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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:  ПРІОРІТЕТИ 
З ПРООН, КИТАЙЦІ У 
КИРИЛІВЦІ, ЗВІТ СТАРОСТИ, 
ВЕЛИКЕ ПРИБИРАННЯ, 
“МАЄТОК” В АТМАНАЇ, 
НОВІ ВКАЗІВНИКИ, КНИГА 
ПРО ОХРІМІВКУ, КОНЦЕРТ 
МАЕСТРО, МАСЛЯНА, ВІТАННЯ 
ЖІНОК, “ЗОЛОТИЙ” БОКСЕР, 
НЕПЕРЕМОЖНІ ХОРТИНГІСТИ, 
СПОРТ

З першим святом весни, з розквітом 
природи, з торжеством жіночності,
з 8 Березня вас! Бажаю вам достатку 
емоційних фарб, життєлюбства, доброти, 
щирості, унікальності, самореалізації, 
відкриття в собі нових талантів, любові
і удачі у всьому! Нехай вас завжди радують
і цінують потрібні вам люди!

Кирилівський селищний голова
Іван Малєєв

Любі наші жінки!

ÁÅÐÅÇÍß
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ВАЖЛИВО

У приміщенні Кирилівської селищної ради 20 лютого відбулася 
фокус-група консультанта проекту USAID «Економічна підтримка 
Східної України» з представниками туристичного бізнесу.

У Кирилівці обговорили розвиток 
трудового потенціалу

У залі для засіданнь Кирилівської селищної ради
11 лютого проведено чергове засідання робочої групи
з питань громадської безпеки та соціальної згуртованості. 

На черговій зустрічі з представниками 
ПРООН були визначені пріоритети 

майбутньої співпраці

На порядку денному за-
сідання — пріоритизація 
можливих міні-ініціатив, 
спрямованих на посилення 
громадської безпеки та соці-
альної згуртованості, що мо-
жуть бути підтримані Про-

грамою ООН. Під час зборів 
начальник Кирилівського 
відділення поліції Юрій 
Балабін ще раз звітував про 
стан безпеки на території 
громади і про складну ситу-
ацію щодо її забезпечення у 

літній період.
Після звіту на засіданні 

робочої групи було визна-
чено перспективи та пла-
нування діяльності робочої 
групи у 2020 році.

Окрім втілення у життя 
тих проектів, які вже отри-
мали гранти, представник 
ПРООН Олексій Скворцов 
наголосив на важливості 
міні-ініціатив, які можуть 
подавати групи активних 
громадян для вирішення 
певних проблем.

Експерти ПРООН в чер-
говий раз відзначили висо-
кий рівень співпраці влади 
Кирилівської громади із 
її громадськістю, а також 
продуктивну активність 
місцевих громадських ор-
ганізацій.

Учасники говорили про 
потребу у створенні плат-
форми для взаємодії та спіл-
кування, а також про прове-
дення тренінгів та коротко-
часних курсів для навчання 
потенційних робітників.

Зараз команда проек-
ту USAID працює над ана-
лізом та збором даних, які 
будуть використовуватися 
у плануванні та супроводі 
процесів підвищення якості 
надання послуг шляхом на-
вчання та підвищення ква-
ліфікації персоналу.

Менеджер з розвитку 
трудового потенціалу Ан-
на Болтова приїхала в Ки-
рилівку, щоб дізнатися, як 
у нас йдуть справи з тру-
довими ресурсами. Вона 
розповіла, що наразі фа-
хівці проекту налагоджу-
ють тісну співпрацю з за-
кладами освіти України, 
для того, щоб роботодавці 
змогли отримати якісні ка-
дри. Основна мета проек-

ту - щоб люди залишалися 
у регіонах і йшли на роботу 
із задоволенням.

Під час дискусії і робо-
ти в групах питали про те, 
звідки приїжджають люди 
на роботу у Кирилівку, які 
основні проблеми у цьому 
напрямку, які спеціальності 
є найбільш  затребуваними.

Представники бізнесу ді-
лилися з учасниками тими 
напрацюваннями, які ма-
ють. Говорили про фактори 
підбору персоналу, ідеаль-
ного кандидата і налаго-
дження ефективної комуні-
кації роботодавців і шукачів 
роботи. Адже на пошук ро-
боти в нашому регіоні впли-
ває те, що майже вся робо-
та є сезонною.

8 лютого до Кирилівки прибула 
делегація з Китаю.

Організував зустріч ке-
рівництва громади з пред-
ставниками КНР  голова 
Громадської спілки «Аграр-
ний союз України» Генна-
дій Новіков. На зустрічі та-
кож був присутній і керівник 
ТОВ «Агрогруп Україна» Ми-
кола Жеревчук.

Іноземці хочуть налаго-
дити співпрацю з Кирилів-
ською громадою. Китайці 
пропонують разом розво-
дити рибу у Молочному ли-
мані. Також гості хочуть по-
будувати центр народної 
китайської медицини у на-
шому селищі. Для цього го-
лова громади провів екс-
курсію косами, а також по-
казав Степок. Зацікавило 
можливих майбутніх інвес-
торів і будівництво очисних 
споруд та водогону.

За результатами зустрі-
чі було досягнуто домовле-
ності про співпрацю. А та-
кож гості запропонували на-
лагодити партнерські від-
носини щодо оздоровлення 
дітей з КНР у Кирилівці.

ЗА ОДИН ТИЖДЕНЬ ДВІ ІНОЗЕМНІ 
ДЕЛЕГАЦІЇ ВІДВІДАЛИ КИРИЛІВКУ

У приміщенні селищної ради
3 березня відбулися громадські 
слухання, щодо врахування інтересів 
жителів громади під час розроблення 
містобудівної документації.

У відповідності до За-
кону України «Про регу-
лювання містобудівної 
діяльності» Кирилівська 
селищна рада ще 23 лю-
того повідомила про по-
чаток громадського обго-
ворення щодо врахування 
громадських інтересів у 
проекті містобудівної до-
кументації «Генераль-
ний план смт. Кирилівка 
Якимівського району За-
порізької області».

Під час слухань при-
сутнім надали детальну 
інформацію щодо місто-
будівної документації.

На зборах були озвучені 

три пропозиції, які надій-
шли від громадян, щодо 
внесення змін до проекту 
містобудівної документа-
ції.  Усі пропозиції  зане-
сені до протоколу та були 
підтримані.

Присутні висловили 
думку, що містобудівна 
документація відповідає 
вимогам містобудівної ді-
яльності, і рекомендува-
ли розробнику врахувати 
пропозиції та зауважен-
ня, провести уточнення 
генерального плану тери-
торії згідно вимог чинно-
го законодавства.

У КИРИЛІВЦІ ВІДБУЛИСЯ 
ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ
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АКТУАЛЬНО

Люди зверталися до керівника громади 
із власними проблемами та подяками.

Звіт в.о. старости Атманайського 
СО Сажнєва Ігоря Станіславовича

Шановні мешканці Ат-
манайського старостин-
ського округу, після подій, 
пов’язаних з об’єднанням 
наших громад в одну велику 
потужну Кирилівську гро-
маду та реорганізацією Ат-
манайської сільської ради, я 
надаю звіт про роботу з бла-
гоустрою та розвитку інфра-
структури з моменту ство-
рення Атманайського СО.

Після об’єднання було 
скорочено штат працівників 
на місцях. З Атманайської 
сільської ради було звільне-
но секретаря ради, діловода, 
трьох бухгалтерів та пере-
ведено землевпорядника. 
Натомість до штату Атма-
найського старостинського 
округу прийнято в.о. старо-
сти, спеціаліста з ДАРЦС, 
інспектора із соціальної ро-
боти відділу з питань соці-
ального захисту населення, 
інспектора військового об-
ліку та реєстрації місця про-
живання, касира-приби-
ральницю, електрика, водія.

МЕДИЦИНА
Після об’єднання у Кири-

лівську ОТГ було створено 
КНП «Амбулаторія ЗПСМ» 
Кирилівської селищної 
ради Запорізької області. До 
створеного КНП увійшли: 
Атманайська амбулаторія, 
ФАП с. Нове, та ФАП с. Со-
лоне. З початку 2018 р. до 
кінця 2019 р. на території 
Атманайського округу в ме-
дичних установах було про-
ведено наступні заходи:

— У ФАПи та в Атманай-
ську амбулаторію придбано 
нові холодильники для збе-
рігання медикаментів, бак-
терицидні лампи.

— Постійно виділяють-
ся кошти на придбання ме-
дикаментів невідкладної 
допомоги, на господарські 
потреби та на канцелярські 
товари.

— Придбано квартиру 
для сімейного лікаря, і до 
05.02.2020 р. працював сі-
мейний лікар.

— В Атманайській амбу-
латорії проведена нова кана-
лізація з окремою вигрібною 
ямою.

— У ФАПі в с. Нове зро-
блено водопровід, встанов-
лено лічильник, електро-
конвектор, придбано дитячі 
ваги.

— У ФАПі в с. Солоне 
проведено ремонт будівлі та 
відновлено поріг централь-
ного входу.

— Для Атманайської ам-
булаторії придбано м’які 
меблі (10 нових стільців), 
комп’ютер, ксерокс, постій-
но придбається  вугілля для 
опалення.

— Двір Атманайської ам-
булаторії оздоблено новою 
тротуарною плиткою.

— Для медпрацівників 
Атманайського старостин-
ського округу, завдяки під-
тримці керівництва гро-
мади, виділено медичний 
автомобіль, прийнято на 
роботу водія.

Посадовими особами Ки-
рилівської селищної ради 

До уваги жителів села Охрімівка!
Наразі у вашому селі триває втілення 

у життя проекту «Дерево майбутнього», 
у рамках якого планується створити 
місце для відпочинку жителів. Одним 
із основних пріоритетів цього проекту 
є згуртувати населення навколо 
спільної справи. Тому просимо вас 
бути активними та брати участь у 
всіх запланованих заходах. Детальну 
інформацію ви можете дізнатися у 
старости Тетяни Міщенко. А також 
слідкуйте за оголошеннями.

розроблено програми:
— надання матеріальної 

допомоги на лікування;
— надання допомоги на 

проведення гемодіалізу;
— придбання інсуліну 

для хворих на цукровий 
діабет.

Також Кирилівська рада 
спрямовує бюджетні кошти 
до Якимівської ЦРЛ для 
забезпечення прийому та 
лікування жителів нашої 
громади.

ОСВІТА
Діти — наш найдорож-

чий скарб, наша надія, гор-
дість і опора. Розвивати, 
підтримувати і заохочувати 
їх — святий обов’язок сім’ї, 
школи, влади і громад-
ськості. Одним із свідчень 
того, що керівництво гро-
мади розуміє наших осві-
тян, стала реальна допо-
мога Атманайській школі, 
а саме:

— відремонтовано дах на 
спортивній залі;

— замінені зовнішні двері;
— відремонтовані два 

класи за програмою НУШ;
— відремонтована сен-

сорна кімната для дітей з 
ООП;

— оснащена сенсорна 
кімната всім необхідним 
обладнанням для корек-
ційних занять з дітьми з 
ООП;

— проведено євроремонт 
туалетів для учнів та туале-
ту для вчителів;

— частково замінені пла-
фони на електролампах;

— закуплені плазмові те-
левізори для класів НУШ;

— придбано кольорові 
принтери;

— побудований вулич-
ний туалет для учнів;

— двір школи викладено 
тротуарною плиткою ;

— встановлено огорожу 
між спортивним майдан-
чиком і особистим секто-
ром;

— проведено рекон-
струкцію групи в дитячому 
садку під шкільну їдальню;

— всі учні з 1-11 класів 
отримують безкоштов-

не харчування за рахунок 
місцевого бюджету із роз-
рахунку 25 грн. в день на 
кожного учня;

— придбане та встанов-
лене нове обладнання для 
харчоблоку;

—  придбані рулонні жа-
люзі для кабінету 1-го кла-
су та сенсорної кімнати;

— придбані набори Lego, 
набори канцелярських то-
варів для кожного учня 
2-го класу;

— у школі встановле-
но фонтанчик для питної 
води;

— встановлено спортив-
ний комплекс для дітей з 
ООП;

— замінені учнівські до-
шки;

— встановлене освітлен-
ня навкруги школи;

— постійно придбається 
побутова хімія для санітар-
ної обробки;

Осторонь не залишаєть-
ся і депутат обласної ради 
Шевченко Г.М., який при-
дбав для нашого навчаль-
ного закладу – навчальний 
комплекс (смарт-дошку) .

Нагадаю, що підго-
товка школи до ново-
го навчального року не-
можлива без допомоги, 
підтримки керівництва 
громади, батьків,спонсорів. 
За це хочу подякувати усім 
тим, хто допомагає нашій 
школі та розвиває її!

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Після об’єднання гро-

мад Атманайської сільської 
ради, Охрімівської сіль-
ської ради та Кирилівської 
селищної ради відбулися 
зміни в нашому дошкіль-
ному закладі  «Чебурашка».

В 2018 році, після 
об’єднання наших гро-
мад, ДС «Чебурашка» с. 
Атманай став одним з під-
розділів Відділу освіти 
Кирилівської селищної 
ради. Починаючи з цьо-
го, в дитячому садку були 
замінені вікна на першо-
му поверсі (на пластико-
ві). Завдяки благодійній 
допомозі ВАТ «Атманай» 

придбані нові комплекти 
постільної білизни, виді-
лені будівельні матеріали 
для будівництва дитячого 
павільйону. Працівники 
ВАТ «Мелітопольська че-
решня» надали матеріаль-
ну допомогу на придбан-
ня огорожі на дитячому 
майданчику, подарували 
іграшки на Новий рік.

Відділом освіти Кири-
лівської селищної ради та 
працівниками ВАТ «Атма-
най» наші дітки були забез-
печені солодощами на но-
ворічні свята.

В 2019 році за бюджетні 
кошти громади встановле-
но новий паркан дитячого 
садку, придбано будівель-
ні матеріали та проведено 
капітальний ремонт вби-
ральні, буфетної кімнати, 
роздягальні. Відділом осві-
ти Кирилівської селищної 
ради придбані нові м’які 
меблі для роздягальні. Пра-
цівниками дитячого садка 
збудовано та розфарбовано 
дитячий павільйон, вста-
новлено огорожу дитячого 
майданчика, яку допомо-
гли розфарбувати батьки.

У садку було проведено 
реконструкцію харчобло-
ка, та наші діти забезпечені 
щоденним триразовим хар-
чуванням  із розрахунку 35 
грн. на одну особу, з яких 
батьки сплачують лише 
25%. Цього ж року наші 
спонсори - ВАТ «Меліто-
польська черешня» - виді-
лили кошти на придбання 
штор у дитячий садок, а на 
день Свято Миколая по-
дарували переносний му-
зичний підсилювач звуку 
і багато іграшок. ВАТ «Ат-
манай» придбало новорічні 
солодкі подарунки. Депутат 
с. Атманай від Опозицій-
ного блоку Сьомов А.В. на 
день Святого Миколая по-
дарував дітям м‘ячи та со-
лодощі.

ТІЛЬКИ РАЗОМ
Слід відзначити, що за-

вдяки депутату обласної 
ради Людмилі Любім у 

Атамнаї з’явився спортив-
ний майданчик, який став 
одним з найулюбленіших 
місць відпочинку молоді.

Кирилівська об’єднана 
громада активно розвива-
ється, співпрацює із багать-
ма державними та інвести-
ційними структурами. На 
території Атманайського 
старостинського округу се-
лищній раді вдалося реалі-
зувати два великих проекти 
з розвитку інфраструктури 
нашого краю.  На умовах 
співфінансування між Ки-
рилівською селищною ра-
дою та Запорізькою ОДА у 
2019 році було проведено 
капітальний ремонт п’ятьох 
найбільш незадовільних 
ділянок доріг у старостин-
ському окрузі площею біль-
ше 4200 квадратних метрів.

Однак наймасштабніший 
проект було реалізовано 
наприкінці минулого та на 
початку цього року. На ко-
шти ДФРР та Кирилівської 
селищної ради з Давидівки 
до Атманаю було прокла-
дено новий водогін, збудо-
вано водонапірні башти та 
встановлено усе необхідне 
обладнання для водопоста-
чання. На будівництво во-
догону було витрачено 15,5 
мільйони гривень. Частка 
держави у цьому склала 14,5 
мільйони гривень. Довжина 
водогону Давидівка-Атма-
най складає 19,388 кіломе-
трів.

Шановні мешканці Ат-
манаю, Нового та Солоно-
го, я впевнений, що разом 
ми усі та з керівництвом 
Кирилівської ОТГ зможемо 
відродити та примножити 
славу нашого краю! Надалі 
на нас чекає реалізація ще 
багатьох цікавих та корис-
них проектів розвитку інф-
раструктури.

Я щиро завдячую усім вам 
за самовіддану працю, до-
помогу та участь у розбудові 
нашої малої батьківщини. 
Сподіваюсь, що і надалі ми 
разом будемо плідно співп-
рацювати та покращувати 
життя у нашому прекрасно-
му південному краї!

В.о. старости Атманайського СО 
Ігор Сажнєв
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20 лютого на базі Азовської ЗОШ I-III 
ступенів продовжилися відкриті уроки 
з використанням Smart-технологій.

ВЧИТЕЛІ АЗОВСЬКОЇ ЗОШ ПРОДОВЖУЮТЬ 
ЦИКЛ ВІДКРИТИХ УРОКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Розвиток сьогоднішньої 

школи неможливий без 
активного впровадження 
в усі сфери її діяльності 
інформаційно-комуніка-
ційних технологій. Процес 
інформатизації системи 
освіти — життєво необхід-
ний і незворотний, як би до 
нього не ставилися праців-
ники сьогоднішньої шко-
ли. І вчитель, який хоче 
підготувати адаптованого 
до умов сучасного світу і 
конкурентоспроможного 
випускника, повинен воло-
діти інформаційно-кому-
нікаційними технологіями 
в повній мірі.

Але нічого не зрушиться 
з місця, поки не буде вирі-
шена головна задача — під-
готовка людей, які будуть в 
змозі ці техніку і програми 
практично використовува-
ти. Підвищення кваліфіка-
ції вчителів - одна з найго-
ловніших і найважливіших 
завдань сучасної школи.

Під час відкритих уроків 
з використанням Smart-
технологій вчитель мате-
матики Ганна Войтенко  та 

21 лютого в Азовській ЗОШ спільно з 
Кирилівською селищною бібліотекою 
філія № 7 відбувся конкурс дитячого 
читання «Книгоманія-2020». 

У конкурсі взяли  
участь учні 6-7 класів. 
Його метою  є популяри-
зація культури читання 
серед  дітей.

Читацький конкурс 
був проведений у 6 турів, 
в яких діти розповідали 
про улюблені твори, ав-
торів, декламували вірші, 
відгадували літературні 
тести, авторські казки, 

імена казкових героїв та 
складали акровірші.

За підсумками місця 
розподілилися таким чи-
ном: III місце посіли учні 
6-А та 7-А класів, II місце 
– 7-Б клас та почесне  I  
місце одержали учні 6-Б 
класу. Усі діти отримали 
грамоти та солодощі  і з 
радістю пішли на кані-
кули.

Книгоманія-2020

Традиційно, 
ще з 2008 
року, в 
Атманайській 
школі 
проходить 
захист 
дослідницьких 
робіт з фізики 
учнів 10 класу.

9 дослідницьких проектів 
захистили учні 10 класу 

Атманайської ЗОШ І-ІІІ ст

Дослідницький проект 
складається із двох век-
торів: інформаційного 
дослідження і практично-
го. Досліджували і про-
демонстрували власні 
роботи всі учні 10 класу.

Присутні спостерігали 
за кристалізацією «гаря-
чого льоду», різноманіт-
ними магнітними власти-
востям, хлопчики зроби-
ли крапельницю Кельві-
на, ультразвуковий  зво-
ложувач, вітрячок для 
відлякування  капустян-
ки на городах,  отрима-
ли кінетичний пісок у до-
машніх умовах, вирости-
ли полікристали солі, цу-
кру, пентагідрату купру-
ма сульфат (мідного ку-
поросу) та лимонної кис-
лоти, провели турнір па-

перових літачків і спро-
бували  «чорну ікру» із со-
євого соусу та «лапшу» із 
яблучного соку молеку-
лярної кухні.

Захоплюючою була і 
презентація цих проектів. 
Учні самостійно знімали і 
монтували відеоролики, 
та навіть випустили влас-
ну газету, в якій кожний 
матеріал був присвячений 
певному проекту.

Захід був відкритий, 
тому присутні були учні 
9 і  11 класів, батьки, які 
підтримували своїх «до-
слідників», та педагогічні 
працівники шкіл Кирилів-
ської ОТГ. Велика подя-
ка вчителю Галині Кара-
бут за організацію такого 
надзвичайно цікавого та 
захоплюючого заходу!

Працівники комунального підприємства 
знову наводять лад на території 
заказника за Степком.

Кирилівські комунальники влаштували 
велике прибирання за межами селища

Цього разу сміття поча-
ли прибирати аж від само-
го заповідника на о. Бірю-
чий. Недивлячись на те, що 
частина цієї території зна-
ходиться навіть не у Запо-
різькій області і в бюджеті 
селищної ради немає такої 
статті витрат, як прибиран-
ня за межами населеного 
пункту, комунальне підпри-
ємство Кирилівської се-
лищної ради «Розвиток ку-
рортної зони» продовжує 
прибирати територію ланд-
шафтного заказника.

Комунальники в черго-
вий раз, самостійно і за ко-
шти підприємства, наво-
дять там лад. Гори мотлоху 
та пластикового сміття, які 
залишилися там після сезо-
ну, працівники КП збирають 
власноруч, а потім за допо-

могою спеціальної техні-
ки грузять у причіп тракто-
ра та вивозять на сміттєз-

валище. За один день вда-
лося прибрати близько 36 
тонн сміття.

вчитель біології Юлія Ара-
баджи презентували свої 
вміння та навички.   Завдя-
ки інноваційним техноло-
гіям навчальний процес 
проходив досить легко, ці-
каво і весело. Дітям сподо-
балося працювати на уроці, 
їм було цікаво, а це головне.

Учням подобається пра-
цювати з інструментом, 
для управління яким до-
сить декілька дотиків. Дій-
сно, мультимедійні засоби 
навчання допомагають по-
силити мотивацію, урізно-
манітнити форми подан-
ня інформації, посилити 
співтворчість учителя та 
учня на уроці, розширити 
самостійність учня.

Учні на уроці не є пасив-

ними слухачами, а активні 
доповідачі по даній темі, 
які володіють сучасними 
новітніми технологіями.

Вчителями  було про-
демонстровано для ви-
кладання матеріалу багато 
сучасних та різних форм 
роботи з учнями, які пока-
зали, що  вони  чудово  во-
лодіють навичками роботи  
з інтерактивною дошкою, 
а учні  з захопленням ви-
користовують смартфони 
та  планшети в освітньому 
процесі для закріплення 
своїх знань.

Відділ освіти та молоді  
висловлює подяку колек-
тиву Азовської ЗОШ та ба-
жає  творчого натхнення і 
високих результатів!
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передбачає встановлен-
ня вуличного освітлення 
вздовж грунтової дороги 
на вул. Коса Федотова, а 
другий — передбачає об-
лаштування парка відпо-
чинку в Охрімівці.  Обидва 
проекти буде співфінансу-
вати ПРООН.

Співпраця з ПРООН у 
реалізації інфраструктур-
них проектів передбачає 
участь у їхньому створен-
ні та фінансуванні не тіль-
ки місцевих бюджетів а й 
самих жителів громад. Од-
нак для цього вони повинні 
створити громадські орга-
нізації. Так, у Кирилівці вже 
багато років існує й успіш-
но працює ГО «Кирилівка-
курорт», а в Охрімівці — 
«Надія Охрімівки».

На зборах жителів Ат-
манаю після пропозиції 
в.о. старости Ігоря Саж-
нєва присутні одноголос-
но підтримали цю ідею. 
З’ясувалося, що вона не 
нова для Атманаю. Ро-
ків п’ять тому тут вже була 

спроба створити подібну 
організацію. Тому за осно-
ву для заснування нової 
атманайці взяли назву та 
статут саме того проекту. 
Новостворена громадська 
організація матиме назву 
«Маєток». Усі присутні на 
зборах обрали керівника, 
секретаря та бухгалтера 
ГО та записалися до її лав.

Обговорювати інші орга-
нізаційні питання атманай-
ці збираються після офіцій-
ної реєстрації ГО «Маєток» 
і вже 23 березня планують 
взяти участь у навчаннях 
з написання грантів, які у 
Кирилівці буде проводити 
ПРООН.

До речі, школярі Ат-
манаю навіть випереди-
ли своїх батьків. Вони вже 
розробили проекти що-
до розвитку інфраструк-
турних об’єктів рідного се-
ла. На зборах жителів Ігор 
Сажнєв продемонстрував 
землякам, які талановиті 
їхні діти.

На загальних 
зборах у Будинку 
культури мешканці 
Атманаю вирішили 
самоорганізуватися, 
щоб брати участь у 
отриманні грантів.

В Атманаї жителі створили 
громадську організацію

У лютому в нашій громаді відбулася 
визначна подія. У селі Охрімівка 
з’явилася книга «Історія Охрімівки та її 
земель» Анатолія Івановича Збірного.

ІСТОРІЮ СЕЛА ОХРІМІВКА ОПИСАЛИ В ОКРЕМІЙ КНИЗІ

У книзі досліджується істо-
рія Охрімівки, описується жит-
тя людей, розглядаються ета-
пи розвитку села. Автор по-
силається на архівні статичні 
джерела, на дослідження ві-
домих вітчизняних і світових 
вчених.

Автор книги Анатолій Збір-
ний був вчителем історії та 
правознавства з більш, ніж 
п’ятдесятирічним досвідом 
роботи у звичайній сільській 
школі. Анатолій Іванович - від-
мінник народної освіти, вчи-
тель вищої категорії.

— Сотні учнів пам’ятають за-
хоплюючі уроки життя мудрого 
вчителя. Він був творчою, тала-
новитою і відповідальною лю-
диною. І підсумком його бага-
торічних копітких наукових до-
сліджень стала поява цієї кни-
ги, — каже односельчанка ав-
тора Людмила Віхляєва.

Велику подяку за допомогу 
у втілення у життя ідеї появи ці-
єї книги односельці виражають 
сім’ї Анатолія Івановича Збірно-

го, які зберегли всі ці матеріали 
та допомогли їх надрукувати. 
Завдяки депутату Кирилівської 
селищної ради Олені Санжарі 
книга побачила світ. Саме вона 
займалася випуском унікально-
го видання і знайшла спонсора 
випуску. Велику подяку охрі-
мівці висловлюють Володими-
ру Королю, який наповнив кни-
гу фотоматеріалами зі свого 
архіву.

Книга видана у двох части-
нах. В першій частині вікладе-
на історія Охрімівки, а у дру-
гій - історія села у фотографі-
ях. Ці світлини унікальні. Вони 
повертають жителів громади у 
минулі часи. На них можна по-
бачити ще живих людей, які 
зробили неоціненний внесок 
у розвиток нашого привітного 
південного морського краю.

Була презентована книга і 
селищному голові.

— Я дуже вдячний усім лю-
дям, які приклали зусилля до 
створення цієї книги. І хоча 
Анатолія Івановича вже немає 

поруч із нами, проте справа 
його й досі живе у наших сер-
цях та душах, — каже кирилів-
ський селищний голова Іван 
Малєєв. — Мені дуже приєм-
но відчувати, що ми живемо 
поруч із такими талановити-
ми та небайдужими людьми. 
Вони бережуть нашу історію, 
самовіддано розвивають та 
примножують багатства нашої 
землі.

Тираж книги - 100 екземп-
лярів. Частина була подарова-
на певним людям, а інша час-
тина розподілена між шкіль-
ною та сільською бібліотеками 
села Охрімівки та бібліотекою 
смт. Якимівки, де всі бажаючі 
можуть її прочитати.

На перехрестях селища тривають 
роботи з благоустрою.

Селищна влада разом 
із КП «Розвиток курорт-
ної зони» продовжують 
прикрашати Кирилівку 
цікавими арт-об’єктами. 
Після того, як у центрі 
селища у минулому році 
з’явилися вінтажні вка-
зівники вулиць ,було 
вирішено встановити 
подібні стовпи із назва-
ми вулиць та вказівка-
ми їхнього напрямку на 
основних перехрестях 
селища.

Виготовляють ці ці-
каві споруди співробіт-

ники селищної ради. 
Творче мислення та ви-
сока майстерність спів-
робітників селищної 
ради були високо оцінені 
її керівництвом. Поки 
планується виготовити 
та встановити близько 10 
таких вказівників.

За словами першого 
заступника селищного 
голови Марини Логіно-
вої, закупівлею матеріа-
лів для споруд та їх вста-
новленням займається 
КП «Розвиток курортної 
зони».

У Кирилівці 
з’являються нові 

вказівники вулиць

У Кирилівці закінчилися щорічна 
благодійна акція

Відділ з питань соціального захисту 
населення Кирилівської селищної 
ради в черговий раз ініціював 
проведення благодійної акції
«Добро починається з тебе».

Метою проведення акції  був збір подарун-
ків для малозабезпечених родин та родин, які 
опинились в складних життєвих обставинах.

До акції долучилися більшість організа-
цій громади. Наприклад, школа-сад «Зо-
лота рибка»  провела благодійний ярмарок 
«Діти – дітям». Усі бажаючі змогли взяти 
участь у ярмарку і принести домашню ви-
пічку на продаж. Завдяки активній пози-
ції батьків та дітей вдалося зібрати 4 тисячі 
гривень. Ці кошти були передані до Відді-
лу з питань соціального захисту населен-

ня,  на них придбали постільну білизну 
для дітей та канцелярські приладдя.

Долучився до акції і Атманайський ста-
ростинський округ, зібравши для діточок 
дуже багато смаколиків.

Окрім цього було зібрано багато іграшок 
та дитячих речей.

Наприкінці акції всі зібрані речі були 
вручені родинам. Радості у діток, яким 
вручали подарунки, не було меж.

Після того як Кирилів-
ці та Охрімівці вдалося 
отримати гранти на розви-

ток інфраструктури, жите-
лі Атманаю та керівництво 
старостинського окру-

гу вирішили наслідувати 
приклад сусідів. Нагада-
ємо, що один з проектів 
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Велика подія зібрала поціновувачів хорового 
співу у Кирилівському селищному Будинку 
культури №2 – філія №2 суботнім вечором.

КОНЦЕРТ «ХАЙ ЛУНАЄ ПІСНЯ НА ДОБРО!»

22 лютого відбулася 
презентація збірки 

пісенних творів Леоніда 
Івановича Петрусенка, яка 
була видана завдяки Де-
партаменту культури, ту-
ризму, національностей та 
релігій Запорізької облас-
ної державної адміністрації 
та КУ «Обласний методич-
ний центр культури і мис-
тецтва» Запорізької облас-
ної ради.

Концертна програма 
розпочалася першим тво-
ром збірки «Отче наш», на 
яку налаштував глядача те-
атральний колектив «Азов» 
— керівник Віталій Шиян. 
З останніми акордами пісні 
«Небо і земля» до залу за-
йшли діти-ангели з дитя-
чого вокального ансамблю 
«Мрія» — керівник Ольга 
Комкова. У виконанні ан-
самблю прозвучали дві піс-
ні, які ввійшли до збірки, 
оскільки багато пісень для 
цього ансамблю написав 
Л.І.Петрусенко. Акапельне 
виконання чудової укра-
їнської пісні «Гей, соко-
ли!» вокальним ансамблем 
«Паняночка» не залишило 
байдужим жодного глядача 
в залі. Програма продовжи-
лася запальним танцем у 
виконанні хореографічного 
ансамблю «Веселі молоди-
ці» — керівник Людмила 
Кузьменко.

Моя розповідь про ро-
дзинку Кирилівського 
краю – народний аматор-
ський хоровий колектив 
«Азовські зорі». Цей ко-
лектив був створений в 
2000 році на базі хорового 
колективу, який існував в 
Азовському будинку куль-
тури з 1965 року. Керували 
колективом: Микола Семе-
нович Шиян, Анатолій Се-
менович Янєв, Бондаренко 
Ірина Іванівна, акомпані-
атор – Твердохліб Анато-
лій Петрович. Саме в цей 
рік учасники хору назвали 

його «Азовські зорі». З 2005 
року колектив був жіно-
чим ансамблем і керувала 
ним Долженко Тетяна. А 
починаючи з квітня 2012 
року в колективі з’явився 
чоловічий склад, і вокаль-
ний ансамбль стає хоровим 
колективом, а керівником 
— Петрусенко Леонід Іва-
нович. Хоровий колектив 
«Азовські зорі» — самобут-
ній, яскравий колектив, ві-
домий не тільки в рідному 
селищі, а й поза його меж-
ами. Він є активним про-
пагандистом української 
хорової музики. Слухачі 
відмічають яскравість та 
самобутність виконання 
творів сучасних авторів, ви-
користання насиченої хо-
рової палітри, емоційність, 
тонке відчуття стилю того 
чи іншого композитора, 
глибокий професіоналізм. 
Значне місце у репертуарі 
займають українські на-
родні пісні та твори україн-
ських класиків – Миколи 
Леонтовича, Дмитра Борт-
нянського, Олександра Ко-
шиця, Левка Ревуцького, 
Бориса Лятошинського. 
Керівником колективу по-
кладено на музику багато 
власних віршів, а також 
місцевих поетів-аматорів. 
Програми концертних ви-
ступів колективу вклю-
чають у себе високоху-
дожні зразки класичної 
музики – це твори Джуліо 
Каччині, Роберта Шума-
на та інші перлини світо-
вої спадщини. За високий 
рівень вокально-хорової 
культури та активну кон-
цертну діяльність колектив 
та керівника нагороджено 
грамотами, дипломами та 
кубками Всеукраїнських та 
Міжнародних фестивалів і 
конкурсів. Він був учасни-
ком телевізійної програми 
«Фольк – мьюзик» на Пер-
шому національному у 2016 
році. В 2016 році колектив 

отримав почесне звання 
«Народний аматорський 
колектив». Насичена кон-
цертна діяльність, цікавий 
навчально-виховний про-
цес, перемоги в конкурсах 
та фестивалях вокально-
хорового мистецтва допо-
могли створити в колективі 
атмосферу єдності, твор-
чого підйому, єдиної роди-
ни – керівника та учасни-
ків колективу. Та колектив 
не зміг би досягти такого 
успіху, якби не мав такого 
творчого та талановитого 
керівника – Леоніда Івано-
вича Петрусенка. З ранньо-
го віку він був закоханий в 
її величність – Музу, і це 
почуття не полишає його 
і сьогодні. Все своє життя 
він присвятив музиці та, 
мабуть, так повинно було 
статися, що одного зимо-
вого вечора 2011 року він 
зайшов до підвального 
приміщення, де в той час 
займалися колективи Ки-
рилівського СБК №2, та й 
так залишився, приєднав-
шись до творчих працівни-
ків закладу. Леонід Івано-
вич звертається не тільки 
до сучасних поетів, а і до 
світових класиків. Багато 
хорових творів написані на 
слова його улюбленого по-
ета – Тараса Григоровича 
Шевченка. Тож, наступний 
блок хорових пісень був 

саме на слова Т.Шевченка, 
музика Л.Петрусенка. 
«Із-за гаю сонце сходить» 
— солістки Тетяна Лисен-
ко та Олена Гнєздовська, 
«Катерина» — солістки 
Тетяна Лисенко та Олена 
Гнєздовська, Людмила Со-
боль, Ольга Комкова, укра-
їнська народна пісня в об-
робці Леоніда Петрусенка 
«У перетику ходила» — со-
лістка Тетяна Кучеренко, 
українська народна пісня 
в обробці Леоніда Петру-
сенка «Одна гора високая» 
— соліст Владислав Шиян, 
українська народна пісня в 
обробці Леоніда Петрусен-
ка «Побреду» — народний 
хоровий колектив «Азов-
ські зорі». Чудове поєднан-
ня хорового співу з хоре-
ографією денс-ансамблю 
«Юнона» змусило деяких 
глядачів підтанцьовувати 
на місцях.

Приїхали привітати і 
гості з Радивонівського 
СБК, які подарували чудо-
ві пісні на згадку, а Олек-
сандр Черненко вирішив 
подарувати свої власні піс-
ні для виконання хоровим 
колективом.

Хореографічний колек-
тив «Веселі молодиці» був 
створений у січні 2012 року. 
Колектив виступає на кон-
цертах селищної громади 
та районних концертах. Усі 
пам’ятають перший танець 
цього колективу, який зі-
рвав овації залу на 8 Бе-
резня «Дівчина – весна» і 
вже в листопаді 2012 року 
колектив став бронзовим 
призером V Міжнародного 
фестивалю «Art - Bomb» в 
м. Харкові. Відтоді і розпо-
чався вдалий виступ колек-
тиву на Міжнародних та 
Всеукраїнських фестива-
лях. Довго будуть пам’ятати 
наших «Веселих молодиць» 
хлопці-воїни 34 мотопіхот-
ного батальйону «Батьків-
щина» в м. Генічеськ та в 
селі Обільному, де дівчата з 
радістю дарували своє мис-
тецтво. Так було і цього ве-
чора - дівчата зірвали овації 

залу, виконавши «Матрось-
кий танець».

Приймав участь у кон-
церті і народний аматор-
ський ансамбль циганської 
пісні і танцю «Хітана» — 
керівник Ганна Саркісова.

Та знову на сцені - на-
родний аматорський хо-
ровий колектив «Азовські 
зорі». На сцену запрошені 
кирилівський селищний 
голова Малєєв Іван Воло-
димирович та начальник 
відділу культури і туризму 
Якимівської райдержад-
міністрації Нічебай Те-
тяна Володимирівна, які 
вручили постанови колегії 
Департаменту культури, 
туризму, національнос-
тей Запорізької обласної 
державної адміністрації 
про підтвердження звання 
«Народний аматорський 
колектив» — хоровому ко-
лективу «Азовські зорі» та 
ансамблю циганської пісні 
та танцю «Хітана», а також 
посвідчення про присво-
єння звання «Народний 
аматорський колектив» хо-
реографічному ансамблю 
«Веселі молодиці» та по-
свідчення про присвоєння 
звання «Зразковий аматор-
ський колектив» дитячо-
му вокальному ансамблю 
«Мрія». Іван Володимиро-
вич привітав колективи та 
керівників з такими зван-
нями та ще раз наголосив, 
що в Кирилівці дуже бага-
то талановитих людей, які 
прославляють її далеко за 
межами рідного селища. Зі 
святом також привітала і 
Тетяна Володимирівна, яка 
відмітила високий вико-
навський рівень колекти-
вів та привітала всіх з цією 
подією. Закінчився кон-
церт піснею «Моя Кири-
лівка», яку написав Леонід 
Петрусенко, та виконали 
всі учасники концерту. Хай 
лунає пісня на добро!

Директор КЗ «Центр культури, 
дозвілля та мистецької освіти 

Кирилівської селищної
ради»  Світлана Шиян
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З піснями та танцями, а головне - смачно у нашій 
громаді проводжали зиму.

Розпочалося святку-
вання 29 лютого в Кири-
лівському БК №2, де про-
йшла дитяча розважальна 
ігрова програма «Веселі 
проводи зими». Малеча із 
задоволенням змагалася у 

Учні Азовської ЗОШ зустріли весну концертом 
для матусь, бабусь та вчителів.

Напередодні Свята вес-
ни Азовська ЗОШ у примі-
щенні Кирилівського СБК 
№2 влаштувала концерт 
силами учнів всієї школи.

Діти підготували номери, 
в яких співали, танцювали, 
розповідали вірші, показу-
вали сценічні мініатюри та 
грали на музичних інстру-
ментах. В залі ніде було і 
яблуку впасти.

Учні  3 класу разом з ма-
мами підготували дуже чуй-
ний танок, наймолодші учні 
нашої школи  показали сцен-
ку, як воно буває у доросло-
му житті. А діти 2 та 4 кла-
сів порадували око гляда-
чів своїми танцями, що були 
присвячені матусям.

Свій вокальний талант 
дарували солісти Анастасія 
Пилипчук (7-а клас), Софія 
Демченко (6-а клас), Кари-
на Самойлова (6-б клас) та 
Марія Гуменна (10-б клас). 
Запальними танцями віта-
ли учні 6-б, 8-б, 9-а та 10-
а класів. Подарували свій 

музичний подарунок учні 
7-б класу, виконавши пісню 
«Свято жінки». Своєю чудо-
вою грою на баяні зал зача-
рував учень 5-а класу Ли-
сенко Артем.

Віршем «Я видел, как 
плачет мама…» усіх гляда-
чів розчулила учениця 6-б 
класу Тисячна Софія. Грою 
театральних мініатюр раду-
вали учні 7-а, 9-б та 11 кла-
сів. Фінальною піснею «Жін-
ки» концерт завершив хо-
ровий склад учнів 5-б та 8-а 
класів. Наприкінці концерту 
з вітальним словом до всіх 
жінок, вчителів та дівчат 
школи звернулась дирек-
тор школи  Інна Шевченко.

Святковий концерт дуже 
сподобався усім глядачам. 
Батьки учнів завдячують 
своїм дітям та їхнім викла-
дачам, які підготували захід 
з душею та любов’ю у своїх 
сердцях до жінок.

Заступник директора Азовської 
ЗОШ Ю.Шиян

почали водити хоровод на-
вколо палаючого опудала 
зими.

29 лютого в Охрімівці 
пройшла Масляна дискоте-

Концертами та виставками поздоровили 
жінок громади

До Міжнародного жіночого дня 
у Кирилівській громаді пройшов 
святковий марафон. 

До свята 8 Березня у Ки-
рилівському СБК-2 було 
оформлено виставку об-
разотворчого мистецтва 
місцевих талановитих май-
стринь Марії Ісаченко, Ма-
рини Карнаух, Юлії Шиян, 
Софії Усової, Олени Гнєз-
довської, а також творчі ро-
боти дитячого гуртка обра-
зотворчого мистецтва. На 
виставці представлені ви-
шиті хрестиком картини, 
живопис, вишиті бісером 
ікони. Крім цього спільно 
з Кирилівською селищ-
ною бібліотекою вистав-
лено підбірку літератури 
«Жінко! Ти є світло правди 
і добра!» Виставка діятиме 
протягом місяця.

Святковий марафон 
розпочали учні Азовської 
школи, а продовжили твор-
чі колективи та виконавці 
Охрімівки та Кирилівки у 
Охрімівському СБК. Цікаві 
та яскраві виступи малечі 
не залишили байдужим 
жодного глядача. Діти ві-
тали своїх мам та бабусь чу-
довим концертом, а дорослі 
співали із душею та теплом, 
на які заслуговують усі 

жінки планети.
Наступними марафон 

підхопили творчі колек-
тиви Кирилівки. У Кири-
лівському СБК-1 відбулося 
грандіозне свято весни для 
усіх жінок громади. Творчі 
колективи запалювали свої-
ми співами та хореографією. 
Атмосфера свята розчули-
ла присутніх жінок, яких зі 
сцени поздоровив селищ-
ний голова Іван Малєєв. 

різноманітних естафетах, 
танцювала та розважалася. 
Діти створювали яскраві 
привітальні листівки для 
своїх близьких.  А напри-
кінці усі присутні вийшли 
на вулицю, стали у коло і 

У Кирилівській громаді 
відсвяткували Масляну

ШКОЛЯРІ ПОЗДОРОВИЛИ ЖІНОК
ЗІ СВЯТОМ ВЕСНИ

Гучними оплесками зустрі-
чали та проводжали зі сце-
ни присутні тих, хто напе-
редодні 8 Березня прийшов 
поздоровити жінок із їхнім 
чудовим святом.

Завершили святковий 
марафон чоловіки громади. 
Ввечері 8 Березня вони вла-
штували незабутнє шоу на 
сцені Кирилівського СБК-
2. Багато усім відомих хітів 
та шлягерів пролунало у 
новенькій глядацькій залі 
Будинку культури. Веселі 
гуморески та сценки піді-
ймали настрій присутнім 
жінкам. Із привітальним 
словом на святі виступили 
кирилівський селищний 
голова Іван Малєєв та де-
путат обласної ради Генна-
дій Шевченко.

Багато теплих слів та 
побажань пролунало про-
тягом цих днів у Кирилів-
ській ОТГ на адресу най-
прекраснішої половини 
людства. На жінках три-
мається спокій та затишок 
наших домівок. Берегині 
родинного вогнища Кири-
лівського краю завжди бу-
дуть у пошані і завжди ви-
кликають у своїх чоловіків 
тільки справжні найніжні-
ші почуття.

ка. Для гостей вечора були 
організовані ігри, конкур-
си та дегустація млинців. А 
після розважальної програ-
ми розпочалася молодіжна 
дискотека.

Завершилося святкуван-
ня 1 березня в Атманаї. На 
майданчику перед Будин-
ком культури  виступали 
творчі  вокальні та танцю-
вальні колективи громади.  
Лунали пісні, жарти, сміх, 
були проведені ігри, кон-

курси, спортивні змаган-
ня, люди водили хороводи, 
танцювали. Також при-
сутніх  пригощали млин-
цями та гарячим чаєм.  На 
святковому ярмарку можна 
було придбати різноманіт-
ні смаколики та сувенірну 
продукцію.

Завершилося свято тра-
диційним обрядом спалю-
вання опудала Масляної, 
що символізує прощання із 
зимою та зустріч весни.
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XI міжнародний турнір з боксу серед 
молоді пам’яті заслуженого тренера 
Республіки Білорусь Г.Т. Рівкіна проходив 
в місті Могилів з 26 по 29 лютого.

На міжнародному турнірі у Білорусії 
Олександр Балабін здобув золото

женим, проте наш боксер 
здобув жадану перемогу.  У 
фіналі Сашко повинен був 
боксувати з представником 
збірної Росії. Проте супер-
ник через травму знявся з 
поєдинку, і Сашко автома-
тично здобув перемогу.

В результаті - дві перемо-
ги та перше місце у міжна-
родному турнірі.

— Турнір пройшов на 
високому рівні, хлопці 
гідно виступили і пораду-
вали глядачів яскравими 
поєдинками, - розповідає 
тренер спортсмена Андрій 

Щетінін. – Ми отримали 
новий досвід, нові відчуття. 
А найголовніше те, що це 
була перша сходинка у під-
готовці до чемпіонату Єв-
ропи, який пройде у Грузії 
у липні.

Тренер Андрій Щетінін 
на цьому турнірі  отримав 
новий для себе досвід між-
народного суддівства. До 
цього часу Андрій практи-
кував суддівство на зма-
ганнях національного рів-
ня. Він гідно виступив у 
ролі судді на міжнародних 
змаганнях.

У рамках підготовки до основних 
турнірів команда кирилівських 
спортсменів разом з тренерами 
22 лютого відвідала семінар з 
Бразильського джиу-джитсу.

КИРИЛІВСЬКІ СПОРТСМЕНИ 
ВІДВІДАЛИ ТРЕНУВАННЯ З 

БРАЗИЛЬСЬКОГО ДЖИУ-ДЖИТСУ

Тренери Кирилівсько-
го клубу карате Руслан 
Галигін та Віталій Го-
ловко разом зі своїми 
спортсменами провели 
спільне тренування з 
Бразильського джиу-
джитсу у місті Запоріж-
жі на базі клубу ZR під 
головуванням тренера 
цього клубу Віктора Гор-
бовського.

Подібні тренуван-
ня для кирилівських 
спортсменів є звичними. 
Дуже часто у гості до Ки-
рилівки приїжджають 
тренери із різних видів 
єдиноборств та ділять-
ся своїм досвідом. Наші 

спортсмени при нагоді 
також відвідують занят-
тя інших спортсменів з 
інших видів спорту.

Так, на тренуванні з 
Бразильського джиу-
джитсу кирилівським 
бійцям в черговий раз 
вдалося загартувати 
силу духу та отримати 
нові бійцівські навички 
разом із досвідченими 
тренерами.

— Завдяки цьому тре-
нуванню, — розповідає 
тренер Руслан Галигін, 
— ми змогли дуже добре 
підготуватися до Чемпі-
онату України у розділі 
«сутичка».

Професіонали змішаних єдиноборств 
зберуться 28 березня у Дніпрорудному на 
традиційний турнір «Minerfin Cup - 2020». 
Вперше у турнірі братимуть участь юнаки 
до 16-17 років. Вони проведуть лише 2 бої, 
проте судити їх буде суддя міжнародної 
категорії, старший тренер збірної України 
з ММА Микола Бурля. Хлопці вийдуть на 
ринг у шоломах та захисних накладках на 
ногах, на відміну від інших учасників турні-
ру, які не вдягають амуніції.

Підбір бійців проводив відомий україн-
ський матчмейкер Володимир Шемаров. 
Саме він запросив Станіслава та його тре-
нера Руслана Галигіна на змагання.

— Для нас це величезна подія, що нашо-
го бійця запрошують на професійний тур-
нір, — каже тренер Кирилівського чемпіо-
на Руслан Галигін. — Показово, що вперше 

в такому престижному турнірі братимуть 
участь юнаки 16-ти і 17-ти років, які прове-
дуть всього два бої, і серед них наш Стас 
Путеньов.

Станіслав 28 березня о 20:00 зустрі-
неться із відомим колегою з дніпровського 
клубу «Вітязь» Володимиром Кожем’якою, 
який вже має досвід у професійних бо-
ях. Тренер кирилівського спортсмена ка-
же, що його вихованець активно готується 
до цього бою і буде у формі, коли вийде на 
професійний ринг.

Кирилівський боєць буде
 виступати на професійній арені

Тренер та спортсмен ви-
словлюють подяку голо-
ві Кирилівської ОТГ Іва-
ну Малєєву та директору 
ДЮСШ «Азовець» Артему 
Тельчарову за підтрим-

ку. Також щира подяка 
висловлюється Віктору 
Новохатньому та Юрію 
Сьомченко за допомогу в 
організації цієї поїздки.

У змаганнях брали 
участь 79 боксерів з Поль-
щі, Росії, України, Литви і 
господарі з Білорусії. Про-
тягом трьох днів боксери 
виходили на ринг, щоб ви-
значити кращих у кожній 
ваговій категорії.

У складі збірної України 
в змаганнях брав участь і 
вихованець ДЮСШ «Азо-
вець» кандидат у майстри 
спорту Олександр Балабін.

У ваговій категорії Олек-
сандра було 9 спортсме-
нів. Сашко йшов на три 
поєдинки.  Перший бій 
кирилівський спортсмен 
достроково виграв у пред-
ставника Білорусії. У дру-
гому поєдинку Олександр 
боксував за вихід до фіналу 
також з представником Бі-
лорусії. Бій видався напру-

В Охрімівському 
СБК 16 лютого 
відбулися змагання, 
які не проводилися 
вже майже 10 років.

У КИРИЛІВСЬКУ ГРОМАДУ ПОВЕРНУЛИСЯ ЗМАГАННЯ З ШАХІВ

ня проходили за коловою 
системою.  Напружені, але 
дуже цікаві видалися ігри. 
Спортсмени  демонстрували 
яскраві комбінації та блис-
кучі ходи.

В результаті 3 почесне міс-

це посів Андрій Гасан. Друге 
місце виборов організатор 
змагань Олександр Біличен-
ко. Беззаперечну перемогу 
здобув активний охрімів-
ський спортсмен Сергій Ро-
тенгерб.

Чемпіон України та Європи, 
переможець Кубку Світу 
Станіслав Путеньов візьме 
участь у профі-турнірі ММА.

За словами завідувача від-
ділом спорту Романа Сердя-
єва, про ці змагання в нашій 
громаді забули через малу 
кількість учасників. Але за-
вдяки керівнику оздоровчо-
го гуртка Олександру Біли-
ченку та при підтримці КЗ 
«Центр культури, дозвілля 
та мистецької освіти Кири-
лівської селищної ради» на 
чолі з директором Світла-
ною Шиян шахи поверну-
лися до нашої громади.

Особиста першість з ша-
хів в селі Охрімівка зібра-
ла 9 спортсменів. Змаган-
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14-15 лютого у місті Вишгород Київської 
області пройшов відкритий чемпіонат з 
Карате PRO. 

Наприкінці 
лютого команда 
Кирилівського 
клубу карате взяла 
участь у Чемпіонаті 
України з хортингу 
серед учнівської 
молоді у Києві.

НА ЧЕМПІОНАТІ КИЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ З КАРАТЕ PRO 

КИРИЛІВСЬКИЙ СПОРТСМЕН 
ЗДОБУВ ЗОЛОТО

На чемпіонаті України з хортингу 
наші спортсмени вкотре довели 

свою непереможність

У чемпіонаті взяли 
участь команди з різ-
них напрямів карате, 
а також з інших видів 
єдиноборств.

Учасники зма-
гань з’їхались з різ-
них регіонів України. 
Кирилівську грома-
ду представляло 3 
спортсмени.

— Хлопці не так вда-
ло виступили, як би ме-
ні хотілося. У нас один 
бій був анульований 
в результаті суддів-
ської помилки, і один 
спортсмен програв 
свій поєдинок, — каже 
тренер наших спортс-
менів Руслан Галигін.

Вадим Кудряшов 
зміг показати хорошу 
витримку і виграв. В 
результаті з цього чем-
піонату спортсмени 
повернулися з однією 
золотою медаллю.

Чемпіонат проходив у 
двох розділах: «Форма» та 
«Сутичка». Кирилівські 
спортсмени доводили свою 
майстерність у розділі «Су-
тичка».

— Розділ «Сутичка» — це 
боротьба, — пояснює тре-
нер нашої команди Руслан 
Галигін. — В цьому розділі 
можна абсолютно все. Інші 
види боротьби собі такого 
не дозволяють. До речі, у 
хортингу найбільш відкри-
ті правила з боротьби.

У змаганнях взяли 
участь спортсмени із 11 об-
ластей України. Кирилів-
ську громаду представляли 
5 спортсменів.

Станіслав Путеньов 
провів два поєдинки, за-
кінчивши їх достроково та 
яскраво. Варто відзначити, 
що суперники у Стаса були 
спортсмени спеціальної 
школи з бойового самбо. 

Кирилівські спортсмени взяли участь
у Відкритому чемпіонаті Дніпропетровської 
області з хортингу, де за підсумками змагань 
наша команда посіла друге командне місце.

8-9 лютого у Дніпрі 
пройшов відкритий чем-
піонат області з хортин-
гу у розділах «Сутичка» 
та «Двобій». Кирилівську 
громаду представляло 8 
спортсменів.

— Однією із наших за-
дач було підвищити рівень 
підготовки у новачків, — 
розповідає тренер спортс-
менів Руслан Галигін. — А 
також, щоб наші досвідче-
ні спортсмени провели бої 
у розділі «Сутичка», адже 
саме у цьому розділі буде 
проходити майбутній Чем-
піонат України.

Олександр Віркун про-
вів один бій у розділі «Су-
тичка» і один бій у розділі 
«Двобій». Ці поєдинки він 
закінчив достроково і ви-
боров дві золоті медалі.

Олег Александров став 
першим у двох розділах, 

провівши за день 4 поєдин-
ки. В результаті у хлопця 
дві золоті медалі.

Данило Сулим провів 5 
поєдинків і отримав у них 
беззаперечну перемогу. 
Проте у фіналі хлопець тра-
диційно зійшовся зі своїм 
одноклубником Олегом 
Александровим та програв 
йому. В результаті у Данила 
дві срібні медалі.

— Данило має гарну під-
готовку та впевнено наби-
рає досвід. Через рік хлопці 
опиняться у різних катего-
ріях, і все стане на свої міс-
ця. Це звичний для нашого 
клубу процес, — пояснює 
Руслан Галигін.

Дмитро Вакуленко був 
заявлений у двох розділах. 
Зміг отримати перемогу в 
кожному з них і виборов дві 
золоті медалі.

— Дмитро наразі дуже 

прогресує. Він нарешті став 
битися і показувати нео-
чікувану техніку поєдин-
ку, — каже тренер наших 
спортсменів.

Бійцівські якості про-
явив один із новачків — 
Вадим Кудряшов. За такий 
невеликий період змагань 
спортсмен показує високі 
результати. На цьому чем-
піонаті  Вадим зміг завою-
вати дві золоті медалі. До 
речі, це єдиний із спортс-
менів кирилівської коман-
ди, який відправляв своїх 
противників у тяжкі нока-
ути (після поєдинків вони 
всі зверталися до лікарів).

Оля Любова провела два 
поєдинки. Дівчинка пока-
зала неабияку волю до пе-
ремоги та стала чемпіоном 
на цих змаганнях посівши 
першу сходинку п’єдесталу 
пошани.

Засвітилася на своєму 

першому турнірі і наша 
нова зірочка Поліна Мака-
ренко. За словами тренера, 
це дуже завзята дівчинка. 
На своєму першому чемпі-
онаті вона провела два по-
єдинки і стала беззапере-
чним чемпіоном.

Кіра Кордюкова у сво-
їй категорії стала першою. 
Проте тренери Руслан Га-
лигін та Віталій Головко 
перед початком змагань 
поставили перед собою 
завдання провести мак-
симальну кількість по-
єдинків за день.  Через це 
Кіру, якій всього 12 років, 
поставили ще у додаткову 
категорію — 14 років. У цій 
категорії наша спортсмен-
ка стала срібним призером.

Таким чином кирилів-
ська команда привезла до-
дому 11 золотих та 2 срібні 
медалi.

Кирилівський боєць 

Олег Александров отримав 
відзнаку «Краща техніка 
турніра» (всі бої провів до-
строково і показав різнома-
нітну техніку), Олександр 
Віркун отримав відзнаку 
«Кращий боєць турніру».

Щиру подяку кирилів-
ські спортсмени вислов-
люють нашому місцево-
му депутату та активісту 
Олексію Городньому, який 
надав безпосередню допо-
могу в організації поїздки. 
Він влився у нашу команду 
і був поруч зі спортсмена-
ми протягом всього періоду 
змагань. Він вболівав за ко-
манду та підтримував на-
ших спортсменів.

На вихідних спортсмени 
брали участь у змаганнях 
з карате. А через два тижні 
на спортсменів вже чекає 
Чемпіонат України, на яко-
му буде формуватися збірна 
на Кубок світу.

А це неабиякий показник 
у боротьбі. В результаті у 
спортсмена золото змагань.

Олег Александров провів 
4 двобої. Спортсмену вда-
лося подолати свого запе-
клого суперника нокаутом, 
тому ця перемога для нього 
стала особливою. Хлопець 
показав високу підготовку 
та майстерність, і в резуль-
таті у Олега теж золота ме-
даль.

Оля Любова провела два 
поєдинки та закінчила їх 
достроково, виборовши зо-
лото змагань.

У спортсмена Данила 
Сулима - 3 місце. Він два 

поєдинки закінчив достро-
ково, а третій бій, на жаль, 
програв в один бал. Бій за 
третє місце Данило виграв, 
виконавши задушливий 
прийом.

Вадим Лузан показав 
високу майстерність у по-
єдинках, але закінчив зма-
гання без медалі.

Підготували спортсме-
нів тренери Руслан Галигін 
та Віталій Головко.

Щиру подяку за під-
тримку спортсмени та тре-
нери висловлюють Кири-
лівській селищній раді на 
чолі з головою Іваном Ма-
лєєвим.

11 золотих медалей привезли кирилівські 
чемпіони зі змагань з хортингу
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У суботу, 8 лютого, 
закінчився останній 
IV тур Якимівської 
районної ліги з 
волейболу серед 
жінок.

Команда Кирилівської ОТГ стала срібним 
призером районної ліги з волейболу

Змагання розпочалися 
на початку січня. Організа-
тором виступила Якимів-
ська Федерація волейболу. 
В іграх брало участь 9 ко-
манд. Серед них було і дві 
команди, які представляли 
нашу громаду. Це досвід-
чена команда «Чайка» (с. 
Охрімівка),  тренером якої 
виступає керівник оздо-
ровчого гуртка Олександр 
Біличенко, та новостворе-
на команда «Азовець» (смт. 
Кирилівка), яку тренує ке-
рівник оздоровчого гуртка 
Сергій Гнєздовський.

Змагання проходили за 
коловою системою та скла-
далися з трьох партій до 
двох перемог. Цікаві та на-
пружені поєдинки не за-
лишили байдужим ніко-
го. Найзапекліша боротьба 
розгорнулася між охрімів-
ською «Чайкою» та якимів-
ським «Асконом». Наші ді-
вчата перемогли у першій 
партії, проте у другій їм не 

вистачило 2 очка.  І у третій, 
вирішальній, партії якимівці 
отримали перемогу.

Непогані результати де-
монструвала і команда 
«Азовець». Команда нова, і 
спортсменки із задоволен-
ням відвідують тренування 
та з запалом беруть участь 
у змаганнях.

В результаті запеклої бо-
ротьби місця розподілили-
ся в турнірній таблиці на-
ступним чином: 1 місце за-
воювала команда Якимівки 
«Аскон»; 2 місце — команда 
Охрімівки «Чайка»; 3 місце 
— команда Шелюг «Сокіл». 
Команда «Азовець» посіла 
7 місце.

Однією з кращих грав-
ців ліги стала наша спортс-
менка Анастасія Шишкова 
(«Чайка»). Переможці і при-
зери змагань були нагоро-
джені пам’ятними кубками, 
медалями та грамотами.

Завідувач відділом спорту 
Роман Сердяєв висловлює 
щиру подяку КЗ «Центр куль-
тури, дозвілля та мистецької 
освіти Кирилівської селищ-
ної ради» на чолі з директо-
ром Світланою Шиян за під-
тримку, а також КП «Розви-
ток курортної зони» на чолі 
з директором Олександром 
Жеребець та водіям, які за-
безпечували комфортний 
підвіз спортсменів.

Відкрита першість зібрала любителів 
доміно в Охрімівці 23 лютого.

В ОХРІМІВЦІ ПРОЙШЛИ ЗМАГАННЯ З ДОМІНО

У приміщенні Охрімів-
ського СБК пройшли зма-
гання з доміно, які органі-
зував керівник оздоров-
чого гуртка Олександр 
Біличенко за підтримки 
КЗ «Центр культури, до-
звілля та мистецької осві-
ти Кирилівської селищної 
ради» на чолі з директо-
ром Світланою Шиян.

Доміно зібрало спортс-
менів з Кирилівки, Ли-
манського, Охрімівки та 
Вічанська. Всього погра-
ти у відкритій першості 
вирішили 24 учасники, які 
утворили 12 команд.

Головний суддя зма-
гань Роман Сердяєв вирі-
шив розбити всі команди 
на дві групи. У кожній гру-
пі команди грали за коло-
вою системою. В резуль-
таті визначалися дві най-

кращі команди.
Боротьба була без-

компромісною та видо-
вищною. В одній із груп 
три команди набрали 
однакову кількість очок. 
І тільки завдяки підра-
хунку особистих балів 
вдалося визначити пе-
реможців. До фіналу ви-
йшло 4 команди, які ви-
явилися найкращими у 
своїх групах.

Призові місця розподі-
лилися наступним чином. 
На третьому місці опи-
ниласи команда «Бу-бу» 
у складі В. Бурякова та 
С. Бурякова. На другому 
місці - команда «Будівни-
ки» Г. Бутенко та І. Шиян. 
Першу почесну сходинку 
посіла команда з Вівчан-
ська «Авангард» (А. Ога-
несян та В. Задирака).

У змаганні брали участь 
18 учасників. Змагання 
проходили за коловою 
системою, де грав кожний 
з кожним. За перемогу 
спортсмен отримував 2 
очка, за поразку — 0. Гра 
вийшла захоплюючою і 
цікавою. До останньої гри 
ім’я переможця неможли-
во було передбачити.

У результаті два гравці 
набрали однакову кіль-
кість балів, і лише за 
особистими зустрічами 
було визнано переможця, 
яким став Сергій Чмир. 

На другому місці опинив-
ся Василь Цибуляк. А на 
третьому — Сергій Ротен-
герб. Головним суддею 
змагань виступив Роман 
Сердяєв.

Спортсмени вислов-
люють подяку організа-
тору змагань КЗ «Центр 
культури, дозвілля та 
мистецької освіти Кири-
лівської селищної ради» 
на чолі з директором 
Світланою Шиян, а також 
директору Охрімівського 
СБК Сергію Шпигунову.

В будівлі Охрімівського СБК 9 лютого 
відбулася відкрита першість села 
Охрімівка з нардів.

Нарди в Охрімівці зібрали 
спортсменів громади

На вихідних у Кирилівці відбулися 
змагання зі стендової стрільби між 
членами районної ради УТМР.

У Кирилівці провели змагання
зі стендової стрільби

Всього участь у змаган-
нях брали 18 мисливців, 
які об’єдналися у 6 команд 
по 3 учасники. Переможців 
визначали в особистому і 
командному заліках.

Учасники стріляли по 
п’яти тарілках. Якщо таріл-
ка була розбита з першого 
пострілу – спортсмену за-
раховували два бали, якщо 
з другого – один бал.

В результаті змагань у 
командному заліку перше 

місце посіла команда «Лісо-
бой» (Є. Коробка, Д. Купрін 
та А. Барбакадзе). Вони на-
брали 17 балів.  Команда 
«Чемпіони» (Р. Сердяєв, М. 
Золотов та Д. Лоскоріг) по-
сіла друге місце. Команда 
«Таврія» (В.Гросс, Є. Скря-
бін та О. Гавриленко) з Но-
воданилівки  виборола тре-
тє почесне місце.

Крім того серед команд-
учасниць було визначено 
трьох найкращих стрілків. 
Ними стали: Володимир 
Гросс, який набрав 9 з 10 
балів, Сергій Прищепа, 
який набрав 8 із 10 балів, 
та Роман Сердяєв, який на-
брав 9 із 10 балів.

Після стрільби переможці 
отримали грамоти і скушту-
вали смачну шурпу.

Велику подяку учас-
ники та організатори ви-
словлюють Кирилівській 
селищній раді за допомогу 
у організації змагань. А та-
кож ТОВ «Хвиля» у особі 
директора Василя Чкана за 
надання місця для їх про-
ведення.

Змагання представля-
ють собою постріли у мі-
шень (тарілку), яку випус-
кає спеціальна машина. Із 
швидкістю вона летітиме у 
певному напрямку, симво-
лізуючи політ птаха.

На змаганнях були при-
сутні голова районної ради 
УТМР Валентин Мірош-
ниченко, головний єгер ра-
йонної ради УТМР Віталій 
Ткачук та голова Кирилів-
ської селищної ради Іван 
Малєєв. Після вітального 
слова для всіх учасників 
був проведений інструктаж 
з техніки безпеки для учас-
ників змагань.
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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
комната в общежитии пгт. Акимовка общ. 
пл. 17м2 2/2, срочно, 098-339-40-77

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, Кирилловка, 15с, 35000$, 097-836-
78-09 
дом, 40 соток в с.Косых ул. Гвардейская, 
067-345- 99-88 Людмила Ивановна
дом, ул. Кирова (Цветочная), 098-499-
70-26
дом жилой в с. Охримовка, ул. Степная 70 
(Кирова). Три жилые комнаты, прихожая, 
кухня, котельная  комната, коридор, 
терасса, туалет, ванная комната с душка-
биной. Гараж, летняя кухня, подвал, все 
необходимые хозпостройки. Еврозабор, 
новый. Двор выложен тротуарной плиткой. 
Евро окна, евродвери. Новая качествен-
ная электропроводка. Новые трубы и вся 
сантехника. Евроремонт. Электроотопле-
ние, трехфазный счетчик. Есть печка под 
уголь и дрова. Грубка обложена кафелем. 
Огромный огород. 88 плодовых деревьев. 
10000$, 097-49-20-515 Татьяна 
дом по улице Солнечной, 097-36-11-912 
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

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
б/у кровати 2х спальне и односпальные, хо-
лодильники, сплит-системы, кондиционеры, 
телевизоры кинескопные, матрасы, кухонные 
столы, 067-95-46-411, 096-82-84-436 
весы настольные, 098-65-08-591 
видеокамеру, цифровая, кассетная, о/с, 
2500 грн, 097-378-36-27
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)
забор деревянный (штахетник), 1 секция - 
120 грн, 097-240-05-62
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
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
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
пшеницу, просо и солому, 097-25-30-682 
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
сено люцерна в тюках, 067-572-86-16
сетка-рабица 40 м диам. 3 мм, 096-576-
86-80
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
места под домики и торговые павильоны  
на базе отдыха, Федотова коса, 097-677-
61-37, 097-17-99-881 
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
горничная в Кирилловку, 067-194-29-31
горничная в Кирилловку, оплата договор-
ная, 067-618-80-67
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
продавцы, в магазин «Ника», на летний 
период, 098-585-85-87 Елена 
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

З 65-річчям вітаємо Сиваченко Анатолія 
Олексійовича. Бажаємо міцного здоров’я, 
удачі, благополуччя, добра, радості, любові, 
щастя, гарного настрою, посмішок, яскра-
вих вражень!

З 65-річчям вітаємо Поповчук Валентину 
Іванівну. Нехай усі дороги ведуть до вер-
шини, а здоров’я, оптимізм, впевненість у 
власних силах і підтримка близьких людей 
стануть незмінними супутниками у житті. 
Благополуччя і тепла Вашого дому!

З 65-річчям вітаємо Волкову Нелю Анато-
ліївну. Бажаємо Вам світлих, дивовижних, 
щасливих днів, яскравих подій і позитивних 
емоцій, які будуть робити Ваше життя ще 
прекрасніше. Нехай Вас всюди і скрізь супро-
воджує удача, а поруч з нею крокує і успіх!

З 65-річчям вітаємо Панасенко Любов Ми-
хайлівну. Бажаємо Вам великого везіння, 
любові справжньої і успіху 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 Тіткову Антоніну Ві-
кторівну. Бажаємо домашнього тепла, 
затишку вогнища, достатку і здоров’я, 
бадьорості і свіжості, вічної молодості і 
грандіозного, фантастичного щастя!

З 60-річчям вітаємо Попко Олега Володи-
мировича.   Бажаємо Вам везіння в справах 
і особистому житті, нехай Вашого здоров’я 
вистачає на роботу і на відпочинок!

З 60-річчям вітаємо Щербакову Олену Васи-
лівну. Крім стандартних побажань - щастя, 
здоров’я і всього найкращого - бажаємо, щоб 
збувалися всі мрії, щоб кожен день прино-
сив багато приємних несподіванок, щоб Вас 
оточували тільки добрі і потрібні люди!

 З 55-річчям вітаємо Сьоміну Олену 
В’ячеславівну. Бажаємо сонця, тепла, миру, 
веселощів, грошей, успіхів у всіх починаннях, 
любові, добробуту, здійснення найзапові-
тніших бажань, здоров’я та наснаги!

З 55-річчям вітаємо Дорошенко Світлану 
Анатоліївну.  Нехай щирі вітання зігріють 
Вашу душу і принесуть достаток позитив-
них почуттів. А в житті хай ні на мить не 
залишають оптимізм, віра в чудеса, без-
хмарне щастя, удача і, безсумнівно, любов!

З 60-річчям вітаємо Бондаренко Анастасію 
Петрівну. Бажаємо Вам, щоб найзаповітні-
ші  мрії завжди збувалися, щоб на сто відсо-
тків виконувалися найпотаємніші бажання. 
Бажаємо, щоб по життю з Вами поруч йшли 
люди, які вміють не тільки підтримати в 
скрутну хвилину, але і від душі порадіти Ва-
шому щастю і успіху!

З 60-річчям вітаємо Волобуєву Світлану 
Володимирівну. Бажаємо домашнього тепла, 
затишку, достатку і здоров’я, бадьорості 
і свіжості, вічної молодості і грандіозного, 
фантастичного щастя!

З 60-річчям вітаємо Деревянко Сергія Ана-
толійовича. Бажаємо міцного здоров’я, но-
вих досягнень та успіхів. Нехай завжди, аж 
до сторіччя, Вас супроводжує щаслива зоря 
удачі, Боже благословення, а у Вашому домі 
панують любов, злагода та добробут на 
многая і благая літ!

З 60-річчям вітаємо Качан В’ячеслава Олек-
сандровича. Бажаємо Вам сонячних посмі-
шок, яскравих кольорів, гарного настрою, 
тепла, радості, а все задумане, щоб здій-
снилося!

З 60-річчям вітаємо Филимонова Воло-
димира Володимировича. Щиро бажаємо  
впевненості у собі та доброї вдачі. Нехай 
співають солов’ї на душі, нехай не знає меж 
любові Ваше серце. Бажаємо успіху у справах, 
щасливої долі та веселих спогадів, які за-
вжди зуміють розвіяти Ваш смуток!

З 60-річчям вітаємо Ілларіонова Анатолія 
Анатолійовича. Бажаємо міцного здоров’я, 
турботи та уваги близьких, багато світ-
лих і сонячних днів, бадьорості духу та ду-
шевного спокою! 

З 60-річчям вітаємо Щедрого Сергія Анато-
лійовича. Бажаємо Вам міцного здоров’я. Ба-
жаємо, щоб Ваш будинок був повною чашею, 
і доля завжди оберігала!

З 60-річчям вітаємо Холодову Валентину 
Петрівну. Нехай кожен новий день буде ще-
дрим на успіхи та перемоги, багатим на 
радісні звістки, приємні події, особисті до-
сягнення і благородні справи! Хай і надалі 
буде плідною Ваша нелегка праця на благо 
рідного краю та держави, твердою віра, не-
поборною сила духу!

З 60-річчям вітаємо Панащенко Петра Вя-
чеславовича. Бажаємо Вам, щоб не було у Ва-
шому житті смутку, а були тільки радості. 
Нехай Ваше велике добре серце зігріває всіх 
своєю любов’ю ще багато-багато років! 

З 60-річчям вітаємо Махмудову Аллу Ками-
лівну. Нехай сьогодні здійсниться важлива 
мрія, нехай кожен день на Вас чекають щирі 
радощі, великі пригоди та добрі новини. Ба-
жаємо міцного здоров’я та незмінного щас-
тя, взаємної любові та постійного благо-
получчя!

З 55-річчям вітаємо Романович Олену Ана-
толіївну. Щиро вітаємо з днем народження. 
Нехай невпинно минають дні життя, не-
хай за вікном змінюється погода, та в серці 
Вашому нехай завжди розцвітають квіти 
та яскраво світить сонечко. Бажаємо, щоб 
Ваше життя було великим святом, в якому 
буде багато посмішок та радощів!

З 55-річчям вітаємо Бортник Людмилу Во-
лодимирівну. Нехай щирі вітання зігріють 
Вашу душу і принесуть достаток позитив-
них почуттів. А в житті хай ні на мить не 
залишають оптимізм, віра в чудеса та без-
хмарне щастя!

Ç Þâ³ëåºì!

Женщинам Кирилловской громады
Есть женщины в нашей громаде
Им рано идти на покой
Их только слепой не заметит
И не услышит глухой
Людмила Черненко – директор
Из буквы большой Человек
Родную Азовскую школу
Она обрекла на успех
На транспорте ты двухколесном
Кирилловку меришь всегда
Такого бы нам Президента
Тебя не догонят года
Гапонова Ольга – певица
Наш добрый и преданный друг
С тобою лишь может сравниться
Соловушка в летнем саду
А Ольга Федотовна тоже
Учитель, певица и мать
Вы сеяли доброе, вечное
Чтоб знания школьникам дать
Азовские Тани – медички
Красавицы все, как одна
В одном коллективе собрались
Вам не подвластны года
Кирилловки голос известный
Его золотым назовешь
И радуешь Валечка Сытник
Собравшийся в зале народ
Министр неизменный Светлана
Идеям культуры верна
Признанье свое получила
И служит Громаде сполна
Всем женщинам-пенсионеркам
Нашей громады большой 
Желаю отдачи от власти
За долг Вам, за стаж трудовой
Поющие наши хористки
Вами гордится народ
Два хора Кирилловки – Браво!
Столичная сцена вас ждет!

Алла Гвоздева
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Розповсюджується безкоштовно.

ВІТАЄМО!

Дорогі жінки Кирилівської громади!

Вітаємо Вас зі святом! Від щирого серця бажаємо в цей 

день теплоти перших сонячних променів, багато ра-

дісних сюрпризів і неповторних компліментів від силь-

ної статі, які розфарбують Ваше життя яскравими 

барвами. А також поспішаємо побажати відмінного 

настрою і енергії, якої б вистачило на цілий рік без під-

зарядки – до наступного 8 березня!

Колектив КП “Розвиток курортної зони”,

депутат селищної ради Олександр Жеребець

З 83-річчям вітаємо Мірошниченко 
Лідію Григорівну. Нехай щирі вітання 
зігріють вашу душу і принесуть до-
статок позитивних почуттів. А в 
житті хай ні на мить не залишають 
оптимізм, віра в чудеса та безхмарне 
щастя!

З 82-річчям вітаємо Уткіну Раїсу Ми-
колаївну.  Нехай щирі вітання зігріють 
вашу душу і принесуть достаток по-
зитивних почуттів. А в житті хай 
ні на мить не залишають оптимізм, 
віра в чудеса, безхмарне щастя, удача 
і, безсумнівно, любов!

З 81-річчям вітаємо Тітову Неонілу
Семенівну. Бажаємо Вам здоров’я і до-
бра, любові та вірності, успіхів і ве-
зіння. Нехай буде життя подарунками 
щедре, друзів хороших і бажань вико-
нання. Нехай цей день стане особли-
вим, наповненим щасливих очікувань!

З 80-річчям вітаємо Грику Ніну
Михайлівну. Нехай радують діти, дру-
зі обожнюють і бояться вороги! Радос-
ті, щастя і теплого, ніжного сонечка в 
небесах!

З 80-річчям вітаємо Голяк Марію 
Олексіївну. Бажаємо Вам міцного 
здоров’я. Бажаємо, щоб Ваш будинок 
був повною чашею, і доля завжди обе-
рігала!

З 80-річчям вітаємо Надтоку
Петра Микитовича. Бажаємо Вам 
великого везіння, любові справжньої 
і успіху в справах! Також бажаємо Вам 
в житті родинного затишку і тепла, 
величезну повагу, від людей тільки 
добра, а найголовніше - мати міцне 
здоров’я!

З 80-річчям вітаємо Гайфуліну
Ольгу Йосипівну. Бажаємо Вам здоров’я, 
щастя, успіху та натхнення у спра-
вах. Нехай Ваша доля буде довгою та 
щасливою, і Вас завжди оточує сімей-
ний затишок та гармонія з навколиш-
нім світом!

Поздравляем с днём рождения жизнерадостную, веселую, 

талантливую и энергичную Аллу Михайловну Гвоздеву!

З 80-річчям вітаємо Карнаухова Ана-
толія Івановича. Бажаємо, щоб у Вашо-
му 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 Каширку Ма-
рію Іванівну.  Нехай доля і надалі буде 
прихильною до Вас, даруючи радість 
життя, незрадливу удачу, вірних і на-
дійних друзів!

З 80-річчям вітаємо Молюку Марію 
Карпівну.  Бажаємо  здоров’я, щастя і 
добробуту Вам і Вашій родині. Нехай 
рідні завжди оточують Вас любов’ю 
та розумінням!

З 75-річчям вітаємо Шарій Нелю Ва-
силівну. Міцного здоров’я Вам на многії 
літа, благополуччя, щедрої долі, щас-
тя у житті, творчої наснаги. Довгих 
років життя у міцному родинному колі 
та серед вірних друзів!

З 65-річчям вітаємо Чмихало Анато-
лія Васильовича. Бажаємо позитивно-
го настрою, побільше радісних днів. 
Бажаємо Вам зустрічати щоранку з 
посмішкою, вірою в краще. Нехай у Ва-
шій мрії будуть крила! Звершення Вам 
задуманих планів!

Перец Нину Александровну с 90-летним 
юбилеем поздравляют дети, внуки,
правнуки, близкие родственники 
и Кирилловский поселковый совет                                            

Нужных слов подобрать очень сложно
В этот важный, торжественный день,
Ты всех в мире добрей и дороже,
Каждый час поздравлять нам не лень.
От детей и от внуков любимых
Пожелания стайкой летят,
Будь всегда молодой и счастливой,
Пусть от радости светится взгляд!
Пусть здоровье тебя не подводит,
Будет много надёжных подруг,
И дороги твои все проходят
Только там, где тебя очень ждут!

З 88-річчям вітаємо Плотнікову Ніну 
Пилипівну.  Хай у Вашому домі завжди 
панують мир і злагода, у серці — до-
брота, а у справах — мудрість та ви-
важеність. Живіть щасливо, бережіть 
здоров’я!

З 81-річчям вітаємо Овчаренко Оль-
гу Григорівну. Бажаємо сонця, тепла, 
миру, веселощів, грошей, успіхів у 
всіх починаннях, любові, добробуту, 
здійснення найзаповітніших бажань, 
здоров’я та наснаги!

С днем рождения, мама, 
Дети поздравляют.
Бабушке здоровья
Внуки все желают
Хоть блестят сединки
Нежно в волосах
Будь всегда здоровой,
Не старей в годах.
Улыбайся чаще, 
Всем ты нам нужна.
Богу благодарны,
Что ты нам дана.
С днем рождения, мама,
Все мы поздравляем.
Жить до ста на свете
Мы тебе желаем!

Дети, внуки

С  уважением, “Олимпийские резервы”

Свой юбилей отмечает
Перец Нина Александровна

З 70-річчям вітаємо Сафронову Ганну 
Миколаївну. Нехай збуваються найба-
жаніші мрії та втілюються всі заду-
ми, нехай у Вас завжди буде достат-
ньо сил та натхнення на нові цікаві 
звершення! 

З 70-річчям вітаємо Молодиченко 
Володимира Миколайовича. Бажаємо 
перш за все здоров’я, бачити життя 
зі світлої сторони та достатку, який 
у нашому житті є дуже важливим!

З 70-річчям вітаємо Макарова Мико-
лу Миколайовича. Нехай життя при-
носить побільше світлих моментів і 
радості, а кожен день буде сповнений 
сонячними посмішками!

З 70-річчям вітаємо Жумаріну Жан-
ну Сергіївну. Бажаємо, щоб кожен день 
Вашого життя був наповнений при-
ємними враженнями, потрібними і 
важливими справами, а в душі ніколи 
не оживало гнітюче почуття само-
тності!

З 70-річчям вітаємо Дмітрієву Ніну 
Яківну. Нехай збудеться все найзапо-
вітніше, нехай прийде найбажаніше, 
нехай згине саме злобливе!

З 70-річчям вітаємо Корецького Ми-
колу Дмитровича. Бажаємо завжди 
плисти на позитивній хвилі, повної 
оптимізму і легкою іронією. Всі непри-
ємності сприймати з усмішкою, віри-
ти в кращі сторони життя і сміливо 
йти до мрії!

З 70-річчям вітаємо Лагутіна Михай-
ла Олексійовича.  Бажаємо Вам щастя, 
довгих цікавих років, нехай не буде в 
Вас негоди - тільки радість, тільки со-
нячне світло!

З 70-річчям вітаємо Горлову Ольгу 
Сергіївну. Бажаємо вдало долати часо-
ві простори, обставини, перешкоди і 
негатив.  А в житті хай ні на мить не 
залишають оптимізм, віра в чудеса 
та безхмарне щастя!

З 65-річчям вітаємо Бабкіну Вален-
тину Миколаївну. Бажаємо, щоб Ваші 
очі сяяли від щастя, на обличчі завжди 
була посмішка, оточували Вас тільки 
хороші люди. А також бажаємо удачі, 
творчих успіхів, сімейного благополуч-
чя, вірних друзів!

Æåëàåì Âàì äóøåâíîãî òåïëà,
Ïðèÿòíûõ ñëîâ è äîáðûõ
êîìïëèìåíòîâ.
×òîá â ðóñëå æèçíè ðàäóæíîñòü òåêëà,
Íå ïðîïóñêàÿ ðàäîñòíûõ ìîìåíòîâ.

Äîñòàòêà, óâàæåíèÿ, ëþáâè,
Çäîðîâüÿ, ÿðêèõ, ñìåëûõ îæèäàíèé.
Ïóñòü æèçíü åùå íå ðàç Âàñ óäèâèò
Âíåçàïíûì èñïîëíåíèåì æåëàíèé!

Пожеланий наших не счесть
Для прекрасной и милой женщины.
Замечательным будет день,
Что рождением Вашим отмечен!
Мы желаем Вам долгих лет,
Исполнений любых желаний.
Счастья, смеха, веселых встреч,
Избежать разочарований!
Пусть все сбудется, что в душе
И окутает сердце счастье.
Вы достигли всего уже,
Пусть все множится в одночасье!
   

Владимир Алексеевич и Оля




