген-
надій Шевченко за сумлін-
ну працю, високий профе-
сіоналізм, активну громад-
ську позицію, вагомий осо-
бистий внесок у соціально-
економічний розвиток За-
порізького краю нагородив 

та мистецької освіти Ки-
рилівської селищної ради» 
на чолі із Світланою Шиян 
щиро вітають Сергія Гри-
горовича із заслуженою на-
городою.

Відповідне розпорядження 
25 січня підписав 
президент України.

У Якимівського району новий керівник

Голова держави призначив керувати 
Якимівською районною держадміністра-
цією Анатолія Пилипчука. До призначення 
Анатолій Олексійович керував справами 
виконавчого апарату Якимівської район-
ної ради.

комісії селищної ради.
Важливими питаннями 

порядку денного стали та-
кож зміни до Програми со-
ціально-економічного роз-
витку Кирилівської селищ-
ної ради на 2018-2020 роки  
з урахуванням інфраструк-
турних проектів.

Також депутати затвер-
дили місцеві бюджетні про-
грами, внесли зміни до рі-
шення сесії №33 від 20.12. 
2019 року «Про бюджет 
об’єднаної територіальної 
громади Кирилівської се-
лищної ради на 2020 рік» та 
затвердили Методику роз-
рахунку і порядку викорис-
тання плати за оренду ко-
мунального майна Кирилів-
ської селищної.

Одноголосно народні об-
ранці внесли зміни до вже 
діючих програм оздоров-
лення дітей та місцевої регі-
ональної програми “Шкіль-
ний автобус”.

Погодили депутати і ви-
ділення  матеріальної допо-
моги на лікування  жителів 
громади. Усього на цій сесії  
було виділено 138 тисяч 500 
гривень.

депутатів Володимира На-
нівського та Сабрі Аріфова 
грамотами обласної ради.

21 депутат селищної  ра-
ди розглянули 67 питань 
порядку денного. Більшість 
з них стосувались земель-
них питань, які напередод-
ні детально вивчили і реко-
мендували до затверджен-
ня на сесії члени земельної 
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Турецька компанія зацікавилася будівництвом 
централізованого водопостачання та 
водовідведення у Кирилівці.

Керівництво селищної ради провело 
зустріч з потенційними інвесторами

У приміщенні селищ-
ної ради 4 лютого про-
йшла ознайомлювальна 
зустріч між керівництвом 
громади та потенційними 
інвесторами. Це турець-
ка компанія Waterland, яка 
займається будівництвом 
очисних  споруд та еколо-
гічними технологіями.

Із року в рік піднімаєть-
ся питання будівництва 

зовнішніх мереж і споруд 
водопостачання та водо-
відведення нашого селища. 
Керівництво громади вже 
навіть розробило декілька 
варіантів втілення цього 
проекту у життя.  На зустрі-
чі були розглянуті всі мож-
ливі шляхи вирішення цієї 
проблеми.

Зустріч пройшла успіш-
но. Представники компанії 

висловили зацікавленість 
у представлених проектах 
та висловили надію на по-
дальшу співпрацю після 
більш детального вивчен-
ня. Також для інвесторів 
була влаштована екскурсія 
нашим селищем.

Люди зверталися до керівника громади 
із власними проблемами та подяками

Кирилівський селищний 
голова провів виїзний прийом 

у Атманаї та Охрімівці
земельні питання. Один з 
жителів Атманаю звернувся 
із питанням благоустрою. 
Були люди, які прийшли по-
дякувати Кирилівській се-
лищній раді за турботу про 
інвалідів та малозабезпече-
них жителів села.

У Охрімівці жителі села 
приходили до селищного 
голови з питаннями про ви-
рішення проблем із працев-
лаштуванням та надання 
матеріальної допомоги. Ці-
кавились жителі Охрімівки 
і питанням надання земель-
них ділянок для велення 
особистого земельного гос-
подарства.

Насьогодні селищна рада 
активно займається визна-
ченням категорій земель за-
пасу, щоб задовольнити по-
треби мешканців села.

Землі запасу в Охрімівському 
старостинському окрузі готуються 
для передачі жителям громади 
у використання для ведення 
особистого господарства
і у оренду для сінокосіння.

Кирилівська селищна 
рада за рахунок місцево-
го бюджету проводить ро-
боту з розподілу земель 
запасу на території Охрі-
мівського старостинсько-
го округу на землі, які від-
носяться до прибережної 
захисної смуги, та землі, 
які до цієї зони не відно-
сяться. Відповідний про-
ект вже підготовлений 
інженерами-землевпо-
рядниками селищної ра-
ди. Остаточне оформлен-
ня документів щодо цьо-
го розподілу триватиме 
близько півроку.

Після отримання до-
кументів Кирилівська се-
лищна рада розпочне 
приймати заяви від гро-
мадян щодо надання до-
зволу на поділ земель, які 

не знаходяться у прибе-
режній захисній смузі, та 
на зміну їхнього призна-
чення на землі для веден-
ня особистого селянсько-
го господарства.

Землі, які знаходять-
ся у прибережній захис-
ній смузі, будуть надава-
тися громадянам тільки у 
оренду і тільки для сіноко-
сіння.

Більш докладнішу ін-
формацію можна отрима-
ти у інженера-землевпо-
рядника Кирилівської се-
лищної ради Жильцової 
Наталії Володимирівни, 
яка працює у с. Охрімівка, 
у приміщенні адміністрації 
Охрімівського старостин-
ського округу (колишньої 
сільської ради).

Як і коли у 
Кирилівській 

ОТГ можна буде 
отримати землю

Бази відпочинку другої лінії на вулиці 
Коса Пересип не підтоплятимуться 
водами Молочного лиману, який 
наповнюється із кожним днем.

Селищний голова спростовує 
чутки про ймовірне затоплення баз 

відпочинку Молочним лиманом
Після відкриття промоїни 

наприкінці минулого року 
морська вода почала актив-
но наповнювати Молочний 
лиман. У деяких ЗМІ та  со-
цмережах стали з’являтися 
повідомлення та думки про 
те, що Молочний лиман ні-
бито дійде до баз відпочин-
ку Кирилівки на вулиці Коса 
Пересип та підтопить їх.

Кирилівський селищний 
голова називає цю інфор-
мацію нісенітницею.

— Ніколи лиман цю тери-
торію не підтоплював, на-
віть у свої повноводні роки в 
часи Радянського Союзу, — 
каже Іван Малєєв. — Межі 
Кирилівки узгоджували на 
початку двохтисячних років  
із розрахунку берегової лінії 
лиману. Усі бази відпочинку, 
які побудовані на так званій 
другій лінії, цю лінію не пе-
ретинають.

До речі, ділянки землі під 
бази відпочинку на другій 
лінії вулиці Коса Пересип 
надавалися до 2008 року 
минулою владою. З 2008 

року тут землю не виділя-
ють у власність. Тільки в 
оренду і тільки на конкурс-
них засадах.

Поспілкуватися із Іва-
ном Малєєвим до адміні-
страції старостинського 
округу прийшли близько 
20 мешканців Атманаю. 

Людей цікавило поперед 
усе вирішення власних фі-
нансово-побутових про-
блем. Дехто з відвідува-
чів просив вирішити свої 
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Селищний голова підтримав ініціативу Міністерства 
фінансів України після львівського конфлікту.

Конфлікт між Львів-
ською міською ра-

дою та Львівською об-
ласною радою стосувався 
перереєстрації чотирьох 
лікарень і музею зі Львова 
в різні райони області, де 
знаходяться їхні підрозді-
ли. Через це бюджет Львову 
лишився частки податко-
вих надходжень.

На сьогодні в Україні 
працює практика сплати 
ПДФО за місцем реєстрації 
підприємства, а не за міс-
цем його фактичного зна-
ходження. Таким чином, 
підприємства, що працю-
ють в одному населеному 
пункті, можуть платити 
прибутковий податок у ін-

шому, а саме цей податок 
є основним наповнювачем 
місцевих бюджетів.

Для вирішення цієї про-
блеми Міністерство фі-
нансів рекомендувало Дер-
жавній податковій службі 
вжити заходів для забезпе-
чення сплати ПДФО за міс-
цем фактичної дислокації 
підприємства. Відповідний 
лист було направлено адмі-
ністрації ДПС.

— Я вже багато років 
кажу про це і багато років 
стверджую, що суб’єкти 
підприємницької діяль-
ності повинні сплачувати 
податки у бюджети тих на-
селених пунктів чи громад, 
де вони цю діяльність здій-

снюють, — каже селищ-
ний голова Іван Малєєв. 
— У Кирилівці 95 відсотків 
курортного бізнесу заре-
єстровано в інших населе-
них пунктах. Відповідно 
ПДФО вони сплачують у 
ті бюджети, а працюють та 
отримують прибуток на на-
шій території. Хіба це спра-
ведливо? Дехто з них ще і 
примудряються зашкоди-
ти місцевій екології, неза-
конно зливаючи відходи у 
лиман чи море або засмічу-
ючи наші заповідні терито-
рії побутовими відходами. 
Бізнес з Харкова, Дніпра, 
Запоріжжя та інших міст, 
який працює на нашій те-
риторії, повинен нести не 

Освітяни відвідали Кирилівку, щоб на 
власні очі побачити школи громади, 
реконструйовану шкільну їдальню, яка 
викликала неабиякий суспільний резонанс.

КИРИЛІВСЬКА ГРОМАДА ПРИЙМАЛА ДЕЛЕГАЦІЮ 
З МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

ла про історію школи, про її 
успіхи та неабияку підтрим-
ку від Кирилівської селищ-
ної ради, завдяки якій школи 
громади процвітають.

У шкільній їдальні делега-
цію цікавило абсолютно все: 
як проходила реконструкція 
харчоблоку  та їдальні, при-
дбання нових меблів та об-
ладнання, процес прийняття 
на роботу кухарів та інших 
співробітників. Саме під час 
візиту діти прийшли на обід, 
і гості школи побачили, як 
працює принцип шведської 
роздачі їжі, коли школяр са-
мостійно обирає собі страви 
із запропонованого меню.

Після відвідування шкіль-
ної їдальні директор школи 
провела екскурсію закла-
дом. Презентувала гостям 
кабінет трудового навчан-
ня, кабінети інформатики, 
хімії, спортивну залу та мі-

ні-музей.
Також учасники делега-

ції  завітали у гості до дітей, 
які навчаються у початко-
вій школі у Азовському. Там  
гостей приємно вразили 
умови, у яких навчаються 
дітки, а особливо класна 
кімната першачків, яка об-
ладнана відповідно до ви-
мог НУШ.

Далі екскурсія продо-
вжилася відвідуванням 
школи-саду «Золота риб-
ка». Будівля школи вразила 
присутніх. Директор школи 
Олена Грищенко зустріла 
представників громади та 
провела змістовну екскур-
сію. Найбільше делегацію 
цікавило функціонування 
школи та садка в одному 
приміщенні, адже у бага-
тьох новостворених грома-
дах виникають проблеми, 
коли учнів школи дуже ма-
ло, а приміщення великі.

Позитивний досвід функ-
ціонування «Золотої рибки» 
у нашій громаді розставив 
всі крапки над і. Гості отри-
мали відповіді на свої пи-
тання, і зробили висновок, 
що будівлі садочків більш 
функціонально підходять 
для створення школи-саду.

У освітян залишись при-
ємні враження від візиту 
до Кирилівки, а Наталія Ко-
валь наголосила гостям, 
що наша громада завжди 
відкрита до співпраці та об-
міну досвідом.

Іван Малєєв: «Суб’єкти курортного бізнесу Кирилівки 
повинні сплачувати податки у бюджет громади»

До літа ще далеко, про-
те співробітники КП 
«»Жилкомсервіс» вже 
закінчили усі роботи, 
пов’язані із підготовкою 
водопроводу Кирилів-
ки до курортного сезону 
та покращенням якості 
води у селищі. За словами 
селищного голови Івана 
Малєєва, це стало мож-
ливо завдяки заміні ке-
рівництва комунального 
підприємства.

Новий директор КП 
«»Жилкомсервіс» Дмитро 
Коваль та його оновлена 
команда доклали макси-

мум зусиль до реалізації 
планів з заміни запірної 
арматури, встановленню 
засувок та інших заходів, 
спрямованих на виконан-
ня завдання з забезпе-
чення нормальної подачі 
води на подвір’я жителів 
Кирилівки влітку.

Те, що попереднє ке-
рівництво комунального 
підприємства не спро-
моглося забезпечити 
протягом 2-3 років, нова 
команда керівників КП 
«»Жилкомсервіс» вико-
нала за 2 місяці.

Водопровід селища вже готовий 
для забезпечення нормальної 
подачі води влітку.

Кирилівські 
комунальники активно 
готуються до початку 

курортного сезону

тільки соціальну, а й фі-
нансову відповідальність 
за використання наших 
природних ресурсів. Тому 
Кирилівська селищна рада 
цілком та повністю підтри-
мує ініціативу Мінфіну.

За словами селищного 

голови, якщо ця ініціа-
тива Мінфіну втілиться 
у життя, наповнення бю-
джету громади збільшить-
ся у рази. Однак це стане 
можливим лише за умови 
сумлінної сплати усіх міс-
цевих податків.

Про втілення у життя со-
ціального проекту, завдяки 
якому школярі нашої грома-
ди харчуються безкоштовно, 
стало відомо не тільки у об-
ласті, а й у всій країні.  Окрім 
запитань та відповідей у 
Фейсбуці, з’явилася велика 
кількість бажаючих побачи-
ти своїми очима, як працює 
цей проект.

4 лютого до Кирилівки за-
вітали керівники закладів 
освіти Мелітопольського ра-
йону – головний спеціаліст 
відділу освіти Мелітополь-
ської районної державної 
адміністрації Наталія Горє-
ва та директор Семенівської 
школи, директор Новомико-
лаївської школи та директор 
Новгородківської школи. Їх 
зустрічала начальник відді-
лу освіти та молоді Кирилів-
ської селищної ради Наталія 
Коваль.

Спочатку гості відвідали 
Азовську ЗОШ І-ІІІ ступеня, 
де на сьогодні безкоштовно 
харчується найбільша кіль-
кість учнів, а саме 311. Тут 
їх зустріла директор школи 
Інна Шевченко, яка розпові-
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Оновлену актову залу урочисто відкрили в Охрімівській ЗОШ

Водогін «Давидівка-Атманай» 
урочисто відкрито

Останнім етапом реалізації 
проекту стала забудова во-
донапірних веж у Атманаї та 
підключення села до ново-
го централізованого водо-
постачання зі свердловини, 
яка знаходиться у Давидів-
ці. Довжина водогону Да-
видівка-Атманай складає 

19,388 кілометрів.
Слід зазначити, що це 

наймасштабніший проект, 
який реалізовано за кошти 
державного бюджету за 
останні 20 років на терито-
рії Кирилівськоі селищної 
ради.

Нагадаємо, ремонт акто-
вої зали закінчився нещо-
давно. Вартість проведених 
робіт та матеріалів склала 
близько 600 тисяч гривень, 
які були виділені з бюджету 
Кирилівської громади.

Наймасштабніший проект у Кирилівській 
ОТГ, який був реалізований за державні 
кошти, отримав логічне завершення.

Управління молоді, фі-
зичної культури та спор-
ту Запорізької держав-
ної обласної адміністра-
ції опублікувало рейтинг 
дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл області за 
минулий рік. Усі ці спор-
тивні школи були розпо-
ділені на 3 групи. Бали, 
які і визначили рейтин-
ги шкіл, нараховувались 
за кількість перемог їхніх 
вихованців у чемпіонатах 
області, України, Європи 
та світу.

У категорії «Дитячо-
юнацькі спортивні шко-
ли районів та ОТГ Запо-
різької області» абсолют-
ну перемогу за кількіс-
тю чемпіонів отримала 
ДЮСШ «Азовець» Кири-

лівської селищної ради, 
яку очолює Артем Тель-
чаров.

Наша ДЮСШ набра-
ла 2912 балів, що майже 
на 1000 балів вище, ніж 
у володаря другого міс-
ця - ДЮСШ Василівської 
районної ради. Всього в 
категорії «Дитячо-юнаць-
кі спортивні школи райо-
нів та ОТГ Запорізької об-
ласті» нараховується 14 
ДЮСШ.

Відповідно до наказу 
начальника Управління 
молоді, фізичної культу-
ри та спорту Запорізької 
державної обласної ад-
міністрації Наталії Власо-
вої ДЮСШ «Азовець» на-
городжена дипломом пе-
реможця.

Підбито підсумки рейтингу 
спортивних шкіл області за 2019 рік.

Кирилівська 
ДЮСШ «Азовець» - 

краща в області

Урочисте відкриття водо-
гону «Давидівка-Атманай» 
відбулося 30 січня в Атма-
наї, біля комплексу з двох 
водонапірних веж. На ньо-
му були присутні: керівни-
цтво громади та підпри-
ємства-підрядника, жите-
лі Атманаю. Урочисту стріч-
ку разом із представником 
ТОВ «Хозхімсервіс» пере-
різав кирилівський селищ-
ний голова Іван Малєєв. На 
будівництво водогону бу-
ло витрачено 15,5 мільйонів 
гривень. Частка держави у 
цьому склала 14,5 мільйонів 
гривень.

У 2018 році Кирилівська 
селищна рада подала цей 
проект на участь у конкур-
сі щодо реалізації подібних 
проектів за умовами співфі-
нансування із ДФРР. Завдя-
ки наполегливій праці і про-
фесійному підходу, щодо 
участі у конкурсі, першого 
заступника кирилівського 
селищного голови Марини 
Логінової кирилівській про-
ект вибрали для співфінан-
сування з багатьох інших.

Будівництво водогону 
ТОВ «Хозхімсервіс» розпо-
чало у жовтні 2019 року і за-
кінчило лише за 2,5 місяці. 

розгляду пропозицій —  ви-
значено начальника відділу 
містобудування, архітектури 
та благоустрою Кирилівської 
селищної ради Якимівського 
району Запорізької області 
Сіліну Ірину Олександрівну 
тел.. (06131) 69-061.

Детально із матеріалами 
проекту документації мож-
на ознайомитись за адресою: 
72563, Запорізька область, 
Якимівський район, смт. Ки-
рилівка, вул. Приморський 
бульвар, 1 в період з 24.01.2020 
року по 24.02.2020 року.

Громадські слухання від-
будуться 03.03.2020 року о 14 
годині 00 хвилин за адресою: 
72563, Запорізька область, Яки-
мівський район, смт. Кирилівка, 
вул. Приморський бульвар, 1 (3 
поверх зал засідань).

Пропозиції до проекту 
містобудівної документації: 
«Генеральний план смт. Ки-
рилівка Якимівського району 
Запорізької області» подають-
ся в термін до 24.02.2020 року.

Пропозиції, подані особа-
ми після встановленого термі-
ну, залишаються без розгляду.

Про громадські слухання щодо 
розроблення містобудівної документації 
«Генерального плану смт. Кирилівка 
Якимівського району Запорізької області»

УВАГА! ОГОЛОШЕННЯ!

Відповідно до Закону 
України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», 
Порядку проведення громад-
ських слухань щодо враху-
вання громадських інтересів 
під час розроблення проектів 
містобудівної документації 
на місцевому рівні затвер-
дженому Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 
25.05.2011 року №55, Кири-
лівська Селищна рада Яки-
мівського району Запорізької 
області  повідомляє про по-
чаток громадського обгово-
рення щодо врахування гро-
мадських інтересів у проекті 
містобудівної документації: 
«Генеральний план смт. Ки-

рилівка Якимівського району 
Запорізької області».

Замовник містобудівної 
документації – Кирилівська 
селищна рада Якимівського 
району Запорізької області.

Розробник містобудівної 
документації – Товариство з 
обмеженою відповідальністю 
«УКРГЕНПЛАН»  в особі А. 
Чачарський, юридична адре-
са: м. Нова Каховка, вул. Пор-
това, 3-Б.

Підстава для розроблення: 
рішення Сесії Кирилівської 
селищної ради Якимівсько-
го району Запорізької області 
№4 від 06 грудня 2019 року.

Посадовою особою, від-
повідальною за організацію 

На урочистий захід заві-
тало керівництво громади. 
Перед присутніми висту-
пив кирилівський селищ-
ний голова Іван Малєєв. 
Він пообіцяв і надалі під-
тримувати курс на матері-
ально-технічне оснащення 
освітніх закладів громади.

Привітала присутніх з 
відкриттям актової зали і 
начальник відділу освіти 
та молоді Кирилівської се-
лищної ради Наталія Ко-
валь. Вона побажала, щоб 
ця зала гідно служила чи-
мало років, а учні цінували 
і берегли все її обладнання 
у належному стані.

Директор школи Тетяна 
Чижиковська у своїй ві-

тальній промові висловила 
слова вдячності керівни-
цтву громади та депутат-
ського корпусу за турботу, а 
також подякувала учасни-
кам реконструкції актової 
зали. Також вона нагоро-
дила грамотами тих земля-
ків, хто ніколи не залиша-
ється осторонь шкільного 
життя, а завжди приходить 
на допомогу та бере участь 
у всіх заходах.

Після всіх слів приві-
тань розпочався святковий 
концерт, який підготували 
творчі колективи села. Свої 
таланти продемонстрували 
присутні і учні школи. Спі-
вали та танцювали всі: від 
малого до великого.

У охрімівській школі 
презентували нову актову залу
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Керівництво 
Кирилівської ОТГ 
втілило у життя 
великий соціальний 
проект.

З 2020 РОКУ УСІ ШКОЛЯРІ ГРОМАДИ ОТРИМУЮТЬ 
БЕЗКОШТОВНЕ ХАРЧУВАННЯ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТУ

Підготовка до орга-
нізації безкоштов-

ного харчування дітей у 
Азовській, Охрімівській 
та Атманайській школах 
тривала протягом зимо-
вих канікул. Влада грома-
ди відмовилася від послуг 
приватних підприємців, 
які організовували хар-
чування у деяких школах 
громади. Відтепер за хар-
чування дітей у навчальних 
закладах ОТГ відповідає 
Відділ освіти та молоді Ки-
рилівської селищної ради.

Були проведені рекон-
струкції харчоблоків шкіл 
та їхніх їдален, придбано 
нові меблі та обладнання 
для них, прийняті на робо-
ту додаткові кухарі та спів-
робітники. Реконструкція 
їдальні в Азовській школі 
була проведена із ураху-
ванням особливості орга-
нізації харчування дітей з 
нового року. Відтепер тут 
працює принцип швед-
ської роздачі їжі, тобто 
школяр самостійно обирає 
собі страви з запропонова-
ного меню.

З 13 січня усі школя-
рі громади, а це 671 учень, 
харчуються безкоштовно — 
за рахунок бюджету Кири-
лівської ОТГ.

— Це, мабуть, найсо-
ціальніший з проектів за 
останні декілька років, — 
каже перший заступник 

кирилівського селищного 
голови Марина Логінова, 
— Головне для нас — це 
здорове якісне харчування, 
яке подобається школярам 
— на заміну придбаним в 
сусідніх магазинах сосис-
кам та хот-догам.

За словами кирилівсько-
го селищного голови Іва-
на Малєєва, комплектація 
харчоблоків шкіл та дитя-
чих садків, а також шкіль-
них їдален буде тривати 
протягом року.

— Ми будемо робити все 
можливе, щоб наші діти 
харчувалися якісно, ком-
фортно і головне — корис-
но для молодих організ-
мів. Усі учні, незалежно 
від соціального статусу та 
майнового стану їхніх ро-

ПОДЯКА ЗА СПІВПРАЦЮ
Відділ освіти та молоді 

Кирилівської селищної 
ради висловлює подяку за 
допомогу в організації хар-
чування ПП Сьомченко, 
оптовому складу посуду 
та госптоварів «Господар», 
ФОП Мухіна (за придбан-
ня посуду та іншого інвен-
тарю), ФОП Горбань Ніна 
Валентинівна за пошив 
спецодягу, фірмам, які 
виконували ремонт ТОВ 
«Променерго-Інновація» 
та ТОВ «Сейм», магазину 

«Ліберті» (за придбання 
меблів), Андрію Семеруку 
за придбання обладнан-
ня для харчоблоку,  КП 
«Жилкомсервіс», а також 
Валерію Некрасову та 
Олександру Некрасову.

Окрема подяка за нелег-
ку та кропітку працю всім 
працівникам харчоблоків 
Азовської ЗОШ, Кири-
лівської ЗОШ-С І ступеня 
«Золота рибка», ДНЗ «Каз-
ка» та ДНЗ «Чебурашка»!

дин повинні отримувати 
повноцінну збалансовану 
їжу, коли вони відвідують 
навчальні заклади. Це одне 
з головних завдань влади, 
яке, я сподіваюсь, нам вда-
лося реалізувати, — запев-
няє Іван Володимирович.
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13 січня на головній площі Кирилівки відбулося 
театральне масове гуляння під назвою Свято Маланки 
«Прощавай, старий рік», яке підготували творчі 
колективи Кирилівського БК №1.

РІЗДВО У КИРИЛІВЦІ ЗІБРАЛО СТАРИХ ДРУЗІВ

Школярі Кирилівки 
єдналися національними 

рушниками

До Дня соборності України учні 
Азовської школи організували цікавий 
флешмоб у СБК №2.

У День Соборності 
України учні 5-11 класів 
Азовської ЗОШ разом з 
Кирилівським СБК №2 
вже другий рік поспіль 
проводять цікаві тема-
тичні заходи. Азовську 
ЗОШ та Кирилівський 
СБК-2 у цей день з’єднав 
живий ланцюг, прикра-
шений вишитими рушни-
ками. Близько 200 дітей 
разом з вчителями взяли-
ся за руки, символізуючи 
об’єднання територій у 
ЄДИНУ СОБОРНУ ДЕР-
ЖАВУ. У приміщенні Бу-
динку культури ланцюг 
єднання зустріли Гімном 
України у виконанні на-
родного хорового колек-
тиву «Азовські зорі«.

Привітати всіх присут-
ніх з таким важливим свя-
том завітала спеціаліст І 
категорії відділу освіти та 

молоді Кирилівської се-
лищної ради Наталія Фе-
дорова. Учні декламували 
зворушливі патріотичні 
вірші, а хор «Азовські зорі» 
висловив свою любов до 
нашої держави, виконав-
ши «Молитву за Україну».

Із задоволенням всі пе-
реглянули видеоролик, в 
якому кожен учень впізнав 
себе. А наостанок старшо-
класники взяли участь у 
флешмобі, склавши з ви-
шитих українських руш-
ників таке важливе у наш 
непростий час слово — 
«ЄДНІСТЬ». Також для 
відвідуачів БК до Дня Со-
борності України працює 
літературно-інформацій-
на виставка «Наша сила 
— в єдності», організована 
спільно з Кирилівською 
селищною бібліотекою.

Розпочалася програма 
театралізованою но-

ворічною виставою, в якій 
брали участь: Юлія Ти-
сячна, Марина Бєлічкова, 
Вікторія Кольчієнко, Іван 
Надьярний, Ганна Саркі-
сова та Людмила Лапаєва.

Після святкових колядок 
та щедрівок у виконанні во-
кального колективу «Дже-
рело», на сцену вийшли  
настоятель кирилівського 
храму в ім’я Святителя Ми-
колая Чудотворця, прото-
ієрей Дмитро (Журавель) 
і кирилівський селищний 
голова Іван Малєєв. Вони 
привітали своїх односель-
ців зі святом та побажали 
всім міцного здоров’я.

На сцені виступали: на-
родний хор «Берегиня», во-
кальний колектив «Джере-
ло», дует «Обрій», Світлана 
Джаловська, Галина Чер-

Жителі громади відзначили Різдво разом із творчими 
колективами та керівництвом громади.

7 січня у Кирилівсько-
му СБК-2 традиційно від-
святкували Різдво. Свято 
розпочав народний хоро-
вий колектив «Азовські зо-
рі», що виконав усім відо-
мі різдвяні колядки. Усіх 
присутніх привітали кири-
лівський селищний голо-
ва Іван Малєєв та протоіє-

рей Дмитро. Шановні гості 
побажали усім миру та ро-
динного затишку.

Концетну програ-
му продовжили учасни-
ки художньої самодіяль-
ності — Оксана Портна, 
Олександра Кулик, Ганна 
Чмир-Протасова, вокаль-
ні ансамблі «Паняночка» та 

«Сузір’я». Не обійшлося без 
конкурсів і подарунків. А ве-
селий святковий вечір про-
довжився танцювальним 
марафоном під улюблені 
пісні у виконанні В’ячеслава 
Мініна, Віталія Шияна та 
Олени Гнєздовської.

Тетяна Лисенко

ні подарунки. Присутніх 
на святі пригощали без-
коштовним чаєм, кавою та 
різними смаколиками.

За підтримку у про-
веденні свята, колектив 
Кирилівського БК№1 ви-
ражає щиру подяку Кири-
лівський селищній раді на 
чолі з головою Іваном Ма-
лєєвим.

вона. Ведуча свята - Софія 
Хрустальова.

Програма пройшла на 
одному подиху. Глядачі ве-
селились, співали, танцю-
вали. Традиційно в цей ве-
чір на площі проводилися 
масові ігри та конкурси. Усі 
залюбки приймали участь 
та отримували різноманіт-

Старий Новий рік зустріли піснями 
та народними танцями
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далеко від місця надання 
ПМД та (або) не має коштів 
на проїзд до місця надання 
ПМД. І відповідно до цього 
пункту команда з надання 
первинної медичної допомо-
ги, що функціонує в межах 
Кирилівського КНП може 
надавати первинну медич-
ну допомогу лише жителям, 
які підписали договори з лі-
карями нашого КНП.

Кожен громадянин має 
право укласти договір на 
медичне обслуговування з 
будь-яким лікарем відповід-
но до наказу МОЗ України 
від 19.03.18 року № 503 «Про 
затвердження Порядку ви-
бору лікаря, який надає пер-
винну медичну допомогу, та 
форми декларації про вибір 
лікаря, який надає первинну 
медичну допомогу». Уклада-
ючи договір з лікарем, гро-
мадянин тим самим повідо-
мляє про свій вибір НСЗУ, 
яка в свою чергу проводить 
оплату гарантованого па-
кету послуг тому  Надавачу 
ПМД  (медичному закладу) 
до якого належить лікар, або 
команда з надання ПМД. 
Одночасний вибір двох або 
більше лікарів, які нада-

ють ПМД, не допускається. 
Якщо декларація не укла-
дена, то кошти не отримує 
жоден медичний заклад з 
надання ПМД, а з 01.04.2020 
року такі люди не зможуть 
отримувати безоплатну ме-
дичну допомогу і у закладах 
охорони здоров’я вторинно-
го та третинного рівнів, так 
як їх немає в електронній 
базі даних і  кошти на їх лі-
кування не передбачені.

Якщо  декларація укла-
дена з лікарем іншого ліку-
вального закладу, то оплату 
за отримання Вами послуги з 
надання ПМД отримує інший 
лікарняний заклад, а медичні 
працівники медичного закла-
ду (амбулаторії), розташова-
ної на вашій території, пра-
цюють безкоштовно.

Кошти НСЗУ можуть ви-
трачатися тільки на утри-
мання Амбулаторії загальної 
пратики сімейної медицини. 
ФАПи та ФП утримуються 
за рахунок коштів місце-
вого бюджету. І відповідно 
до наказу МОЗ України від 
29.07.16 р. № 801 «Про за-
твердження Положення про 
центр первинної медичної 

(медико-санітарної) допо-
моги та положень про його 
підрозділи» — Амбулаторія 
створюється для надання 
ПМД понад 1500 особам на-
селення у місті і понад 1200 
особам у сільській місцевос-
ті. Якщо не буде достатньої 
кількості договорів, то може 
виникнути загроза закриття 
амбулаторій на селі.

За рахунок коштів Кири-
лівської селищної ради  фі-
нансуються енергоносії ко-
мунальні послуги, державні 
програми медичних гаран-
тій, які фінансуються за ра-
хунок місцевих бюджетів, 
поліпшується матеріально-
технічне  забезпечення КНП 
та заробітна плата адміні-
стративно-господарчої час-
тини КНП, ФАПіВ і ФП.

До пакету гарантованих по-
слуг не входять такі послуги, 
як денний стаціонар та про-
ведення фізіотерапевтичних 
процедур. Однак  амбулаторії, 
ФАПи та ФП проводять ці 
процедури для всіх мешканців 
громади, які уклали договори 
з лікарями КНП «Амбулаторія 
загальної практики – сімейної 
медицини» КСР ЗО.

У зв’язку з впровадженням медичної 
реформи у мешканців нашої громади 
виникає дедалі більше запитань.

Чому медперсонал медичних закладів 
Кирилівської ОТГ не надає послуг тим, хто 

підписав декларації з лікарями з інших громад

Першим був урок інформатики у 7 кла-
сі на тему «Поняття моделі», який провела 
Анжеліка Пєтухова.  Це був чудовий старт!

22 січня долучилися до роботи вчите-
лі початкових класів: Світлана Аносова 
(3кл.), яка провела урок математики на 
тему «Множення і ділення на 10», Вікторія 
Пономаренко та Сергій Пономаренко (4 

клас), які провели урок  з читання Л. Укра-
їнки  «Давня весна». В цей день вчитель 
зарубіжної літератури Ірина Чурса разом з 
вчителем біології Наталією Пєшевою про-
вели відкритий бінарний урок у 6 класі з 
теми А.П. Чехов  «Хамелеон».

23 січня бінарний урок був проведений 
у 2 класі (НУШ) вчителем початкових кла-
сів Юлією Димченко та вчителем англій-
ської мови Людмилою Цюпа з теми «Лю-
дина та її тіло».

24 січня був самий насичений день, 
було проведено аж 4 уроки.  Сергій Гаври-
ков (9клас) провів урок на тему «Приро-
да. Види емоцій», Ганна Ручкіна (6 клас) 
- урок математики «Протилежні числа», 
Вікторія Чеботарьова (6 клас) - урок об-
разотворчого мистецтва «Види та жанри 
мистецтва», Тетяна Петренко (8клас) - 
урок фізики «Електричний струм».

Цікаво! Нестандартно! Захоплююче! 
Корисно для вчителів, які працюють 
творчо та розвивають різні види мислен-
ня у дітей.

Інтеграція та зв`язок із життям були 
головними лініями уроків. Учні думали, 
досліджували, створювали. Педагогами 
були використані багато сучасних форм 
роботи.

Відділ освіти та молоді Кирилівської се-
лищної ради щиро дякує всім педагогам за 
цікаві, високоякісні, продуктивні, наси-
чені уроки, адже весь педагогічний колек-
тив освітніх закладів громади є вчителями 
нового століття, і всі, ціле життя працю-
ватиме, щоб навчання було ефективним і 
плідним, стало радістю і задоволенням.

Охрімівські вчителі влаштували 
тиждень Smart технологій

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ!
Відділ «Якимівське бю-

ро правової допомоги»  
Мелітопольського міс-
цевого центру з надан-
ня безоплатної вторинної 
правової допомоги на-
дає правову інформа-
цію, юридичні консуль-
тації, забезпечує доступ 
до безоплатної вторинної 
правової допомоги для 
соціально незахищених 
категорій громадян та 

здійснює забезпечення 
доступу до сервісів Мініс-
терства юстиції України.

Детальну інформацію 
можна отримати за адре-
сою: смт. Якимівка, вул. 
Центральна, б. 93 (вхід з 
двору будівлі Державного 
Казначейства).

Телефон: (06131) 9-17-11; 
068-487-54-89.

Е-mail: iakymivske@
legalaid.zp.ua.

Жителів Кирилівської гро-
мади останнім часом обурює 
те, що медсестри місцевих ам-
булаторії та ФАПів відмовля-
ються робити процедури, які 
призначив сімейний лікар. 
Певна частина мешканців од-
ного з сіл Кирилівської ОТГ 
підписала декларації з сімей-
ним лікарем з Якимівки. Він 
в свою чергу призначає па-
цієнтам курс лікування. Ці 
люди приходять до медсестер 
у місцевий ФАП і просять ви-
конувати лікарські процеду-
ри за призначенням лікаря з 
Якимівки. Медичний персо-
нал відмовляється це робити, 
аргументуючи це тим, що ці 
дії є незаконними.

Чи дійсно це є правдою і 
що робити в такій ситуації? 
За роз’ясненнями ми звер-
нулися до директора КНП 
«Амбулаторія загальної 
практики сімейної медици-
ни» Ірини Мохур.

— Первинна медична до-
помога (ПМД) на території 
Кирилівської громади на-
дається КНП «Амбулаторія 
загальної практики – сі-
мейної медицини» КСР ЗО. 
Фінансування  КНП про-
водиться за рахунок коштів 
НСЗУ (Національна служба 
здоров’я України) та Кири-
лівської селищної ради.

Команда з надання пер-
винної медичної допомоги 
– група медичних працівни-
ків, що функціонує в межах 
надавача ПМД та склада-
ється не менше ніж з одного 
лікаря з надання ПМД та не 
менше, ніж з одного фахівця 
(сестра медична загальної 
практики – сімейної меди-
цини, акушерка, фельдшер 
тощо), який працює спіль-
но з лікарем з надання ПМД 
або під його керівництвом.

Відповідно до статті 35-1 
Закону України «Осно-
ви законодавства України  
про охорону здоров’я» від 
19.11.1992 № 2801-XII, пер-
винна медична допомога пе-
редбачає:
• консультування, діагнос-

тику та лікування найпо-
ширеніших хвороб, травм, 
отруєнь, патологічних, 
фізіологічних (під час 
вагітності) станів;

• здійснення профілактич-

З 21 по 24 січня в Охрімівській 
ЗОШ I-III ступенів проходив 
«Тиждень відкритих уроків 
з використанням Smart 
технологій». 

них заходів;
• направлення пацієнта, 

який не потребує екстре-
ної медичної допомоги, 
відповідно до медичних 
показів для надання йому 
вторинної (спеціалізова-
ної) або третинної (висо-
коспеціалізованої) медич-
ної допомоги;

• надання невідкладної 
медичної допомоги в разі 
розладу фізичного чи пси-
хічного здоров’я пацієнта, 
який не потребує екс-
треної, вторинної (спеці-
алізованої) або третинної 
(високоспеціалізованої) 
медичної допомоги.
Відповідно додатку 3 до 

наказу МОЗ України від 
19.03.2018 №504 «Про за-
твердження Порядку на-
дання медичної допомоги» 
проведення лабораторних 
та інструментально-діагнос-
тичних досліджень, що здій-
снюються у межах медичних 
послуг з надання ПМД пе-
редбачає:

1.Загальний аналіз крові з 
лейкоцитарною формулою. 
2. Загальний аналіз сечі. 3. 
Глюкоза крові. 4. Загаль-
ний холестерин. 5. Вимірю-
вання артеріального тиску. 
6. Електрокардіограма. 7. 
Вимірювання ваги, зросту, 
окружності талії. 8. Швидкі 
тести на вагітність, тропіні-
ни, ВІЛ, вірусні гепатити.

Пункт 7 розділу ІІ нака-
зу МОЗ «Про затвердження 
Порядку надання первин-
ної медичної допомоги» від 
19.03.2018 № 504  визначає, 
що первинну медичну допо-
могу надають під час осо-
бистого прийому пацієнта за 
місцем надання ПМД.  Лі-
кар первинки може прийня-
ти рішення надавати окре-
мі послуги ПМД за місцем 
проживання (перебування) 
пацієнта або з використан-
ням засобів телекомунікації 
відповідно до режиму робо-
ти надавача ПМД. Утім таке 
рішення не можна прийма-
ти лише через те, що паці-
єнт проживає (перебуває) 
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З 30 листопада 
2019 року по 4 січня 
2020 Якимівська 
Федерація 
волейболу (ЯФВ) 
проводила змагання 
«Якимівської 
районної ліги з 
волейболу серед 
чоловіків».

Кирилівські волейболісти вибороли 
медаль на районних змаганнях

Участь у змаганнях бра-
ли 8 команд: смт. Якимівка, 
Новоданилівська с-р, с. Ро-
зівка, с. Вовчанськ «Аван-
гард», с. М.Горького «Ура-
ган», с. Мирне «Шторм», 
смт. Кирилівка «Азовець», с. 
Шелюги «Сокіл».

4 січня у НВК «Якимівська 
гімназія» пройшов останній 
4 тур змагань. Ігри прохо-
дили за коловою системою, 
переможець визначався за 
найбільшою кількістю на-
браних очок.

Лідерами змагань ста-
ли: команди «Азовець» 
смт. Кирилівка, Новодани-
лівська с-р, с. Вовчанськ 
«Авангард», с. М.Горького 
«Ураган». За результатами 
змагань перше місце посі-
ла команда Новоданилів-
ської с-р, (кращий гравець 

Пронін Євген), другу схо-
динку займає команда с. 
М.Горького «Ураган» (кра-
щий гравець Букацелі Ва-
лерій), третє місце посі-
ла команда смт. Кирилівки 
«Азовець» (кращий гравець 
Чумаков Сергій).

Переможці і призери 
змагань були нагороджені 
пам’ятними кубками, ме-
далями, статуетками та 
грамотами. Команду під-

готував керівник оздоров-
чого гуртка Будинку куль-
тури №1 Сергій Гнєздов-
ський.

Кирилівські спортсмени 
висловлюють щиру подя-
ку за фінансову підтримку 
своєї участі у змаганнях  КЗ 
«Центр культури, дозвілля 
та мистецької освіти Кири-
лівської селищної ради» на 
чолі з директором Світла-
ною Шиян.

У змаганнях взяли 
участь 8 команд. Одразу 
ж було прийняте рішення 
грати за круговою систе-
мою до 202 очок.

Переможці були ви-
значені за сумою балів 
зіграних ігор. Найбільшу 
кількість очок, і в резуль-
таті почесне перше місце 
отримала команда з ціка-
вою назвою «Гааспром» 
(Ігор Вишнивецький 
та Володимир Гаас). На 
другому місці - команда 
«Бу-бу» у складі Віталія 
та Семена Буряка. На 
третьому місці розташу-
валася команда «Хвиля» 

у складі Олега Третяка та 
Дмитра Єрмолаєва.

Переможці були наго-
роджені грамотами та ме-
далями. Спортсмени та 
завідувач відділом спор-
ту Роман Сердяєв ви-
словлюють щиру подяку 
за допомогу в організації 
змагань КЗ «Центр куль-
тури, дозвілля та мис-
тецької освіти Кирилів-
ської селищної ради» на 
чолі з директором Світ-
ланою Шиян.  А також 
завдячують директору 
Лиманського БК Наталі 
Кашириній за надання 
місця для змагань.

11 січня в Лиманському СБК пройшли 
змагання на першість з доміно.

Доміно в Лиманському 
зібрало спортсменів громади

12 січня у селі Лиманське, в приміщені 
Будинку культури, відбулися змагання 
Відкритої першості з нардів.

ЗМАГАННЯ З НАРДІВ ВИЗНАЧИЛИ 
ЧЕМПІОНІВ ГРОМАДИ

У змаганнях брали  
участь 11 спортсменів. 
Грали за коловою систе-
мою.

Боротьба була напру-
женою та видовищною. 
За результатами змагань 
третє місце виборов Віта-
лій Буряк. Друге почесне 
місце завоював спортс-
мен Сергій Глущенко. 
Переможцем змагань 
став Сергій Гопанюк.

Спортсмени та го-

ловний суддя змагань 
Роман Сердяєв вислов-
люють щиру подяку за 
допомогу в організації 
організації КЗ «Центр 
культури, дозвілля та 
мистецької освіти Кири-
лівської селищної ради» 
на чолі з директором 
Світланою Шиян. А та-
кож завдячують дирек-
тору Лиманського СБК 
Наталі Кашириній за на-
дання місця для змагань.

У неділю, 2 лютого, 
у спортивній залі 
Азовської школи, 
пройшли змагання 
з волейболу серед 
чоловіків у віковій 
категорії «40+»

У КИРИЛІВЦІ ВІДБУЛИСЯ ВОЛЕЙБОЛЬНІ 
ЗМАГАННЯ У КАТЕГОРІЇ «40+»

реможцями у цій парі стали 
кирилівські спортсмени.

За результатами змагань  
четверте місце посіла ко-
манда с. М. Горького «Ура-
ган» (кращий гравець Вале-
рій Букацелі), третє місце у 
команди «Сокіл» (с. Шелю-
ги) (кращий гравець Анато-
лій Гасан), друге місце посі-
ла команда Новоданилівки 
(кращий гравець Юрій Жу-
ков), золото змагань виборо-
ла  команда «Азовець» (смт. 
Кирилівка) (кращий гравець 
Олександр Щербина).

Переможці і призери 
змагань були нагороджені 
пам’ятними кубками, меда-
лями та грамотами.

Завідувач відділом спор-
ту Роман Сердяєв вислов-
лює щиру подяку організа-
тору змагань, яким виступив 
КЗ «Центр культури, дозвіл-
ля та мистецької освіти Ки-
рилівської селищної ради» 
на чолі з директором Світла-
ною Шиян. Також подяка ви-
словлюється Відділу освіти 
та молоді Кирилівської се-
лищної ради та дирекції шко-
ли за надання місця для зма-
гань.  За чесне та неуперед-
жене суддівство спортсмени 
дякують голові Якимівської 
районної Федерації волей-
болу Віталію Іванову.

Ветеранський волей-
больний турнір організову-
ється вдруге. Перші подібні 
змагання пройшли у люто-
му минулого року. Цього-
річні змагання проходили 
за участю Якимівської ра-
йонної Федерації волейбо-
лу. Голова Федерації Віта-
лій Іванов виступив у якос-
ті головного судді змагань.

У турнірі-2020 брали 
участь 4 команди: «Азо-
вець» (смт. Кирилівка), ко-

манда Новоданилівки, «Со-
кіл» (с. Шелюги) та «Ураган» 
(с. М.Горького). Жеребку-
ванням команди були поді-
лені на дві групи.

Майже всі ігри пройшли 
в напруженій і запеклій бо-
ротьбі.  У першій парі коман-
да Новоданилівки виборола 
перемогу у «Урагана» та ви-
йшла до фіналу. У другій па-
рі розгорнулись справжні 
спортивні баталії, адже у 
боротьбі зійшлися дві силь-
ні команди - «Азовець» та 
«Сокіл». У першій партії пе-
ремогу отримали спортс-
мени з Шелюг, але вже дві 
наступні партії повністю пе-
реломили хід змагань. Пе-
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Якимівське управління ГУ ДПС у 
Запорізькій області нагадує, що 
з 01.01.2020 розпочата кампанія 
декларування громадянами доходів, 
отриманих протягом 2019 року. 
Останній день надання декларації – 
30 квітня 2020 року.

Відповідно до Податково-
го кодексу України № 2755-
VI до загального місячного 
оподатковуваного доходу не 
включаються доходи від про-
дажу безпосередньо власни-
ком сільськогосподарської 
продукції, вирощеної на 
земельних ділянках, нада-
них для ведення особистого 
селянського господарства, 
розмір яких не перевищує 2 
га. Якщо розмір земельних ді-
лянок перевищує 2 га, то до-
хід від продажу сільськогос-
подарської продукції підлягає 
оподаткуванню податком на 
доходи фізичних  осіб   та вій-
ськовим збором на загальних 
підставах (пп. 165.1.24 По-
даткового кодексу, далі-ПК).

Зауважимо, що фізична 
особа, яка не є суб’єктом 
господарювання, з метою 
оподаткування не має права 
зменшувати дохід від про-

Увага! Декларування доходів

дажу сільгосппродукції на 
суму витрат, пов’язаних з 
вирощуванням цієї продук-
ції. Таке право мають лише 
фізичні особи – підприємці 
на загальній системі оподат-
кування.

Отже,  дохід від продажу 
сільгосппродукції, виро-
щеної на  земельній ділян-
ці підлягає оподаткуванню 
за ставками 18%  податком 
на доходи фізичних осіб(п. 
167.1 ПК) та 1,5%  вій-

ськового збору (пп.1.3 п.16 
прим.1 підр.10р.ХХ ПКУ від 
02.12.2010 року № 2755-VІ, із 
змінами і доповненнями).

Декларацію за 2019 рік слід 
подати до 01.05.2020р. пода-
ток на доходи фізичних осіб  
та військовий збір за цією де-
кларацією підлягають сплаті 
до 01.08.2020р.

Сплачені кошти зарахо-
вуються до місцевого та дер-
жавного бюджетів, які в по-
дальшому направляються на 
розвиток місцевих громад.

Роз’яснення  з питань 
декларування  громадяни  
можуть отримати, звернув-
шись до фахівців Якимів-
ського управління ГУ ДПС у 
Запорізькій області в Центр 
обслуговування платників,  
або звернувшись за телефо-
нами:

(06131) 9-15-63, (097) 152-
53-40, (099) 122-73-88.

Начальник
Якимівського  управління  

Ірина МИХАЙЛОВА 

Згідно статті 21 Кодек-
су законів про працю Укра-
їни (далі – КЗпП) трудовий 
договір - це угода між пра-
цівником і власником під-
приємства, установи, орга-
нізації або уповноваженим 
ним органом чи фізичною 
особою, за якою працівник 
зобов’язується виконува-
ти роботу, визначену цією 
угодою, з підляганням вну-
трішньому трудовому роз-
порядкові, а власник під-
приємства, установи, орга-
нізації або уповноважений 
ним орган чи фізична особа 
зобов’язується виплачувати 
працівникові заробітну плату 
і забезпечувати умови праці, 
необхідні для виконання ро-
боти, передбачені законо-
давством про працю, колек-
тивним договором і угодою 
сторін.

Працівник має право ре-
алізувати свої здібності до 
продуктивної і творчої пра-
ці шляхом укладення тру-
дового договору на одно-
му або одночасно на декіль-
кох підприємствах, в устано-
вах, організаціях, якщо інше 
не передбачене законодав-
ством, колективним догово-
ром або угодою сторін.

Особливою формою тру-
дового договору є контракт, 
в якому строк його дії, права, 
обов’язки і відповідальність 
сторін (в тому числі матері-
альна), умови матеріально-
го забезпечення і організа-
ції праці працівника, умови 
розірвання договору, в тому 
числі дострокового, можуть 
встановлюватися угодою 
сторін. Сфера застосування 
контракту визначається за-
конами України.

Відповідно статті 24 КЗпП 
трудовий договір укладаєть-
ся, як правило, в письмовій 
формі. Додержання письмо-
вої форми є обов’язковим:

1) при організованому на-
борі працівників;

2) при укладенні трудово-
го договору про роботу в ра-
йонах з особливими природ-
ними географічними і геоло-
гічними умовами та умова-
ми підвищеного ризику для 
здоров’я;

3) при укладенні контр-
акту;

4) у випадках, коли пра-
цівник наполягає на укла-
денні трудового договору у 
письмовій формі;

5) при укладенні трудово-
го договору з неповнолітнім 
(стаття 187 цього Кодексу);

6) при укладенні трудово-
го договору з фізичною осо-
бою;

7) в інших випадках, пе-
редбачених законодавством 
України.

При укладенні трудово-
го договору громадянин 
зобов’язаний подати пас-
порт або інший документ, 

що посвідчує особу, трудову 
книжку, а у випадках, перед-
бачених законодавством, 
— також документ про осві-
ту (спеціальність, кваліфіка-
цію), про стан здоров’я та ін-
ші документи.

Працівник не може бути 
допущений до роботи без 
укладення трудового дого-
вору, оформленого наказом 
чи розпорядженням власни-
ка або уповноваженого ним 
органу, та повідомлення цен-
трального органу виконавчої 
влади з питань забезпечен-
ня формування та реалізації 
державної політики з адмі-
ністрування єдиного внеску 
на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхуван-
ня про прийняття працівника 
на роботу.

Особі, запрошеній на ро-
боту в порядку переведен-
ня з іншого підприємства, 
установи, організації за по-
годженням між керівниками 
підприємств, установ, ор-
ганізацій, не може бути від-
мовлено в укладенні трудо-
вого договору.

Забороняється укладен-
ня трудового договору з гро-
мадянином, якому за медич-
ним висновком запропоно-
вана робота протипоказана 
за станом здоров’я.

Додатково нагадує-
мо, що статтею 265 КЗпП 
встановлена відповідаль-
ність за порушення зако-
нодавства про працю.

Посадові особи органів 
державної влади та орга-
нів місцевого самовряду-
вання, підприємств, уста-
нов та організацій, винні у 
порушенні законодавства 
про працю, несуть відпо-
відальність згідно з чин-
ним законодавством.

Юридичні та фізичні 
особи — підприємці, які 
використовують найма-
ну працю, несуть відпові-
дальність у вигляді штра-
фу в разі:

— фактичного допус-
ку працівника до роботи 
без оформлення трудово-
го договору (контракту), 
оформлення працівника 
на неповний робочий час 
у разі фактичного вико-
нання роботи повний ро-
бочий час, установлений 
на підприємстві, та випла-
ти заробітної плати (вина-
городи) без нарахування 
та сплати єдиного внеску 
на загальнообов’язкове 
державне соціальне стра-
хування та податків — у 
тридцятикратному розмі-
рі мінімальної заробітної 
плати (141 690 грн.), вста-
новленої законом на мо-
мент виявлення порушен-
ня, за кожного працівни-
ка, щодо якого скоєно по-
рушення.

Фактичний допуск працівника до 
роботи без оформлення трудового 
договору (контракту) є порушенням 
трудового законодавства

ПРО НЕПРИПУСТИМІСТЬ ДОПУСКУ
ДО РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ

БЕЗ ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

кіади  кращими стали: 3 по-
чесне місце у команди «Ря-
тівник», вони отримали ди-
плом та подарунковий сер-
тифікат на придбання спор-
тивних товарів на суму 800 
гривень.  2 місце посіла ко-
манда «Бодрість», вони та-
кож ортимали диплом і по-
дарунковий сертифікат на 
суму 1200 гривень. Перше 
заслужене місце - у коман-
ди «Хвиля». Капітан команди 
Олег Репін отримав диплом, 
перехідний кубок та пода-
рунковий сертифікат на 2000 
гривень.

У спартакіаді між насе-
леними пунктами грома-
ди призові місця розподі-
лилися наступним чином: 3 
місце у команди з Атманаю 
«Хвиля», 2 місце у охрімів-
ських спортсменів з коман-

ди «Чайки»,  і 1 почесне міс-
це у кирилівських спортс-
менів з команди «Азовець».

За результатами спартакі-
ади за популяризацію та ва-
гомий внесок у розвиток фі-
зичної культури та спорту на 
території Кирилівської ОТГ 
були нагороджені Станіслав 
Короп та Олег Репін.

Оргкомітет спартакіад і 
Роман Сердяєв висловлю-
ють щиру подяку селищ-
ному голові Івану Малєєву, 
депутатам Кирилівської се-
лищної ради та директору 
КЗ «Центр культури, дозвіл-
ля та мистецької освіти Ки-
рилівської селищної ради» 
Світлані Шиян за підтримку 
та вагомий внесок у розви-
ток дорослого спорту в гро-
маді.

13 січня на головному 
майдані Кирилівки 
відбулося підведення 
підсумків спартакіад, 
які проходили на 
території нашої 
громади.

Переможці спартакіад визначились
і отримали свої нагороди

Нагородження проводи-
ли голова Кирилівської се-
лищної ради Іван Малєєв та 
завідувач відділом спорту 
та туризму  КЗ «Центр куль-
тури, дозвілля та мистець-
кої освіти Кирилівської се-
лищної ради» Роман Сер-
дяєв.

Протягом 2019 року на 
території нашої громади 
проходило дві спартакіа-
ди. Перша - серед мешкан-
ців Кирилівки. У ній брали 
участь 6 команд, які зма-
галися з 12 видів спорту. 
Боротьба була запеклою. 
Жодна із команд не хотіла 
поступатися своєю пере-
могою.

Команда Кирилівської 
ДПРЧ-24 «Рятівник» отри-
мала кубок та диплом «За 
волю до перемоги». Це ко-
манда, яка протягом всьо-
го року була найорганізо-
ванішою та показала гар-
ні результати у всіх видах 
змагань.

За результатами спарта-
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КВАРТИРЫ
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. 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, располо-
жена в 5 мин. от моря, рядом парковая 
зона, до центра 7-10 мин. ходьбы, школа, 
сад, рынок, магазин, аптека, ФАП, авто-
вокзал, банкомат, почта в шаговой доступ-
ности, 097-97- 43-082 Дмитрий
3к.кв.,  Акимовка, СРОЧНО, 1 эт. капитал. 
гараж, 097-13-76-097
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

ДОМА
дом 8,5 соток по улице Приморский буль-
вар, дом 34, 093-646-61-73 
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 в Кирилловке (Азовское), ул. Школь-
ная, 097-047-07-55
дом в Кирилловке, 6 соток, по ул. Солнеч-
ной, 48, 35000$, 097-240-05-62
дом в Кирилловке-2 (с. Азовское) ул. 8 
Марта, 098-532-79-64 (звонить после 20.00)
дом в центре Кирилловки, 30000 у.е., 096-
576-86-80
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, с. Лиманское, №57, цена договорная, 
обращаться в дом № 59 или 068-45-42-287
дом, ул. Кирова (Цветочная), 098-499-
70-26
дом жилой в с. Охримовка, ул. Степная 70 
(Кирова). Три жилые комнаты, прихожая, 
кухня, котельная  комната, коридор, 
терасса, туалет, ванная комната с душка-
биной. Гараж, летняя кухня, подвал, все 
необходимые хозпостройки. Еврозабор, 
новый. Двор выложен тротуарной плиткой. 
Евро окна, евродвери. Новая качествен-
ная электропроводка. Новые трубы и вся 
сантехника. Евроремонт. Электроотопле-
ние, трехфазный счетчик. Есть печка под 
уголь и дрова. Грубка обложена кафелем. 
Огромный огород. 88 плодовых деревьев. 
10000$, 097-49-20-515 Татьяна 
новый жилой дом, земля приватизи-
рована, Кирилловка 2,  ул. Школьная, 
095-47-48-088

ПРОИЗВОДСТВА
магазин, Кирилловка, спуск к морю, воз-
можна аренда, 067-647-38-79
недострой, Кирилловка, р-н “Транзит”, 600м2, 
27сот., госакт, 21000$, 068-45-19-589

ДОМА РАЙОН
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., р-н Аквапарка, 90000$, 067-
266-93-04
дом, Кирилл., Федотка, степок, база от-
дыха, 170000$, 067-266-93-04
дом, Кирилловка, 15с, 35000$, 097-836-
78-09

УЧАСТКИ
зем., 20сот., Кирилловка, 25000$, 067-972-
32-03
зем., 8с., Кирилл. ул. Зоряная, 5500$, 068-
87-820-77 Михаил
зем., 8сот., Кирилловка, ул.Зорина, госакт, 
300$/сот., или меняю, 067-61-41-723
зем., Кирил., 10 с, 23000$, 098-591-81-51
зем., Кирил., Пер., 63 с, 45000$, 098-411-
00-77
зем., Кирилл, Федотова к, 1-я линия, 15с, 
098-918-13-57
зем., Кирилл., 15 с, госакт +дом, 097-836-
78-09
зем., Кирилл., коса Пересыпь, 2 линия, 62с, 
400$/сотка, торг, 067-614-18-64
зем., Кирилл., ул. Толстого, 7000$, 067-
266-93-04
зем., Кирилловка, р-н “Транзит”, 27сот., 
госакт, недострой, 21000$, 068-45-19-589
зем., Кириловка, 8сот., ул.Запор.Козацтва, 
500$/сот., или меняю, 067-61-41-723
участок 5,5 соток, ул. Центральная, 098-
296-59-72
участок в Кирилловке, ул. Соболя, 8 соток, 
приватизированный, срочно, 098-020-32-90
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
батискаф металлический, 2х4х2,5, 20 
000грн, самовывоз, торг, 067-619-31-30
бочки пластмассовые с крышками и мета-
лическим кольцом, б/у, 2 шт. - 180 л, 1 шт. 
- 150 л, 067-581-25-93
бутыля стеклянные – 3 л., 1 л. и 0,5 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
детская коляска для двойнят, си-
няя,098-532-79-64 (звонить после 20.00)
детская коляска, синяя, 098-532-79-64 
(звонить после 20.00)
доильный аппарат, солому и сено. 096-209-
13-27
емкость нержавеющая, 3м3, 2500грн, 067-
619-31-30
забор деревянный (штахетник), 1 секция - 
120 грн, 097-240-05-62
задний мост в сборе на ВАЗ, б/у, 2121 
(Нива), 067-91-86-395
закарпатское вино оптом и в розницу, 096-
985-46-16, 099-440-80-65 Александр
кирпич белый, б/у в Акимовке, 3.20 грн/шт. 
оптом дешевле, 097-696-04-77 Дмитрий
коров 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
морозильная камера на 500л, Германская 
(фирма Дания), х/с, 067-581-25-93
палеты длительного горения, 096-393-12-09
пальто зим., синтепон., нов., капюшон, пес-
цовый воротник, стального цвета, р.48-50, 
2000 грн, 097-378-36-27
пливный брикет, 067-572-86-16
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
саженцы плодовых деревьев и винограда 
(Венгрия) обработанные от болезней, 096-
985-46-16, 099-440-80-65 Александр
семечку крупную, 097-253-06-82
сено люцерна в тюках, 067-572-86-16
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, импорт-
ные, 500 грн, 097-378-36-27

уголь антрацит АС, антрацит АО, ДТр от 
50кг до 30т, 096-296-04-09, 066-57-66-856.
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» электрическая, 
098-532-79-64 (звонить после 20.00)
Швейная машинка Чайка (ножная), б/у- 500 
грн, 067-252-13-17
шифер плоский, 1,75х1,20м, 098-650-85-91
шифер, б/у, 100 грн/ лист, 097-240-05-62

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
жилье в центре Кирилловки для реализа-
торов, удобное расположение, стоянка для 
машин, 096-393-12-09 
ларек (Коса Федотова), 067-99-55-496
магазин, 100м2, Кирилловка, центр, все 
коммуникации, холодильное и торговое 
оборудование, комн. для отдыха, под-
собные помещения, летняя площадка, 
067-787-18-75
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
складское помещение на лето 70 м2, 067-
965-13-49
эконом жилье, 80 грн/сутки,. 068-616-25-73
продам строительство
бетонные столбики, 100х100х2000,  с уста-
новкой, 098-650-85-91
двери, х/с, б/у (Китай), 500грн/шт., 050-826-
28-48 Константин, б.о Гранд-Виктория
ригель, 6000 грн, Игорь 097-706-82-75
ферма перекрытия, 7 штук по 6000 грн., 
Игорь 097-706-82-75

УСЛУГИ
cварочные работы, сборка металлоконструк-
ций, 050-218-84-54, 068-395-74-93 Артем
качественная  поклейка обоев все видов, под-
готовительные малярно-штукатурные  работы, 
рассматриваем любой объем, 067-528-40-10 
Галина

оздоровительный массаж, консультация по 
психосоматике, 096-92-49-592 Оксана

ТРЕБУЕТСЯ
бармен в кафе «Транзит» на постоянную 
работу, 067-975-55-95
відділу освіти та молоді Кирилівської 
селищної ради на постійну роботу потрібні 
кухарі у Азовську ЗОШ, 096-189-89-31
горничная в Кирилловку, 067-194-29-31
горничная в Кирилловку, оплата договор-
ная, 067-618-80-67
завхоз на б/о, Кирилловка, с умением 
выпол. рем.хоз работ, муж. З/п 15тыс., 
067-612-24-91
завхоз-электрик на б/о в Кирилловку з/п 14тыс, 
жилье и питание предоставляются, 067-610-
10-10
каменщики, бетонщики, работы в Ки-
рилловке, 050-574-11-11, 050-911-60-40, 
068-982-30-10
КНП «Амбулаторія загальної практики-
сімейної медицини» Кирилівської селищної 
ради Запорізької області запрошує на роботу 
сімейних лікарів та педіатра на території 
Кирилівської ОТГ з/п від 8000 грн., 068-911-
92-97
мужчина/женщина для изготовления и 
продажи шаурмы на лето в Кирилловку. 
096-44-34-048
повар в Кирилловку, оклад от 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 образования. Знание языка привет-
ствуется, 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
реализаторы в Кирилловку 097-555-40-53
сторож Кирилл., на круглый год, 097-450-
54-62
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 Кирил-
ловке, 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

ОГОЛОШЕННЯОГОЛОШЕННЯ
З 65-річчям вітаємо Іванову Галину 

Анатоліївну. Бажаємо Вам велико-
го везіння, любові справжньої і успі-
ху в справах! Також бажаємо Вам в 
житті родинного затишку і тепла, 
величезну повагу, від людей тільки 
добра, а найголовніше мати міцне 
здоров’я!

З 65-річчям вітаємо Карнасевича 
Валерія Михайловича. Бажаємо до-
машнього тепла, затишку вогни-
ща, достатку і здоров’я, бадьорості 
і свіжості, вічної молодості і гранді-
озного, фантастичного щастя!

З 65-річчям вітаємо Сотіна Васи-
ля Івановича. Бажаємо Вам везіння в 
справах і особистому житті, нехай 
Вашого здоров’я вистачає на робо-
ту і на відпочинок!

З 65-річчям вітаємо Коробко Люд-
милу Васильвну. Нехай кожен новий 
день буде щедрим на успіхи та пере-
моги, багатим на радісні звістки, 
приємні події, особисті досягнення і 
благородні справи! Хай і надалі буде 
плідною ваша нелегка праця на бла-
го рідного краю та держави, твер-
дою віра, непоборною сила духу!

З 60-річчям вітаємо Шевченко Те-
тяну Анатоліївну. Щиро вітаємо з 
днем народження. Нехай невпинно 
минають дні життя, нехай за ві-
кном змінюється погода, та в серці 
Вашому нехай завжди розцвітають 
квіти та яскраво світить сонечко. 
Бажаємо, щоб Ваше життя було ве-
ликим святом, в якому буде багато 
посмішок та радощів!

З 60-річчям вітаємо Радзиняк Світ-
лану Володимирівну. Бажаємо Вам 
здоров’я і добра, любові та вірності, 
успіхів і везіння. Нехай буде життя 
подарунками щедре, друзів хороших 
і бажань виконання. Нехай цей день 
стане особливим, наповненим щас-
ливих очікувань!

З 65-річчям вітаємо Поцелуйко Те-
тяну Валентинівну. Бажаємо Вам, 
щоб найзаповітніші  мрії завжди 
збувалися, щоб на сто відсотків ви-
конувалися найпотаємніші бажан-
ня. Бажаємо, щоб по життю з вами 
поруч йшли люди, які вміють не 
тільки підтримати в скрутну хви-
лину, але і від душі порадіти вашому 
щастю і успіху!

З 65-річчям вітаємо Зікрату Галину 
Андріївну. Бажаємо домашнього те-
пла, затишку, достатку і здоров’я, 
бадьорості і свіжості, вічної моло-
дості і грандіозного, фантастично-
го щастя!

З 65-річчям вітаємо Вишегород-
цева Євгена Олексійовича. Бажаємо 
міцного здоров’я, нових досягнень 
та успіхів. Нехай завжди, аж до 
сторіччя, Вас супроводжує щасли-
ва зоря удачі, Боже благословення, 
а у Вашому домі панують любов, 
злагода та добробут на многая і 
благая літ!

З 65-річчям вітаємо Кагликову Те-
тяну Миколаївну. Бажаємо Вам со-
нячних посмішок, яскравих кольорів, 
гарного настрою, тепла, радості, а 
все задумане, щоб здійснилося!

З 55-річчям вітаємо Діденко Зінаїду 
Ананіївну. Бажаємо міцного здоров’я, 
нових досягнень та успіхів. Нехай за-
вжди, аж до сторіччя, Вас супрово-
джує щаслива зоря удачі, Боже благо-
словення, а у Вашому домі панують 
любов, злагода та добробут на мно-
гая і благая літ!

З 65-річчям вітаємо Кузьмен-
ко Володимира Павловича. Крім 
стандартних побажань - щастя, 
здоров’я і всього найкращого - бажа-
ємо, щоб збувалися всі мрії, щоб ко-
жен день приносив багато приємних 
несподіванок, щоб Вас оточували 
тільки добрі і потрібні люди!

З 60-річчям вітаємо Панащенко 
Ірину Анатоліївну. Бажаємо Вам, 
щоб не було у Вашому житті смут-
ку, а були тільки радості. Нехай 
ваше велике добре серце зігріває всіх 
своєю любов’ю ще багато-багато 
років! 

З 60-річчям вітаємо Щедру Світла-
ну Анатоліївну. Нехай сьогодні здій-
сниться важлива мрія, нехай кожен 
день на Вас чекають щирі радощі, 
великі пригоди та добрі новини. Ба-
жаємо міцного здоров’я та незмін-
ного щастя, взаємної любові та по-
стійного благополуччя!

З 60-річчям вітаємо Тертичного 
Леоніда Альбертовича. Щиро бажає-
мо  впевненості у собі та доброї вда-
чі. Нехай співають солов’ї на душі, 
нехай не знає меж любові Ваше серце. 
Бажаємо успіху у справах, щасливої 
долі та веселих спогадів, які завжди 
зуміють розвіяти Ваш смуток!

З 55-річчям вітаємо Піддубняк Ра-
їсу Ананіївну. Бажаємо Вам великого 
везіння, любові справжньої і успіху в 
справах! Також бажаємо Вам в жит-
ті родинного затишку і тепла, ве-
личезну повагу, від людей тільки 
добра, а найголовніше мати міцне 
здоров’я!

З 55-річчям вітаємо Демешко Оле-
ну Володимирівну. Бажаємо Вам 
здоров’я, щастя, успіху та натхнен-
ня у справах. Нехай Ваша доля буде 
довгою та щасливою, і вас завжди 
оточує сімейний затишок та гар-
монія з навколишнім світом! 

З 60-річчям вітаємо Волкова Євгена 
Анатолійовича. Нехай щирі вітан-
ня зігріють Вашу душу і принесуть 
достаток позитивних почуттів. А 
в житті хай ні на мить не залиша-
ють оптимізм, віра в чудеса та без-
хмарне щастя!

З 60-річчям вітаємо Кириленко Во-
лодимира Станіславовича.  Нехай 
щирі вітання зігріють Вашу душу і 
принесуть достаток позитивних 
почуттів. А в житті хай ні на мить 
не залишають оптимізм, віра в чу-
деса, безхмарне щастя, удача і, без-
сумнівно, любов!

 З 60-річчям вітаємо Матвієнко 
Леоніда Миколайовича. Бажаємо сон-
ця, тепла, миру, веселощів, грошей, 
успіхів у всіх починаннях, любові, до-
бробуту, здійснення найзаповітні-
ших бажань, здоров’я та наснаги!

З 55-річчям вітаємо Тихонова Олек-
сія Анатолійовича. Нехай радують 
діти, друзі обожнюють і бояться 
вороги! Радості, щастя і теплого, 
ніжного сонечка в небесах!

З 65-річчям вітаємо Коломоєць 
Валентину Василівну. Бажаємо вам 
міцного здоров’я. Бажаємо, щоб Ваш 
будинок був повною чашею, і доля за-
вжди оберігала!

З 60-річчям вітаємо Бєличенко Те-
тяну Олексіївну.  Хай у вашому домі 
завжди панують мир В злагода, у 
серці — доброта, а у справах — 
мудрість та виваженість. Живіть 
щасливо, бережіть здоров’я!

З 65-річчям вітаємо Клещова Ва-
силя Васильовича. Бажаємо міцного 
здоров’я, турботи та уваги близь-
ких, багато світлих і сонячних 
днів, бадьорості духу та душевно-
го спокою! 

Ç Þâ³ëåºì!
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ВІТАЄМО!

З 65-річчям вітаємо Кирик Любов 
Прокопівну. Нехай усі дороги ведуть 
до вершини, а здоров’я, оптимізм, 
впевненість у власних силах і під-
тримка близьких людей стануть 
незмінними супутниками у житті. 
Благополуччя і тепла Вашого дому!

З 85-річчям вітаємо Столяр Олену 
Миколаївну. Бажаємо сонця, тепла, 
миру, веселощів, грошей, успіхів у 
всіх починаннях, любові, добробуту, 
здійснення найзаповітніших бажань, 
здоров’я та наснаги!

З 83-річчям вітаємо Сахненко Мико-
лу Івановича. Нехай радують діти, 
друзі обожнюють і бояться вороги! 
Радості, щастя і теплого, ніжного 
сонечка в небесах!

З 83-річчям вітаємо Задорожню Ва-
лентину Нестерівну. Бажаємо Вам 
міцного здоров’я. Бажаємо, щоб ваш 
будинок був повною чашею, і доля за-
вжди оберігала!

С днем рождения поздравляем 
нашу замечательную подругу 

Логинову Наталью Николаевну!

От всего сердца желаем здоровья, 
счастья, удачи, благополучия
душевного и материального! Пусть 
сбудется все, о чем Вы мечтаете! 
Желаем массу новых впечатлений, 
ярких событий, незабываемых пу-
тешествий и позитивных эмоций! 
Душевной гармонии, оптимизма и 
отличного настроения всегда!

С любовью, подруги

От всей души поздравляем
с юбилеем очаровательную

Радзиняк Светлану Владимировну!

Пусть в Вашей жизни все будет чудесно и 
замечательно! Здоровья крепкого, счастья 
безмерного, энергии неиссякаемой, везения 

невероятного! Пусть реализуются все Ваши 
планы и сбудутся все мечты! Пусть ра-

дость, любовь, удача и достаток не покида-
ют Ваш дом! Добра и мира, благополучия и 

оптимизма!

С искренней любовью
и глубоким уважением, друзья

З 83-річчям вітаємо Герич Раїсу 
Данилівну. Бажаємо Вам великого 
везіння, любові справжньої і успі-
ху в справах! Також бажаємо вам в 
житті родинного затишку і тепла, 
величезну повагу, від людей тільки 
добра, а найголовніше - мати міцне 
здоров’я!

З 81-річчям вітаємо Клюєву Тама-
ру Павлівну. Бажаємо Вам здоров’я, 
щастя, успіху та натхнення у спра-
вах. Нехай ваша доля буде довгою 
та щасливою, і Вас завжди оточує 
сімейний затишок та гармонія з на-
вколишнім світом! 

З 80-річчям вітаємо Бадаєву Вален-
тину Павлівну. Бажаємо, щоб у ва-
шому житті на одній чаші ваг були 
міцне здоров’я, успіх, благополуччя, 
щастя, радість і любов, а на іншій 
-  негаразди, біди, печалі і труднощі, 
і нехай перша чаша завжди сильно 
переважає другу!

З 80-річчям вітаємо Бойко Віру Іва-
нівну.  Нехай доля і надалі буде при-
хильною до Вас, даруючи радість 
життя, незрадливу удачу, вірних і 
надійних друзів!

З 80-річчям вітаємо Голєву Лілію 
Яківну.  Бажаємо  здоров’я, щастя і 
добробуту Вам і Вашій родині . Нехай 
рідні завжди оточують вас любов’ю 
та розумінням!

З 75-річчям вітаємо Косареву Гали-
ну Леонідівну. Міцного здоров’я Вам 
на многії літа, благополуччя, щедрої 
долі, щастя у житті, творчої на-
снаги. Довгих років життя у міцно-
му родинному колі та серед вірних 
друзів!

З 75-річчям вітаємо Кузнецову Та-
їсію Василівну. Нехай збуваються 
найбажаніші мрії та втілюються 
всі задуми, нехай у Вас завжди буде 
достатньо сил та натхнення на 
нові цікаві звершення! 

З 70-річчям вітаємо Ясинську Лю-
бов Миколаївну. Бажаємо перш за все 
здоров’я, бачити життя зі світлої 
сторони та достатку який в нашо-
му житті є дуже важливим!

З 70-річчям вітаємо Братішко Ка-
терина Іванівна. Нехай життя при-
носить побільше світлих моментів і 
радості, а кожен день буде сповнений 
сонячними посмішками!

З 70-річчям вітаємо Корецьку Ва-
лентину Василівну. Бажаємо, щоб 
кожен день Вашого життя був на-
повнений приємними враженнями, 
потрібними і важливими справами, 
а в душі ніколи не оживало гнітюче 
почуття самотності!

З 70-річчям вітаємо Зєнцову Лідію 
Володимирівну. Нехай збудеться все 
найзаповітніше, нехай прийде най-
бажаніше, нехай згине саме злобливе.

З 70-річчям вітаємо Гурієнко Тама-
ру Олександрівну. Бажаємо завжди 
плисти на позитивній хвилі, повної 
оптимізму і легкою іронією. Всі не-
приємності сприймати з усмішкою, 
вірити в кращі сторони життя і 
сміливо йти до мрії!

З 70-річчям вітаємо Єгорову Тама-
ру Петрівну.  Бажаємо Вам щастя, 
довгих цікавих років, нехай не буде в 
Вас негоди тільки радість, тільки 
сонячне світло!

З 70-річчям вітаємо Паруту Івана 
Петровича. Бажаємо вдало долати 
часові простори, обставини, пере-
шкоди і негатив.  А в житті хай ні на 
мить не залишають оптимізм, віра 
в чудеса та безхмарне щастя

З 70-річчям вітаємо Філоненко Лі-
дію Іванівну. Бажаємо позитивного 
настрою, побільше радісних днів. 
Бажаємо Вам зустрічати щоранку з 
посмішкою, вірою в краще. Нехай у 
Вашій мрії будуть крила! Звершення 
Вам задуманих планів!

З 65-річчям вітаємо Шевченко Олек-
сандра Дмитровича. Бажаємо, щоб 
Ваші очі сяяли від щастя, на обличчі 
завжди була посмішка, оточували 
вас тільки хороші люди. А також ба-
жаємо удачі, творчих успіхів, сімей-
ного благополуччя, вірних друзів!

З 65-річчям вітаємо Петрик Любов 
Віталіївну. Бажаємо Вам світлих, ди-
вовижних, щасливих днів, яскравих 
подій і позитивних емоцій, які бу-
дуть робити Ваше життя ще пре-
красніше. Нехай Вас всюди і скрізь 
супроводжує удача, а поруч з нею 
крокує і успіх!

З 55-річчям вітаємо Леонтьєву 
Ніну Павлівну. Бажаємо Вам міцного 
здоров’я. Бажаємо, щоб Ваш будинок 
був повною чашею, і доля завжди обе-
рігала!

З днем народження! 
Міцного здоров`я, успіхів 
в роботі. Нехай в жит-
ті все буде, як у казці. 
Щоб Вас оточували 
тільки вірні друзі, а во-
роги обходили десятою 
дорогою. Нехай ллється 
пісня і збуваються мрії!   

Жителі села Косих вітають депутата 
від свого округу Нанівського Володимира 
Йосиповича з днем народження

2 февраля свой день рождения отметила 
прекрасная женщина и хорошая подруга 
Луценко Светлана Алексеевна                                                

Счастья пожелаем мы подруге,
Бодрости, здоровья, много сил.
Чтобы несмотря на все тревоги
Каждый день лишь радость приносил.
Роскоши, удачи, вдохновения,
Самых ярких впечатлений и добра.
Мудрости, в тяжелый миг терпения,
Море позитива и тепла.
Пусть всегда родные будут рядом,
Стороной обходят горе и ненастья.
Будь успешной и любимой постоянно,
Просто человеческого счастья!

От подруг Вали и Инны

З 95-річчям вітаємо Цитряк Віру 
Василівну.  Хай у Вашому домі завжди 
панують мир і злагода, у серці — до-
брота, а у справах — мудрість та 
виваженість. Живіть щасливо, бере-
жіть здоров’я!

З 85-річчям вітаємо Коробку Володи-
мира Лукича.  Нехай щирі вітання зі-
гріють Вашу душу і принесуть доста-
ток позитивних почуттів. А в житті 
хай ні на мить не залишають опти-
мізм, віра в чудеса, безхмарне щастя, 
удача і, безсумнівно, любов!

З 85-річчям вітаємо Гуртову Вален-
тину Василівну. Нехай щирі вітання 
зігріють вашу душу і принесуть до-
статок позитивних почуттів. А в 
житті хай ні на мить не залиша-
ють оптимізм, віра в чудеса та без-
хмарне щастя!

 З 83-річчям вітаємо Димченко Ра-
їсу Семенівну. Бажаємо Вам здоров’я 
і добра, любові та вірності, успіхів і 
везіння. Нехай буде життя подарун-
ками щедре, друзів хороших і бажань 
виконання. Нехай цей день стане 
особливим, наповненим щасливих 
очікувань!

Міцного здоров`я, успіхів 
в роботі. Нехай в жит-

тільки вірні друзі, а во-
роги обходили десятою 
дорогою. Нехай ллється 
пісня і збуваються мрії!   

З 95-річчям вітаємо Цитряк Віру 
Василівну.  Хай у Вашому домі завжди 
панують мир і злагода, у серці — до-
брота, а у справах — мудрість та 

23 ñ³÷íÿ â³äçíà÷àëà ñâ³é þâ³ëåé 
íàøà ïîäðóãà òà ÷àð³âíà æ³íêà
Ô³ëîíåíêî Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà. Ñåðäå÷-
íî â³òàºìî ¿¿ ç ö³ºþ äàòîþ! Ç ïîâà-
ãîþ òà ëþáîâ’þ, ïîäðóãè




