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ВАЖЛИВО

У медзаклади громади було передано 70 захисних 
костюмів, 100 масок та засіб для дезінфекції вулиць.

МЕДИКАМ КИРИЛІВСЬКОЇ ГРОМАДИ ПЕРЕДАЛИ 
ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ЗВЕРНЕННЯ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 
ДО ЖИТЕЛІВ КИРИЛІВСЬКОЇ ОТГ

Шановні жителі Кирилівської 
громади! Земляки!

Ситуація, яка склалася в Україні у зв’язку із розпо-
всюдженням коронавірусу COVID-19, на жаль, тор-
кнулася і нас з вами. Я дуже сподіваюся, що пан-
демія цієї хвороби мине нашу громаду чи незначно 
вплине на наші життя.  Однак задля цього ми, як і 
усі свідомі громадяни, повинні зробити все від нас 
залежне, щоб ці сподівання стали реальністю. Нам 
усім зараз слід відповідально поставитись до збе-
реження власного здоров’я, здоров’я близьких та 
виконання правил карантину.

У країні введений режим надзвичайної ситуа-
ції. Я дуже прошу вас серйозно відноситись до 
заходів та вимог керівництва держави, медиків, 
влади Кирилівської ОТГ.

Не виходьте на вулицю без нагальної потреби, 
не відвідуйте громадські місця, не збирайтеся 
великими компаніями!

У разі якщо ви або ваші близькі відчули погір-
шення стану здоров’я або прояви респіраторних 

хвороб, негайно зверніться до свого сімейно-
го лікаря або до найближчої амбулаторії. Будьте 
пильними та відповідальними, ставтеся із поро-
зумінням до умов, у яких ми зараз змушені пере-
бувати. Тільки так ми зможемо подолати панде-
мію та максимально уникнути її наслідків.

Не панікуйте та не хворійте. Бажаю усім нам 
міцного здоров’я!

Кирилівський селищний голова Іван Малєєв 

Окрім влади громади, до 
протидії поширенню коро-
навірусу активно долучили-
ся і місцеві підприємці. Не-
щодавно керівники кому-
нальних підприємств Петро 
Мелюк та Дмитро Коваль 
передали медикам грома-
ди дуже необхідні їм засоби 
індивідуального захисту — 
50 захисних комбінезонів.

А 6 квітня керівництво ба-
зи відпочинку «Енергетик» в 
особі Олега Линка та Андрія 
Драговоза передали місце-
вим медичним працівникам 
ще 20 захисних комбінезо-
нів та 100 якісних медичних 
масок-респіраторів.

Також ці підприємці пе-
редали КП «Розвиток ку-
рортної зони» спеціальний 
дезінфікуючий концентрат 
для вулиць. І працівники ко-
мунального підприємства  
вже проводять дезінфек-
цію прилеглої території біля 
працюючих магазинів, від-
ділення Ощадбанку та «Но-
вої пошти».

А ще місцеві  підприєм-

ці пообіцяли найближчим 
часом передати медичним 
працівникам дезінфекцій-
ні засоби для рук та повер-
хонь.

Кирилівська селищ-
на рада та медичний пер-
сонал висловлюють вели-

ку подяку небайдужим лю-
дям за увагу у такий непро-
стий для країни та громади 
час. Адже тільки згуртова-
ність всіх, людяність та вза-
єморозуміння допоможуть 
мешканцям громади за-
хистити себе.
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У населених пунктах громади заборонено 
проведення масових заходів, не працюють 
школи та дитячі садки, заборонено 
виходити на вулицю більш ніж двом 
особам та без документів.

Карантин у Кирилівській ОТГ

адресної доставки замов-
лення за умови забезпечен-
ня відповідного персоналу 
засобами індивідуального 
захисту.

Міністерству охорони 
здоров’я доручено тимчасо-
во припинити планову гос-
піталізацію та планові опе-
рації, крім невідкладних та 
термінових. Крім того, мак-
симально підготувати та 
перепрофілювати медичні 
заклади для прийому та лі-
кування інфікованих хво-
рих у тяжких станах.

У Кирилівській ОТГ ре-
гулярно проводяться за-
сідання комісії з питань 
тех ног ен но-еколог іч ної 
безпеки та надзвичайних 
ситуацій. На засіданнях 
комісія заслуховує звіт про 
стан епідемічної ситуації 

лікарськими засобами, ви-
робами медичного призна-
чення, господарчими то-
варами, засобами зв’язку, 
провадження банківської 
та страхової діяльності із 
запровадженням режиму 
роботи з розрахунку один 
відвідувач на 10 кв. метрів 
площі торговельного (опе-
раційного) залу за умови 
дотримання дистанції між 
ними не менш як 1,5 метри 
із встановленням спеціаль-
них позначок.

У Кирилівській ОТГ до-
зволено проведення буді-
вельних робот, але без за-
лучення додаткової робочої 
сили і на об’єктах, де пра-
цює не більше 10 осіб. 

Місцевій поліції доруче-
но здійснювати контроль 
щодо недопущення пору-
шень правил додержання 
карантину та надзвичайної 
ситуації установами, під-
приємствами, організаці-
ями незалежно від форм 
власності.

На засіданні комісії було 
вирішено визначити осіб, 
які потребують сторон-
нього догляду з метою за-
безпечення їх предметами 
першої необхідності та взя-
ти їх на контроль на період 
карантину.

Основним завданням 
усім місцевим та держав-
ним структурам визначено 
максимально обмежити пе-

ресування населення в гро-
мадських місцях без край-
ньої потреби.

З 25 березня урядом краї-
ни в Україні введено режим 
надзвичайної ситуації, а 
карантин подовжено до 24 
квітня.

А з 6 квітня в Україні до-
датково заборонено:
• перебування в громад-

ських місцях без вдягну-
тої маски чи респіратора, 
а також без документів, 
що підтверджують особу;

• переміщення групою з 
більш ніж двох осіб, крім 
випадків службової не-
обхідності та супроводу 
дітей;

• перебування в громад-
ських місцях осіб, які не 
досягли 14 років, без су-
проводу повнолітніх;

• відвідування парків, 
скверів, зон відпочинку, 
лісопаркових та прибе-
режних зон, крім вигулу 
домашніх тварин одні-
єю особою та у випадку 
службової необхідності;

• відвідування спортивних 
та дитячих майданчиків;

• проведення всіх масо-
вих заходів, у яких бере 
участь понад 10 осіб, крім 
заходів, необхідних для 
забезпечення роботи ор-
ганів державної влади та 
органів місцевого само-
врядування тощо.

Жителі громади, 
які приїхали 
з-за кордону, 
знаходяться у 
самоізоляції. 
Експрес-тести 
на коронавірус у 
Кирилівці є.

До уваги споживачів 
підприємства

КП «Жилкомсервіс»!

Підтверджених випадків і підозр 
захворювання коронавірусом у 

Кирилівській ОТГ не має

З метою попереджен-
ня розповсюдження ко-
ронавірусної інфекції на 
території Кирилівської 
селищної об’єднаної те-
риторіальної громади 
КП “ЖИЛКОМСЕРВІС” 
просить споживачів під-
приємства по можли-
вості  отримувати кон-
сультації з важливих 
для себе питань дис-
танційно за телефонами 
на період з 18.03.2020-
24.04.2020 р.р.:

Директор Коваль 
Дмитро Миколайович 
тел.: 067-590-31-84.

Приймальня (фа-
хівець, відділ збуту) 

Батюта Наталя Вале-
ріївна тел.: 096-567-
89-47.

Юридичний відділ 
(головний юрискон-
сульт) Ісаченко Марія 
Володимирівна тел.: 
098-423-77-75.

Бухгалтерія (голо-
вний бухгалтер) Вол-
кова Світлана Олегів-
на тел.: 097-939-94-
56.

Начальник водого-
ну Чумак Максим Ми-
колайович тел.: 096-
982-58-01.

Каса підприємства 
працює з 8:00 до 12:00 
год.

За словами директор-
ки КНП «Амбулаторія за-
гальної практики сімейної 
медицини» Ірини Мохур, 
на сьогодні у громаді зна-
ходяться 19 жителів, які 
нещодавно прибули з-за 
кордону. Усі вони дотри-
мувались чи дотримуються 
режиму самоізоляції. Ме-
дики стежать за станом їх-
нього здоров’я.

— Ми тримаємо ситу-
ацію під контролем. На 
сьогодні підтверджених 
випадків коронавірусу у 
Кирилівській ОТГ не має. 
Не має навіть підозр на ко-

Вранці 12 березня ки-
рилівський селищ-

ний голова Іван Малєєв 
підписав наказ №54 “Про 
впровадження каранти-
ну на території ОТГ”. В 
цей період обмежене про-
ведення масових заходів, 
введений карантин в усіх 
навчальних закладах гро-
мади, проведені заходи 
для запобігання розповсю-
дження гострих респіра-
торних інфекцій, спричи-
нених коронавірусом.

На позачерговому засі-
данні Кабінету Міністрів 
України 16 березня були 
прийняті рішення про низ-
ку обмежувальних заходів 
у зв’язку із поширенням 
коронавірусної інфекції 
COVID-19. Відповідні рі-
шення були прийняті на 
виконання доручення Пре-
зидента України та рішення 
Державної комісії з питань 
ТЕБ і НС.

Постановою введена забо-
рона залізничного, авіа- та 
автобусного міжміських та 
міжобласних пасажирських 
перевезень, а також робота 
метрополітенів.

Також з 17 березня в Укра-
їні заборонено проведення 
всіх масових (культурних, 
розважальних, спортивних, 
соціальних, релігійних, ре-
кламних та інших) заходів, 
у яких бере участь понад 10 
осіб. Дозволено лише за-
ходи, необхідні для забез-
печення роботи органів 
державної влади та органів 
місцевого самоврядування.

З 17 березня заклади гро-
мадського харчування (рес-
торани, кафе), торговель-
но-розважальні центри, 
інші заклади розважальної 
діяльності, фітнес-центри, 
заклади культури повинні 
тимчасово припинити свою 
роботу. Дозволено надавати 
послуги з громадського хар-
чування із застосуванням 

на території Кирилівської 
ОТГ та приймає рішення, 
що відповідають вимогам 
дотримання та посилення 
карантинних заходів, спря-
мованих на захист насе-
лення від розповсюдження 
вірусних респіраторних за-
хворювань.

На сьогодні у громаді за-
безпечено роботу суб’єктів 
господарювання у сфері 
роздрібної торгівлі про-
дуктами харчування, паль-
ним, засобами гігієни, 

ронавірус. За прибулими 
з-за кордону проводимо 
пильний нагляд. В жодного 
з них поки що не спостері-
гається симптоматика рес-
піраторної інфекції, — каже 
Ірина Мохур.

З 19 жителів громади, що 
прибули з-за кордону, 14 
вже пройшли режим само-
ізоляції, відбувши вдома 14 

днів. Зараз на самоізоляції 
знаходяться ще 5 жителів 
Кирилівської ОТГ.

За словами керівниці 
місцевої медицини, екс-
прес-тести на коронавірус 
вже прибули до Кирилів-
ки. Керівництво громади 
та медики просять жителів 
не панікувати та зберігати 
спокій.
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Громадська організація «Азовська 
громадська варта» пропонує свою 
безоплатну допомогу мешканцям громади.

Громадськість та підприємці готові прийти 
на допомогу у карантин

Жителі Кирилівської 
ОТГ, учасники ГО «Азов-
ська громадська варта», з 
огляду на введений в кра-
їні карантин просять:

— старих людей;
— людей з обмеженими 

можливостями;
— людей у «групі ризику» 

за медичними показаннями;
— всіх, хто повернув-

ся з-за кордону і тих, хто з 
ними контактував

обмежити пересуван-
ня селищем і відвідування 
громадських місць, дотри-
муватися карантину і, за 
необхідності, правил об-
сервації.

Одночасно, розуміючи 
складнощі, які виникнуть 
у свідомих односельчан, 

Програма ООН із відновлення 
та розбудови миру за підтримки 
Європейського Союзу оголошує 
конкурс бізнес-грантів для створення, 
відновлення та розширення мікро-, 
малих та середніх підприємств (ММСП).

ООН ОГОЛОШУЄ КОНКУРС БІЗНЕС-
ГРАНТІВ НА СХОДІ УКРАЇНИ

У Запорізькій області триває робота щодо 
зміни адміністративно-територіального 
устрою. Якщо пропозиція Запорізької 
ОДА буде затверджена, то Кирилівська 
ОТГ увійде до складу новоствореного 
Мелітопольського району.

Міністерство розвитку громад підтримало 
пропозицію створення у Запорізькій області 
6 районів замість існуючих

Відбулась відеоконфе-
ренція, яка організована 
Міністерством розвитку 
громад та територій Укра-
їни спільно з парламент-
ським Комітетом Верхо-
вної Ради з питань органі-
зації державної влади, міс-
цевого самоврядування, 
регіонального розвитку та 
містобудування. Під час ві-
деоконференції відбулося 
онлайн-обговорення фор-
мування адміністративно-
територіального устрою 
районного рівня Запорізь-
кої, Закарпатської, Київ-
ської, Одеської, Черкаської 
та Тернопільської областей. 
У конференції взяли участь 
заступник голови облдер-
жадміністрації (стажуван-
ня) В’ячеслав Дзятківський, 
керівниця апарату облдер-
жадміністрації Зінаїда Бой-
ко та заступник начальника 
Управління містобудування 
та архітектури облдержад-
міністрації Олеся Пасько.

За словами заступни-
ка міністра розвитку гро-
мад та територій України 
В’ячеслава Негоди, рефор-
ма районів не повинна ду-
же хвилювати громади, бо 
важлива, в першу чергу, для 
державної влади. Держава, 
взявши курс на децентра-
лізацію, усі повноваження 
з районів віддає на рівень 
спроможних громад. Отже 
люди, після завершення ре-
форми, будуть отримувати 
усі послуги у своїй грома-
ді, у тому числі ті, за якими 
вони зараз їдуть до райцен-
трів. Нові райони (повіти чи 
округи) будуть потрібні ли-
ше державній владі для ор-
ганізації нагляду за закон-
ністю та для координації ді-
яльності своїх виконавчих 
органів на місцях.

Як зазначила Зінаїда 
Бойко, розробленні об-
лдержадміністрацією про-
позиції щодо формування 
адміністративно-територі-
ального устрою передбача-
ють створення п’яти райо-
нів: Запорізького, Бердян-

вони готові надати безо-
платну допомогу в достав-
ці продуктів харчування, 
медикаментів, предметів 
першої необхідності, засо-
бів гігієни та ліків.

Жителі Кирилівки, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ такої до-
помоги, можуть звертатися 
до представників громад-
ської організації за телефо-
ном: 096-270-59-59. Разом 
з тим, учасники «Азовської 
громадської варти» зверта-
ються до власників магази-
нів і аптек та просять:

— приймати заявки від 
наших односельчан;

— забезпечити відпуск 
продуктів за безготівковим 
та/або відстроченим розра-
хунками;

— опублікувати в соці-
альних мережах і публіч-
них групах контактні те-
лефони, за якими до вас 
можуть звертатися люди;

— підтримувати контакт 
з ГО «Азовська громадська 
варта» для забезпечення 
доставки і допомоги.

Вже зараз ваші замов-
лення готові приймати:

— магазин «Економ», 
тел.: 067-333-6-444 (про-

дукти харчування, засоби 
гігієни);

— магазини ПП Шер-
стюк І.В., тел.: 067-612-97-
08 (продукти харчування, 
засоби гігієни, паливні 
брикети);

— ПП Гартман А.В., тел.: 
098-269-28-28 (перевезен-
ня);

— Аптека (Кирилівська 
амбулаторія), тел.: 068-09-
03-199 (медикаменти).

Конкурс оголошується 
на підконтрольних уря-
ду України територіях 
Луганської та Донецької 
областей, та в окремих 
районах та містах Запо-
різької області уздовж 
узбережжя Азовського 
моря.

Метою програми є ство-
рення, відновлення та 
посилення ділової актив-
ності ММСП у ключових 
секторах економіки, які є 
критично важливими для 
подальшого економічного 
розвитку регіону.

Загальна сума гранто-
вого пулу, який буде роз-
поділено протягом 2020 
року, складає 2,48 млн 
євро.

Максимальна сума од-
ного гранту: до 6,500 євро 
в гривневому еквіваленті. 
Підприємці, які отрима-
ють грант, мають зробити 
власний внесок у реаліза-
цію бізнес-плану у розмірі 
не менше 25% від вартос-
ті гранту (у грошовій чи 
іншій формі, наприклад, 
безоплатною працею, на-
данням обладнання, при-
міщення тощо).

Більш детальну інфор-
мацію можна знайти за 
посиланням https://bit.
ly/33XLFL9.

Заявки потрібно по-
давати виключно через 
онлайн-систему прийо-
му заявок за посиланням 
www.grant.ccc-tck.org.ua. 
Кінцевий термін подання 
заявок: до 23:59 (за ки-
ївським часом) 3 травня 
2020 року. Неповні за-
явки, та заявки, що на-
дійшли пізніше встанов-
леного терміну, будуть 
автоматично відхилені.

Програму ООН із від-
новлення та розбудови 
миру реалізують чотири 
агентства ООН: Програ-
ма розвитку ООН (ПРО-
ОН), Структура ООН з 
питань гендерної рівно-
сті та розширення прав і 
можливостей жінок (ООН 
Жінки), Фонд ООН у га-
лузі народонаселення 
(UNFPA) і Продовольча 
та сільськогосподарська 
організація ООН (ФАО).

Програму підтримують 
дванадцять міжнарод-
них партнерів: Європей-
ський Союз (ЄС), Євро-
пейський інвестиційний 
банк (ЄІБ), а також уряди 
Великої Британії, Данії, 
Канади, Нідерландів, Ні-
меччини, Норвегії, Поль-
щі, Швейцарії, Швеції та 
Японії.

ного плану формування те-
риторій громад області, — 
зазначила Зінаїда Бойко.

Усі експерти погодилися 
з кількістю районів, а також 
з тим, що проєкт облдер-
жадміністрації можна взяти 
за основу. Це не є остаточ-
ним рішенням, обговорен-
ня тривають. Але уже в квіт-
ні цього року до парламен-
ту має потрапити відповід-
ний закон, над яким наразі 
працює уряд спільно з на-
родними депутатами, екс-
пертами та представника-
ми місцевого самовряду-
вання.

Це треті онлайн-обго-
ворення з запланованих 
на найближчі тижні. Такі 
онлайн-конференції Мінре-
гіон планує провести з усі-
ма регіонами. До них залу-
чатимуться народні депута-
ти, експерти, представники 
обласних державних адмі-
ністрацій та асоціацій ор-
ганів місцевого самовряду-
вання. За результатами цих 
обговорень обласні дер-
жавні адміністрації доопра-
цюють свої пропозиції пе-
ред тим, як подавати їх на 
розгляд уряду.

Більш детально озна-
йомитися з пропозиціями 
щодо формування адміні-
стративно-територіально-
го устрою районного рівня 
Запорізької області можна 
в інтернеті за посиланням: 
https://decentralization.gov.
ua/new-rayons/zaporizka.

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 

громадськістю Запорізької ОДА

ського, Мелітопольського, 
Енергодарського та Поло-
гівського. Цей варіант роз-
глянутий та підтриманий на 
засіданні обласної робочої 
групи з підготовки пропо-
зицій щодо проєкту законо-
давчого акту про удоскона-
лення адміністративно-те-
риторіального устрою За-
порізької області.

— Усі майбутні райо-
ни відповідають критеріям 
та мають чисельність на-
селення понад 150 тисяч 
мешканців. Майже вся те-
риторія області знаходить-
ся в 60-кілометровій зоні 
доступності. Межі запропо-
нованих районів проходять 
по межах створених та пер-
спективних громад. Мож-
ливо, будуть потрібні ще 
деякі доопрацювання після 
затвердження перспектив-
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Навчально-тренувальні 
збори збірної юніорів з бок-
су проходили у місті Терно-
піль на базі санаторію «Ме-
добори» з 9 по 15 березня.

Збори проходили під ке-
рівництвом нового голов-
ного тренера юніорської 
збірної Віктора Петрова. 
Щоб краще познайоми-
тися з хлопцями, на збо-
ри були запрошені перші, 
другі та треті номери збір-
ної України. Тренер зміг 
побачити, хто в якій формі 
зараз знаходиться і хто на 
що здатен.

Кирилівський боксер, 
кандидат у майстри спор-
ту Олександр Балабін теж 
брав участь у цих зборах. 
На хлопця чекали виснаж-
ливі постійні тренування, на 

яких боксери вчилися бу-
ти розкутішими, вільно по-
чуватися на ринзі та стійко 
протистояти ударам супер-
ника. Було дуже багато ро-
боти на снарядах та у па-
рах, завдяки яким спортс-
мени покращували свою 
загальну та спеціальну фі-
зичну підготовку.

Ці збори були підготов-
чим етапом до міжнародно-
го турніру у Болгарії, який, 
на жаль, відмінили у зв’язку 
з пандемією коронавірусу  в 
світі.

Тренер та спортсмен ви-
словлюють подяку голові 
Кирилівської ОТГ Івану Ма-
лєєву та директору ДЮСШ 
«Азовець» Артему Тельча-
рову за підтримку.

Олександр Балабін взяв участь у навчально-
тренувальних зборах у місті Тернопіль.

Протягом лютого проходив конкурс 
серед вихователів Кирилівської ОТГ 
«Найкраща авторська казка» для дітей 
дошкільного віку. 

КОНКУРС КАЗОК СЕРЕД ВИХОВАТЕЛІВ ГРОМАДИ

ко Дар`я, третє місце також 
дісталося вихователю Ки-
рилівської ЗОШ - С І ступе-
ня «Золота рибка» Дацевій 
Валентині.

Переможці отримали 
грамоти відділу освіти та 

молоді Кирилівської се-
лищної ради.

Відділ освіти та молоді 
Кирилівської селищної ра-
ди вітає переможців та ба-
жає подальшого натхнення 
та творчості!

Благоустрій селища продовжується. 
Нова скульптура віднині прикрашатиме 
центральну площу.

Встановлення скуль-
птури зі штучного газону 
розпочалося 20 березня. 
Роботи з її виготовлення 
та встановлення виконав 
ПП Коваленко з міста 
Кам’янське. Скульпту-
ра уявляє собою трьох 

дельфінів, які виринули 
з моря. Дельфіни вико-
нані зі штучної трави, а 
основа скульптури — з 
металу. Замовлення та 
роботи виконані за ра-
хунок бюджету Кирилів-
ської ОТГ.

У центрі Кирилівки 
з’явилися зелені 

дельфіни

Атманай змагався у настільний теніс

За звання кращих 
тенісистів села 
боролися чоловіки 
та жінки.

місце серед чоловіків ви-
боров Артур Твердохліб. 
Друге місце посів організа-
тор Ярослав Грецький, на 
третю сходинку п’єдесталу 
пошани піднявся Данило 
Дюдін.

Серед жінок перше міс-
це посіла Дар’я Чікіна, на 
другому опинилася Юлія 
Грецька, бронзу першості 
виборола Юлія Буланова.

Призери змагань були 
нагороджені грамотами.

Кирилівський боксер 
відточував бойову 

майстерність на зборах

Відкрита першість Ат-
манаю з настільного тенісу 
пройшла у місцевому Бу-
динку культури 11 березня. 
Організатором змагань ви-
ступив керівник оздоров-
чого гуртку Будинку куль-
тури Ярослав Грецький.

Після цікавих та захо-
плюючих змагань перше 

Вихователі-учасники (за 
бажанням) повинні були на-
дати свої авторські роботи, 
дотримуючись усіх вимог і 
умов конкурсу.

Мета конкурсу — поси-
лення ролі книги у навчаль-
но-виховному процесі се-
ред дітей дошкільного віку, 
залучення педагогічних ко-
лективів до роботи з вихо-
вання в дітей дбайливого 
ставлення до книги,  попо-
внення книжкового фонду 
бібліотек закладів.

У конкурсі взяли участь 
сім вихователів, які чекали 
на результат журі, в складі 
якого були методисти ме-
тодичного сервісного цен-
тру відділу освіти та моло-
ді  Кирилівської селищної 
ради.  Перше місце посі-
ла вихователь Охрімівсько-
го ДНЗ «Казка» Чернишова 
Ірина, друге — вихователь 
Кирилівської ЗОШ - С І сту-
пеня «Золота рибка» Бой-
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Введений в Україні з 12 березня до 24 
квітня карантин з обмежувальними 
протиепідемічними заходами - це один 
із найдієвіших способів мінімізувати 
ризики розповсюдження на території 
держави коронавірусу COVID-19. 

Як поводитись під час карантину. 
Питання та відповіді

Що означає «самоізоля-
ція»?

Самоізоляція – це, в 
першу чергу, утримання 
від контакту з іншими для 
того, щоб зменшити ризик 
інфікування. Самоізоляція 
виключає будь-які ситуа-
ції, коли ви тісно контакту-
єте з іншими людьми (на-
приклад, близький контакт 
віч-на-віч на відстані мен-
ше, ніж 2 метри, або трива-
лістю понад 15 хвилин).

Виключенням є лише 
звернення за медичною до-
помогою (тільки після кон-
сультації телефоном).

Для кого потрібна само-
ізоляція?
• Самоізоляція потрібна, в 

першу чергу, якщо:
• Ви очікуєте результа-

тів тесту на коронавірус 
COVID-19.

• Якщо ви близько контак-
тували з особами, що за-
хворіли на COVID-19.

• Якщо ви нещодавно по-
вернулись із провінції 
Хубей Китайської На-
родної Республіки, Ірану, 
Північної Кореї окремих 
регіонів Італії (Ломбар-
дія, П’ємонт та Венето) 
або з інших країн, про які 
повідомляється на сай-
ті Міністерства охорони 
здоров’я України – навіть 
якщо у вас відсутні симп-
томи.

• Якщо ви нещодавно по-
вернулись із Китаю 
(окрім провінції Хубей), 
Таїланду, Японії, Пів-
денної Кореї, Сінгапу-
ру, Малайзії, Тайваню 
та відчуваєте кашель, 
ускладнення дихання та/
або підвищення темпера-
тури.

Скільки триває самоізо-
ляція?

Якщо вам було рекомен-

довано або ви прийняли 
рішення про самоізоляцію, 
вона повинна тривати не 
менше, ніж 14 днів з дати 
настання випадку, який 
став причиною самоізоля-
ції (подорож, контакт з хво-
рим тощо).

Як підготуватись до са-
моізоляції?

Спробуйте спланувати 
час самоізоляції так, щоб у 
вас не виникало необхід-
ності виходити з дому чи 
приймати відвідувачів та 
гостей. Поясність це дру-
зям та родичам, а також 
обговоріть можливість дис-
танційної роботи із робо-
тодавцем.

Збережіть контакти ва-
шого лікаря, та попередньо 

повідомте його про причи-
ни рішення про самоізоля-
цію, а також оберіть кон-
тактну особу з кола ваших 
друзів або родичів, до кого 
ви будете звертатись в пер-
шу чергу за допомогою.

Що робити, якщо Ви 
проживаєте не одні

Якщо ви проживаєте з 
сім’єю чи сусідами, потріб-
но ізолюватись в окремій 
кімнаті, яка добре прові-
трюється. Якщо є можли-
вість користуватись окре-
мою ванною кімнатою та/
або туалетом, а також го-
тувати їжу та харчуватись 
окремо – зробіть це.

Не забувайте про загаль-
ну гігієну, регулярне миття 
рук із милом, прибирання, 
в тому числі вологе при-
бирання поверхонь, гігієну 
кашлю, використовуйте 
одноразові серветки та хус-
тинки. Під час необхідних 
контактів із людьми за-
вжди одягайте медичну 
маску та викидайте її після 
використання або забруд-
нення.

Якщо у вас є домашні 
улюбленці, ізолюйте себе 
від них також, або хоча б 
максимально мінімізуйте 
контакт із ними.

Як організувати достав-
ку харчових продуктів?

Спробуйте мінімізувати 
походи в магазини. Якщо є 
можливість, попросіть дру-
зів або родичів доставляти 
Вам продукти харчування 
та необхідні покупки до 
вхідних дверей або корис-
туйтесь послугами достав-
ки з дистанційною опла-
тою.

Що робити, якщо вам 
необхідно покинути жит-
ло?

Якщо у вас виникла го-
стра необхідність поки-
нути місце самоізоляції 

– одягайте маску та мінімі-
зуйте контакти із людьми. 
Користуйтесь антисепти-
ком для рук та дотримуй-
тесь гігієни кашлю.

Що робити, якщо у вас 
з’явились симптоми?

 У людини, інфікованої 
COVID-19, розвивається 
респіраторне захворюван-
ня різної тяжкості із таки-
ми основними симптома-
ми:
• гарячка;
• кашель;
• задишка (ускладнене ди-

хання).
Симптоми можуть про-

явитися через 2–14 днів 
після зараження коронаві-
русом. У багатьох пацієнтів 
SARS-CoV-2 спричиняє за-
палення обох легень.

Якщо у вас є симптоми 
гострої респіраторної ін-
фекції, щоб запобігти за-
раженню інших:

Залишайтеся вдома, 
якщо захворіли.

Уникайте тісного кон-
такту з іншими людьми.

Використовуйте захисну 
маску для обличчя (її слід 
регулярно заміняти/знеза-
ражувати);

Прикривайте рот і ніс 
серветками під час кашлю 
і чхання, а опісля ретельно 
мийте руки.

Якщо ви відвідували 
країни, де зафіксовано ви-
падки COVID-19, і протя-
гом 2 тижнів після цього у 
вас виникли симптоми рес-
піраторного захворювання, 
негайно зверніться по ме-
дичну допомогу за теле-
фоном до свого сімейного 
лікаря, а у разі високої тем-
ператури, ускладненого ди-
хання  до швидкої медичної 
допомоги, обов’язково по-
передивши медичних пра-
цівників про вашу подо-
рож, або імовірний контакт 
з людиною з COVID-19.

Не треба самостійно йти 
в поліклініку або лікар-
ню. Утримуючись від кон-
такту з оточенням, ви до-
помагаєте цим установам 
працювати ефективніше і 
захищаєте себе і оточення 
від можливого зараження 
COVID-19.

Провітрюйте приміщен-
ня та дезінфікуйте поверх-
ні.

Люди, які не мали близь-
кого контакту з коронавіру-
сом, зокрема пасажири, що 
прибули з епідеміологічно 
неблагополучних районів, 
не підлягають спеціально-
му медичному спостере-
женню. Їм рекомендовано 
самостійні нагляд і термо-
метрію протягом 14 днів з 
моменту останнього мож-
ливого контакту з новим 
коронавірусом. Ці заходи 
можуть бути припинено, 

якщо у них відсутні симп-
томи ГРВІ.

Як захиститися від інфі-
кування:

Не відвідуйте громадські 
місця, в тому числі заклади 
охорони здоров’я без необ-
хідності, особливо людям 
що відносяться до груп ри-
зику (вік старше 65 років, 
люди з хронічними захво-
рюваннями) ;
• уникайте близького кон-

такту з тими, хто має га-
рячку або кашель;

• не торкайтеся обличчя 
немитими руками;

• часто мийте руки з милом 
чи обробляйте дезінфек-
ційними засобами;

• ретельно готуйте їжу, зо-
крема м’ясо і яйця;

• уникайте незахищено-
го контакту з дикими та 
свійськими тваринами.

Хто є групою ризику?
• Перебіг хвороби зале-

жить від імунітету лю-
дини. Вразливою групою 
є люди похилого віку 
та люди із хронічними 
хворобами і слабким 
імунітетом, вони більш 
схильні до розвитку важ-
ких захворювань. Також 
після фіксації випадків 
коронавірусу вразливою 
групою є медичні праців-
ники.

• Контактна особа при ви-
падку COVID-19 – особа, 
яка наразі не має симпто-
мів, але яка контактува-
ла, або ймовірно контак-
тувала із особою, хворою 
на COVID-19.

• Особи, які мали прямий 
фізичний контакт з хво-
рим на COVID-19 (напри-
клад, через рукостискан-
ня).

• Особи, що мали незахи-
щений прямий контакт 
із інфекційними виді-
леннями (наприклад, 
через кашель, торкання 
використаних паперових 
хустинок голими руками 
тощо).

• Особи, які контактували 
особисто з хворими на 
COVID-19 на відстані до 
2 метрів та більше 15 хви-
лин.

• Особи, які перебували 
у закритому середовищі 
(наприклад, аудиторія, 
кімната для переговорів, 
зал очікування лікар-
ні тощо) з хворими на 
COVID-19 на відстані до 
2 метрів та більше 15 хви-
лин.

• Пасажири літака, які 
сиділи на відстані двох 
місць (у будь-якому на-
прямку) від хворого на 
COVID-19, супутники 
або особи, які надають до-
гляд та члени екіпажу, що 
обслуговують в тій части-
ні літака, де розміщений 
індексний випадок (якщо 
тяжкість симптомів або 
пересування хворого вка-
зують на більш велику  
експозицію, контактни-
ми можуть вважатися всі 
пасажири секції або всі 
пасажири).
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Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів 
України опубліковав роз’яснення 4 квітня 2020 року. 

Прийняті  постановою 
№211 нові норми обмежу-
вальних заходів викликали 
в українців безліч запитань. 
Тому надаємо роз’яснення 
щодо найбільш поширених 
запитань.

Чому запровадили пра-
вило носити з собою до-
кументи, що посвідчують 
особу?

Наявність у людини до-
кументів дозволить пере-
вірити, чи не мусить вона 
бути на самоізоляції, або 
в обсервації. А також це 
дасть можливість органам 
правопорядку застосову-
вати адміністративну від-
повідальність для поруш-
ників правил карантину.

Чи можна ходити по ву-
лиці без маски?

В постанові №211 сказа-
но, що в усіх громадських 
місцях ви маєте бути в мас-
ці чи респіраторі.

Громадське місце - час-
тина будь-якої споруди, 
яка доступна або відкрита 
для населення, в тому числі 
за плату (під’їзди, підземні 
переходи, стадіони; парки, 
сквери, дитячі майдан-
чики, стадіони, зупинки 
громадського транспорту, 
ліфти, державні установи, 
медичні установи та інше).

Але! Перелік громад-
ських місць може бути роз-
ширений органами місце-
вої влади. Наприклад, у м. 
Києві до громадських місць 
відносяться також зупинки 
громадського транспорту 
та 50-метрова зона навколо 
них; церкви та 50-метрова 
зона навколо них; заклади 
торгівлі закритого і відкри-
того типів, зокрема торгові 
ряди та ринки; кінотеатри 
та прилегла до них терито-
рія тощо.

Тому ми наполегливо ре-
комендуємо перебувати на 
вулиці в масці, оскільки у 
будь-який момент може-
те опинитись на території, 
яка підпадає під визначен-
ня «громадське місце».

Навіщо запроваджу-
ється обов’язковий маско-
вий режим? 

Це потрібно заради без-
пеки всіх нас. Враховуючи 
темпи розповсюдження 
коронавірусної хвороби, 
всі люди розглядаються як 
потенційно інфіковані. Ви 
можете не знати, що є пере-

носником вірусу, проте мо-
жете наражати на небезпе-
ку інших. Маска запобігає 
можливому інфікуванню 
оточуючих. Коли маска на 
обличчі, тоді виділення бі-
ологічного матеріалу, який 
може містити збудник, 
зменшується.

Яка відповідальність 
за порушення правил ка-
рантину? Чи можуть 
мене оштрафувати за 
похід в парк чи відсут-
ність маски?

Можуть. За порушення 
правил карантину – штраф 
від 17 тис. грн до 34 тис. 
грн. А якщо ви порушуєте 
санітарні правила та норми 
щодо запобігання інфек-
ційним захворюванням, 
може бути й кримінальна 
відповідальність.

 Чи закривають церкви 
на період карантину?

Уряд не закриває церк-
ви, проте масові та релігій-
ні заходи заборонені. Ми 
закликаємо всіх українців 
залишатися вдома на пері-
од карантину. 

Хто контролюватиме 
дотримання заходів ка-
рантину? Чи буде поліція 
стояти на входах в парки?

Контроль за дотриман-
ням правил карантину в 
публічних місцях буде здій-
снювати МВС та Нацгвар-
дія.

 Чи можна ходити вули-
цею втрьох?

Вулицею можна пересу-
ватися лише вдвох. Виня-
ток – супроводження дітей 

незалежно від їх кількості.

В якому випадку людям 
старше 60 років можна те-
пер виходити на вулицю?

Люди старше 60 років 
поки що мають сидіти вдо-
ма. Вони відносяться до 
групи підвищеного ризику, 
відтак - потребують само-
ізоляції. Що це означає? 
По-перше, вони мають пе-
ребувати у визначеному 
ними місці самоізоляції. 
По-друге, утримуватися 

від контакту з іншими осо-
бами – крім тих, з якими 
вони спільно проживають. 

А якщо вони не мають 
близьких людей молодшого 
віку, які можуть про них 
піклуватися? 

Людям, що знаходяться 
на самоізоляції (крім хво-
рих на COVID-19) та про 
яких немає кому подба-
ти, дозволено відвідува-
ти магазини та інші місця 
торгівлі, які розміщені на 
відстані не більше, ніж 2 
кілометри від місця само-
ізоляції. Ці люди мають 
дотримуватися масочного 
режиму.

Окрім того, Уряд дору-
чив обласним державним 
адміністраціям вжити до-
даткових заходів до вияв-
лення та обслуговування 
самотніх осіб та осіб, які   
проживають одні, серед 
громадян похилого віку, 
осіб з інвалідністю, осіб, 
які перебувають на само-
ізоляції, та організувати 
належний соціальний су-
провід.

Чи можна буде гуляти 
навколо будинку?

Це не заборонено, але 
діють інші обмеження: не 
можна пересуватися група-
ми більше двох осіб та хо-

дити в парки/сквери, зони 
відпочинку тощо.

Чи дозволено виходити 
на вулицю з дітьми? Чи 
можна дітям молодше 14 
років виходити самим на 
вулицю?

Діти до 14 років реко-
мендовано виходити на 
вулицю тільки у супроводі 
батьків чи опікунів. В по-
станові №211 вказано, що 
дітям не дозволено перебу-
вати без супроводу тільки 
в громадських місцях. Але! 
Як сказано вище, навіть 
під’їзд та територія навко-
ло вашого будинку можуть 
підпадати під визначення 
громадського місця. Тому 
рекомендуємо дітям не по-
кидати домівку без супро-
воду дорослих.

Чи можна ходити в парк 
чи сквер? 

Ні, відтепер – не можна. 
Відвідування парків, скве-
рів, зон відпочинку, лісо-
паркових та прибережних 
зон забороняється. Це до-
зволяється лише у випадку, 
якщо вам потрібно вигуля-
ти домашню тварину, або 
через службову необхід-
ність.

Як тепер вигулювати 
домашніх тварин? 

Як і раніше, ви може-
те вигулювати домашніх 
тварин, проте не більше, 
ніж вдвох. Вигул домашніх 
тварин в парках та скверах 
дозволяється лише однією 
людиною.

Коли діти знову підуть у 
школу?

Заходи карантину наразі 
діють до 24 квітня, а тому 
всі освітні заклади переве-
дені в онлайн. За ініціативи 
Президента починає пра-
цювати проект «Всеукраїн-
ська школа онлайн». Старт 
трансляції – 6 квітня.  

Чи правда, що магазини, 
банки та аптеки мають 
забезпечувати відвідува-
чів масками або респіра-
торами?

Ні, це неправда. Уста-
нови та магазини, робота 
яких дозволена у період 
карантину, мають лише 
контролювати, щоб від-
відувачі перебували у бу-
дівлях та на території за-
кладів виключно в масках 
та респіраторах. Обов’язок 
забезпечення себе маска-
ми покладається на від-
відувачів.

Дотримуйтесь рекомен-
дацій та будьте здорові!

Роз’яснення щодо нових обмежувальних 
заходів на період карантину
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Рекомендації щодо проведення профілактичних заходів 
з недопущення поширення випадків COVID-19 в закладах 

громадського харчування та продовольчої торгівлі

Загальна інформація про за-
хворювання

Коронавірусна інфекційна хво-
роба COVID-19 була вперше вияв-
лена в місті Ухань провінції Хубей 
Китайської народної республіки в 
грудні 2019 року.

Станом на 2 березня 2020 ро-
ку в світі зафіксовано понад 89 
000 випадків в 67 країнах, в тому 
числі в країнах, що мають спіль-
ний державний кордон з Украї-
ною – Білорусі, Румунії та Росій-
ській Федерації.

Вірус передається від людини 
до людини повітряно-крапельним 
шляхом при тісному контакті.

Основні профілактичні інди-
відуальні заходи

До основних індивідуальних 
профілактичних заходів нале-
жать:

- гігієна рук – часте миття з рід-
ким милом або обробка спиртов-
місними антисептиками не рідше 
ніж раз на 3 години, та після кож-
ного контакту з тваринами, від-
відування громадських місць, ви-
користання туалету, прибирання, 
перед приготуванням їжі тощо;

- гігієна кашлю – прикриття ро-
ту та носа при кашлі та чханні зі-
гнутою рукою в лікті або однора-
зовою серветкою, яку необхідно 
знешкодити відразу після вико-
ристання;

- утримання від контактів з осо-
бами, що мають симптоми респі-
раторних захворювань – кашель, 
лихоманка, ломота в тілі, або збе-
реження обов’язкової дистанції та 
обмеження часу при контакті (не 
менше 1 метра);

- утримання від дотиків облич-
чя руками;

- у разі виникнення симптомів 
захворювання, таких як лихоман-
ка, кашель, ломота в тілі тощо, 
слід залишитися вдома та утри-
матись від відвідувань місць скуп-
чень людей;

- використання медичної маски 
за наявності респіраторних симп-
томів, перерахованих вище, її сво-
єчасна заміна (кожні 3 години або 
негайно після забруднення) з по-
дальшим знешкодженням та мит-
тям рук з милом або обробкою рук 
спиртовмісним антисептиком від-
разу після знімання маски.

Інформаційні матеріали дода-
ються.

Попереджувальні заходи з 
організації роботи

Необхідно:
- провести роз’яснювальну ро-

боту з персоналом щодо індиві-
дуальних заходів профілактики та 
реагування на виявлення симпто-
мів серед працівників;

- роздрукувати та/або оновити 
інформаційні постери та нагаду-
вання персоналу про важливість 
та техніку миття рук та/або об-
робку рук спиртовмісними анти-
септиками;

- не допускати працівників, які 
мають ознаки респіраторних за-
хворювань до роботи та обслуго-
вування громадян;

- забезпечити та контролюва-
ти постійну наявність рідкого ми-
ла, одноразових паперових руш-
ників, спиртовмісних антисептич-
них засобів як для персоналу, так 

і для відвідувачів;
- забезпечити наявність засо-

бів індивідуального захисту (ЗІЗ) 
для кожного працівника з розра-
хунку 1 медична маска на 3 го-
дини роботи на особу та 1 фла-
кон (100 мл) спиртовмісного ан-
тисептика на 1 особу на зміну (до 
12 годин), провести відповідне 
навчання з використання та зне-
шкодження відпрацьованих ма-
сок, серветок та встановити від-
повідний контроль за дотриман-
ням правил;

- забезпечити можливість ви-
користання спиртовмісних  анти-
септиків для відвідувачів;

- оновити контактну інфор-
мацію про заклади охорони 
здоров’я, які надають медичну 
допомогу при виникненні інфек-
ційних хвороб та використову-
вати її в роботі, поширити серед 

працівників;
- користуватися послугами ли-

ше надійних постачальників, які 
дотримуються високих стандар-
тів гігієни та вимог роботи з пер-
соналом;

- забезпечити відвідувачів до-
статньою кількістю одноразових 
серветок на столах обслуговуван-
ня (та при видачі меню на виніс).

Дезінфекція, прибирання та 
утилізація

Необхідно:
- забезпечити вологе приби-

рання з використанням миючих 
та дезінфекційних (в кінці зміни) 
засобів та провітрювання не рід-
ше, ніж кожні 3 години та після за-
кінчення зміни;

- проводити обробку повер-
хонь, місць контакту рук відвіду-
вачів (ручки дверей, місця сидін-

ня, раковини, барні стійки, дитя-
чі кімнати, тощо) спиртовмісни-
ми дезінфекційними засобами з 
мінімальним терміном експозиції 
відповідно до інструкції;

- мінімізувати ручне миття по-
суду та, за можливості, забезпе-
чити миття в посудомийних ма-
шинах при високих температу-
рах;

- забезпечити окреме місце 
для знешкодження використа-
них персоналом засобів індивіду-
ального захисту та одноразово-
го посуду, що використовується, 
в пластикові пакети, що закрива-
ються;

- забезпечити знезараження 
(дезінфекцію) зібраних матеріа-
лів перед знешкодженням протя-
гом або в кінці зміни.

Використання дезінфікую-
чих засобів

При дезінфекції необхідно ви-
користовувати стандартні дезін-
фекційні засоби, зареєстрова-
ні відповідно до законодавства, 
та які мають чинне Свідоцтво про 
державну реєстрацію. Необхідно 
дотримуватись інструкції до кож-
ного окремого дезінфекційного 
засобу, в тому числі щодо дотри-
мання його ефективної концен-
трації та експозиції (з дотриман-
ням часу перебування на обро-
блюваній поверхні).

Для дезінфекції можуть вико-
ристовуватись дезінфекційні за-
соби та антисептики, зареєстро-
вані відповідно до чинного зако-
нодавства та мають чинне Свідо-
цтво про державну реєстрацію:

- антисептики для обробки шкі-
ри рук – спиртовмісні препарати 
(діючі речовини – ізопропіловий, 
етиловий спирт чи їх комбінації 
тощо);

- препарати для дезінфекції по-
верхонь з мінімальним терміном 
експозиції (експозиція від 30 сек. 
до 2 хв.) — спиртовмісні препара-
ти (діючі речовини – ізопропіло-
вий, етиловий спирт чи їх комбі-
нації тощо) для поверхонь, облад-
нання тощо – деззасоби на осно-
ві четвертинних амонієвих сполук 
чи хлорвмісні препарати (бажано 
таблетовані форми для забезпе-
чення чіткого дозування)

Для отримання актуальної ін-
формації, рекомендацій щодо пла-
нування та організації роботи та 
донесення її до працівників, корис-
туйтесь надійними джерелами:

Розділ веб-сторінки Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, при-
свячений новому коронавірусу:

ht tps://w w w.who.int/health-
topics/coronavirus

Веб-сторінки МОЗ України та 
ДУ «Центр громадського здоров’я 
МОЗ України»:

https://phc.org.ua/
https://moz.gov.ua/
Сторінки у мережі Фейсбук:
https://www.facebook.com/phc.

org.ua/
https://www.facebook.com/moz.

ukr

Ступінь ризику 
інфікування Об’єкт дезінфекції Спосіб дезінфекції

Високий
посуд, кухонне приладдя протирання, зрошування, 

замочування та занурення

шкіра рук персоналу миття рук з милом або 
спиртовмісним антисептиком

Середній 
поверхні робочих столів, обладнання тощо протирання, зрошення
поверхні, що контактують з відвідувачами 

(столи, стільці, вітрини тощо) протирання, зрошення

Низький підлога, стіни, меблі тощо протирання, зрошення

Критерії розподілу об’єктів дезінфекції закладів громадського харчування, продовольчої торгівлі 
за ступенем ризику інфікування та режимами дезінфекції.

Поширення випадків нової коронавірусної інфекції 
(COVID-19) в країнах Європейського Союзу та країнах, 
що ділять спільний державний кордон з Україною, 
потребують підвищення рівня обізнаності, посилення 
та проведення додаткових профілактичних заходів у 
закладах громадського харчування та продовольчої 
торгівлі на всій території країни. 
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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$, 097-836-
78-09 
дом, 40 соток в с.Косых ул. Гвардейская, 
067-345- 99-88 Людмила Ивановна
дом, ул. Кирова (Цветочная), 098-499-
70-26
дом жилой в с. Ефремовка, ул. Степная 70 
(Кирова). Три жилые комнаты, прихожая, 
кухня, котельная  комната, коридор, 
терасса, туалет, ванная комната с душка-
биной. Гараж, летняя кухня, подвал, все 
необходимые хозпостройки. Еврозабор, 
новый. Двор выложен тротуарной плиткой. 
Евроокна, евродвери. Новая качествен-
ная электропроводка. Новые трубы и вся 
сантехника. Евроремонт. Электроотопле-
ние, трехфазный счетчик. Есть печка под 
уголь и дрова. Грубка обложена кафелем. 
Огромный огород. 88 плодовых деревьев. 
10000$, 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

ОСВІТА

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

4 березня в Кирилівській
ЗОШ - С І ступеня «Золота рибка» 
відбувся семінар-практикум для 
вихователів Кирилівської ОТГ. 

ЯК ФОРМУВАТИ МОВЛЕННЄВО-ТВОРЧУ 
КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, 

ОБГОВОРИЛИ НА СЕМІНАРІ
лина (с. Атманай ДНЗ «Че-
бурашка»), Чернишова Іри-
на  та Гаврикова Марина  (с. 
Охрімівка ДНЗ «Казка»), 
Дацева Валентина  (Кири-
лівська ЗОШ - С І ступеня 
«Золота рибка») повністю 
розкрили тему методич-
ної зустрічі та на власному 
прикладі  показали ефек-
тивність інноваційних тех-
нологій у роботі з дошкіль-
никами.

Темою зустрічі стало 
«Формування  мовленнє-
во-творчої компетентності 
дітей дошкільного віку за-

собами інноваційних тех-
нологій».

Розглядалися такі пи-
тання як плей-бек і ко-

ректурні таблиці, інтер-
активні методи розвитку 
мови та ігрова технологія 
В. Воскобовича. Особли-
ву увагу учасників зустрічі 
привернули такі вправи, як  
«Синтез думок», «Дерево 
рішень» та  «Метод багато-

діяльності». В ході семіна-
ру-практикуму вихователі 
прийшли до висновку, що 
інтерактивні методи наба-
гато ефективніші у навчан-
ні дітей дошкільного віку.

Вихователі Лазарєва Га-
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ВІТАЄМО!

З 70-річчям вітаємо Скиперську 
Вікторію Григорівну. Бажаємо по-
зитивного настрою, побільше ра-
дісних днів. Бажаємо Вам зустріча-
ти щоранку з посмішкою, вірою в 
краще. Нехай у Вашій мрії будуть 
крила! Звершення Вам задуманих 
планів!

З 70-річчям вітаємо Янишеву Ва-
лентину Сергіївну. Нехай усі доро-
ги ведуть до вершини, а здоров’я, 
оптимізм, впевненість у власних 
силах і підтримка близьких людей 
стануть незмінними супутника-
ми у житті. Благополуччя і тепла 
Вашому дому!

З 65-річчям вітаємо Лісовик Оль-
гу Андріївну. Від усієї душі бажаємо 
матеріального блага, чудового 
здоров’я, постійної удачі, вірних 
цілей та щастя на шляху!

З 70-річчям вітаємо Любченко 
Миколу Миколайовича. Бажаємо 
Вам світлих, дивовижних, щас-
ливих днів, яскравих подій і пози-
тивних емоцій, які будуть робити 
Ваше життя ще прекрасніше. Не-
хай Вас всюди і скрізь супроводжує 
удача, а поруч з нею крокує і успіх!

З 70-річчям вітаємо Гороховську 
Галину Петрівну. Бажаємо Вам ве-
ликого везіння, любові справжньої 
і успіху в справах! Також бажаємо 
Вам в житті родинного затишку 
і тепла, величезну повагу, від лю-
дей тільки добра, а найголовніше 
мати міцне здоров’я!

З 70-річчям вітаємо Шаповалову 
Світлану Іванівну. Бажаємо Вам, 
щоб найзаповітніші  мрії завжди 
збувалися, щоб на сто відсотків 
виконувалися найпотаємніші ба-
жання. Бажаємо, щоб по життю з 
Вами поруч йшли люди, які вміють 
не тільки підтримати в скрутну 
хвилину, але і від душі порадіти 
вашому щастю і успіху!

Ç Þâ³ëåºì!

З 70-річчям вітаємо Шевчен-
ко Олександра Тимофійовича. У 
Ваш день народження щиро ба-
жаємо, щоб щастя життя йшло 
по колу, щоб будь-який кут в 
результаті ставав вершиною 
успіху і слави!

З 65-річчям вітаємо Сотіну Гали-
ну Миколаївну. Бажаємо яскравих 
та успішних днів, мрійливих і со-
лодких ночей, дивних і прекрасних 
миттєвостей, щасливих і радіс-
них відчуттів!

З 70-річчям вітаємо Сажнєва Ві-
ктора Івановича. Бажаємо, щоб 
ваші очі сяяли від щастя, на об-
личчі завжди була посмішка, ото-
чували Вас тільки хороші люди. 
А також бажаємо удачі, творчих 
успіхів, сімейного благополуччя, ві-
рних друзів!

З 65-річчям вітаємо Нечитайло 
Олександра Івановича. Бажаємо 
отримувати від життя тільки 
позитив, а все лихе нехай оминає 
Вас стороною! 

З 65-річчям вітаємо Реву Миколу 
Миколайовича. Хай у Вашому домі 
завжди панують мир і злагода, у 
серці – доброта, а у справах – му-
дрість та виваженість!

З 60-річчям вітаємо Таращан 
Валерія Анатолійовича. Бажаємо 
яскравих посмішок, чудових мрій, 
щасливих сподівань, веселих жар-
тів, добрих справ, неймовірних 
успіхів, насичених кольорів життя, 
світанків натхнення та виконан-
ня усіх бажань серця!

З 60-річчям вітаємо Арсеньєву 
Надію Анатоліївну. Бажаємо за-
вжди знаходитися у потрібному 
місці та у потрібний час, бажаємо 
вдало, весело та яскраво прожива-
ти кожну мить свого щасливого 
життя!

З 55-річчям вітаємо Дєдушева 
Юрія Олексійовича. Бажаємо міцно-
го здоров’я, успіху, добробуту, до-
бра, радості, любові, щастя, хоро-
шого настрою, посмішок, яскравих 
вражень! 

З 60-річчям вітаємо Панасенко 
Олександра Миколайовича. Бажа-
ємо неймовірної радості, приго-
ломшливого успіху, чарівного на-
тхнення, щирих посмішок, щирих 
друзів!

З 93-річчям вітаємо Барано-
ву Ганну Василівну. Бажаємо Вам 
здоров’я і добра, любові та ві-
рності, успіхів і везіння. Нехай буде 
життя подарунками щедре, дру-
зів хороших і бажань виконання. 
Нехай цей день стане особливим, 
наповненим щасливих очікувань!

З 90-річчям вітаємо Перець Ніну 
Олександрівну.  Хай у Вашому домі 
завжди панують мир і злагода, у 
серці — доброта, а у справах — 
мудрість та виваженість. Живіть 
щасливо, бережіть здоров’я!

З 88-річчям вітаємо Пиріх Івана 
Івановича. Бажаємо Вам здоров’я, 
щастя, успіху та натхнення у 
справах. Нехай Ваша доля буде 
довгою та щасливою, і Вас завжди 
оточує сімейний затишок та гар-
монія з навколишнім світом! 

З 85-річчям вітаємо Андруцьку 
Лідію Павлівну. Бажаємо Вам міц-
ного здоров’я. Бажаємо, щоб Ваш 
будинок був повною чашею, і доля 
завжди оберігала!

З 84-річчям вітаємо Бородіхіна 
Роберта Григорійовича.  Нехай 
доля і надалі буде прихильною до 
Вас, даруючи радість життя, не-
зрадливу удачу, вірних і надійних 
друзів!

З 80-річчям вітаємо Уманську 
Валентину Микитівну.  Бажаємо  
здоров’я, щастя і добробуту Вам 
і Вашій родині. Нехай рідні завжди 
оточують Вас любов’ю та розу-
мінням!

З 80-річчям вітаємо Ільченко 
Валентину Панасівну. Міцного 
здоров’я Вам на многії літа, бла-
гополуччя, щедрої долі, щастя у 
житті, творчої наснаги. Довгих 
років життя у міцному родинному 
колі та серед вірних друзів!

З 80-річчям вітаємо Селіванову 
Валентину Іванівну. Нехай збува-
ються найбажаніші мрії та вті-
люються всі задуми, нехай у Вас 
завжди буде достатньо сил та на-
тхнення на нові цікаві звершення! 

З 80-річчям вітаємо Жук Віру 
Миколаївну. Бажаємо перш за все 
здоров’я, бачити життя зі світ-
лої сторони та достатку який в 
нашому житті є дуже важливим!

З 80-річчям вітаємо Старікова 
Анатолія Степановича. Нехай 
життя приносить побільше світ-
лих моментів і радості, а кожен 
день буде сповнений сонячними по-
смішками!

З 80-річчям вітаємо Божкова Ва-
лентина Степановича.  Бажаємо 
Вам щастя, довгих цікавих років, 
нехай не буде в Вас негоди тільки 
радість, тільки сонячне світло!

З 80-річчям вітаємо Євтушик Віру 
Дмитрівну. Бажаємо вдало долати 
часові простори, обставини, пере-
шкоди і негатив, відчайдушно боро-
тися за місце під сонцем! 

З 80-річчям вітаємо Ляшенко 
Зою Семенівну. Бажаємо домаш-
нього тепла, затишку вогнища, 
достатку і здоров’я, бадьорості і 
свіжості, вічної молодості і гран-
діозного, фантастичного щастя!

З 80-річчям вітаємо Федоренко 
Яніну Антонівну.   Бажаємо Вам 
везіння в справах і особистому 
житті, нехай Вашого здоров’я ви-
стачає на роботу і на відпочинок!

З 70-річчям вітаємо Борболюк 
Марію Федорівну. Крім стандарт-
них побажань - щастя, здоров’я і 
всього найкращого - бажаємо, щоб 
збувалися всі мрії, щоб кожен день 
приносив багато приємних неспо-
діванок, щоб Вас оточували тіль-
ки добрі і потрібні люди!

З 70-річчям вітаємо Кіріченко 
Ніну Леонідівну. Бажаємо міцного 
здоров’я, удачі, благополуччя, до-
бра, радості, любові, щастя, гар-
ного настрою, посмішок, яскравих 
вражень!

З 60-річчям вітаємо Крутася Ми-
колу Вікторовича. Нехай доля і на-
далі буде прихильною до Вас, дару-
ючи радість життя, незрадливу 
удачу, вірних і надійних друзів! 

Скіперську Вікторію Григорівну вітає
з ювілеєм колектив школи-соду
«Золота рибка»

З 60-річчям вітаємо Долженко Фе-
дора Леонідовича. Нехай життя 
дарує Вам побільше яскравих мо-
ментів, і збудуться всі Ваші най-
сміливіші і заповітні бажання! 

З 60-річчям вітаємо Долю Ірину 
Степанівну.  Нехай кожен день при-
носить радість, усмішки і пода-
рунки, нехай всі мрії здійснюють-
ся, а плани реалізуються, нехай 
Вас оточують тільки щирі люди, 
віддані друзі, і нехай не буде місця 
для зневіри і печалей!

З 60-річчям вітаємо Коломієць 
Володимира Федоровича. Нехай 
тепло і затишок завжди наповню-
ють Ваш будинок, нехай сонячне 
світло зігріває в будь-яку погоду, 
а бажання виконуються при одній 
думці про них!

З 60-річчям вітаємо Коробку Те-
тяну Володимирівну. Хай кожен 
день повниться веселим і милим 
відчуттям, гарним настроєм, за-
душевними зустрічами і плідною 
працею! Щастя і радощів у домів-
ку, здоров’я і благополуччя родині, 
натхнення і творчості для душі!

З 60-річчям вітаємо Макаренко 
Тетяну Михайлівну. Нехай жит-
тя буде схожим на казку, сповнену 
чудес і магії. Хай повниться воно 
щасливими подіями й моментами, 
нехай не буде в ньому перешкод і 
бід, а панує лише мир і добробут! 

З 60-річчям вітаємо Матвієн-
ко Галину Миколаївну. Бажаємо, 
щоб життя було по вінця напо-
внене щастям і любов’ю. Нехай 
щодень здійснюються найзапові-
тніші мрії, а душу завжди зігріває 
радість від яскравих моментів і 
позитивних вражень!

З 60-річчям вітаємо Соболя Сер-
гія Михайловича. Бажаємо завжди 
мати енергію для нових звершень. 
Хай вірні друзі завжди будуть по-
руч: допомагатимуть у скрутну 
хвилину та радітимуть разом з 
Вами від щастя! 

З 60-річчям вітаємо Шпуряку Ва-
силя Івановича. Нехай все, що ще 
не збулося, збудеться! Нехай буде 
багато щастя в житті. І ще ба-
жаємо здоров’я міцного, великої 
любові, і удачі у всьому і завжди!

З 60-річчям вітаємо Папій Воло-
димира Миколайовича. Хай кожен 
день буде сповнений гарним на-
строєм, душевними зустрічами 
і плідною працею. Щастя і радо-
щів у домівку, здоров’я і благопо-
луччя родині, натхнення і твор-
чості!

Бажаємо Вам квітів та мирного неба,

Грошей та здоров’я ще більше, ніж треба.

Хай доля Вам щастя багато дає,

Зозуля сто років життя накує.

Хай справдяться мрії, здійсняться дива,

Хай кругом від сміху іде голова,

Достатку – у будні, в свята – подарунків,

Гарних подій, доброти, поцілунків!


