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ВАЖЛИВО

Як вам живеться у Кирилівській ОТГ? Що в ній доброго, а 
чого не вистачає? Відповідайте на питання та допомагайте 
рідному краю розвиватися та залучати інвестиції. 
Майбутнє громади - у ваших руках!

Вони занепокоєні долею курортного сезону-2020
та пропонують органам влади розглянути пропозиції 
щодо його організації та проведення.

У КИРИЛІВСЬКІЙ ОТГ ТРИВАЄ МАСШТАБНЕ АНКЕТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Власники баз відпочинку Кирилівки звернулися до 
селищного голови та голови Запорізької ОДА

Вже 3 роки пройшло з 
часу, коли жителі населе-
них пунктів Кирилівської 
селищної ради, Охрімів-
ської та Атманайської сіль-
ських рад вирішили ство-
рити об’єднану територі-
альну громаду із центром у 
Кирилівці. За цей час у сус-
пільно-економічному жит-
ті відбулося багато змін і, 
оглядаючись назад, мож-
на стверджувати, що біль-
шість з них все ж таки пози-
тивні. У життя втілено бага-
то проектів соціально-сус-
пільного напрямку, які поо-

динці Кирилівка, Охрімівка 
та Атманай навряд чи змо-
гли б реалізувати на своїх 
територіях.

Проте як у нинішній вла-
ди Кирилівської ОТГ, так і у 
її жителів, є ще багато заду-
мів та можливих напрямків 
розвитку для покращення 
життя суспільства та ство-
рення комфортних умов 
проживання людей. Реа-
лізація більшості з цих за-
думів потребує зовнішньо-
го інвестування у розвиток 
громади.

Для залучення потен-

ційних інвесторів в проек-
ти розвитку Кирилівської 
ОТГ необхідно створити 
Профіль громади. Це до-
кумент, у якому здійснений 
узагальнений аналіз, оцін-
ка фактичного стану та тен-
денцій розвитку території. 
Такий документ дозволяє 
зробити більш кваліфікова-
ні прогнози соціально-еко-
номічного розвитку тери-
торії на найближчі роки. Як 
правило, Профіль грома-
ди використовується для 
представлення потенцій-
ним інвесторам. Він вміщує 
таку інформацію:

— історія території;
— географічне положен-

ня, природні умови та ре-
сурси території;

— демографічна ситуація;
— рівень життя населен-

ня та його ділова актив-
ність, ринок праці, соціаль-

на інфраструктура;
— особливості госпо-

дарського комплексу, ри-
нок землі та земельні від-
носини;

— фінансово-бюджетна 
ситуація та інвестиційний 
клімат;

— екологічна ситуація та 
охорона навколишнього се-
редовища;

— місцева політична си-
туація, система управління 
місцевим розвитком;

— розвинутість мережі 
та дієвість органів самоор-
ганізації населення.

На сьогодні у Кирилів-
ській ОТГ створена робоча 
група, яка займається збо-
ром інформації для ство-
рення Профілю. Під час ро-
боти ця група буде допо-
внюватись жителями гро-
мади з різних сфер діяль-
ності.

Проте Профіль громади 
неможливо створити без 
активної участі свідомих 
та активних жителів нашої 
громади. Ми запрошуємо 
усіх жителів Кирилівської 
ОТГ до посильної співпраці. 
Кожному з нас потрібно ви-
тратити лише декілька хви-
лин та висловити свою дум-
ку стосовно життя нашої 
громади, його плюсів та не-
доліків, проблем та їхнього 
вирішення.

Тож не пожалкуйте сво-
го часу та пройдіть анкету-
вання. Воно повністю ано-
німне, проте саме від нього 
(тобто від вас) залежить те, 
як наша громада буде роз-
виватися та жити у подаль-
шому.

ПРОЙТИ АНКЕТУВАННЯ 
МОЖНА НА СТОРІНКАХ 3-4, 
9-10 ЦЬОГО ВИПУСКУ ГА-
ЗЕТИ.

У відкритому листі до ки-
рилівського селищного голо-
ви Івана Малєєва та керівни-
ка Запорізької області Віталія 
Турінка власники баз відпо-
чинку Кирилівки задля нор-
мального та безпечного про-
ведення  курортного сезону 
пропонують взяти на себе низ-
ку зобов’язань з забезпечення 
охорони здоров’я та безпеки 
гостей та персоналу на своїх 
базах відпочинку. Серед них 
профілактичні заходи, заходи 
з дезінфекції, з контролю та 
запобігання розповсюджен-
ня інфекційних захворювань, 
тощо.

Власники баз відпочинку 
підкреслюють, що в умовах об-
меження міжнародних подо-
рожей громадяни нашої країни 
будуть орієнтовані на внутріш-
ній туристичній ринок Украї-
ни, а тому підготовку місць від-
починку потрібно проводити 
вже зараз. Також вони зазнача-
ють, що зрив курортного сезону 
внаслідок суворих карантин-
них заборон створить велику 
соціальну напругу та призведе 
до недоотриманням податків 
до бюджетів усіх рівнів.

Під відкритим листом по-
ставили підписи 29 власників 
кирилівських баз відпочинку. 
Проте автори листа впевнені, 
що їхнє звернення підтриму-
ють значно більше колег, які, 
на жаль, зараз не можуть його 
підписати через відсутність у 
Кирилівці.

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ
Голові Запорізької обласної державної
адміністрації Турінку Віталію Вікторовичу
Голові Кирилівської селищної ради
Малєєву Івану Володимировичу

2020 рік  почався дуже складно. У світі була оголошена пан-
демія коронавірусної  інфекції. Тому люди майже всіх країн 
світу пристосовуються до життя у карантині. Але вже про-
йшло майже два місяця такого життя, і ми потроху звикаємо 
до карантинних незручностей.

Головний пріоритет для нас – здоров’я  жителів нашої кра-
їни та їхніх дітей.

Якщо казати про можливості відпочинку в цьому році, то 
для громадян України кількість варіантів, які будуть доступ-
ні, обмежена. Відпочинок за межами нашої країни, у зв’язку з 
закритими кордонами України з рядом європейських країн та 
країн Ближнього сходу, буде неможлива.

В умовах обмеження міжнародних подорожей громадяни 
нашої країни будуть орієнтовані на внутрішній туристичній 
ринок України.

Тому, незважаючи на складну ситуацію з захворюваністю 
на коронавірусну інфекцію, необхідно провести підготовку 
закладів відпочинку до роботи у сезоні 2020 року, а це прове-
дення ремонтних робіт, придбання обладнання і інвентарю, 
розроблення програм чи плану дій або алгоритмів дій в умовах, 
ускладнених виникненням COVID-19. І готуватись вже по-
трібно до цього зараз.

Ґрунтуючись на рекомендаціях Всесвітньої організації 
охорони здоров’я для засобів розміщення в період пандемії, 
ми, як власники та керівники баз відпочинку, беремо на себе 
зобов’язання із забезпечення охорони здоров’я та безпеки гос-
тей та персоналу баз відпочинку.

Задля цього пропонуємо наступні кроки:
1. Функціонування оздоровчого закладу тільки за умови 

отримання відповідного дозволу від органів місцевого са-
моврядування;

2. Навчання та обізнаність персоналу та відвідувачів:
— для персоналу проведення гігієнічного навчання з метою 

попередження інфекційних захворювань;
— для відпочиваючих – наявність пам’яток, брошур та ін-

шої літератури з профілактики коронавірусної інфекції.
3. Профілактичні заходи:
— при заїзді відпочиваючих мати довідку від сімейного ліка-

ря, при попередньому бронюванні — заповнену довідку-повідо-
млення про відсутність контакту з хворим на коронавірусну 
інфекцію та про те, що відпочиваючі не виїжджали за межі 
країни протягом 14 діб (додаток №1);

— проведення термометрії відпочиваючих при заїзді та що-
денної термометрії;

— наявність достатньої кількості медичних масок та ру-
кавичок;

— наявність кімнати-ізолятору;
— впровадження в роботі баз відпочинку обов’язкової гігіє-

ни рук відпочиваючих та персоналу;
— наявність антисептичних засобів для дезінфекції рук;
— забезпечити відсутність скупчення відпочиваючих та 

розмежування переміщення відпочиваючих;
— з залученням співробітників поліції заборонити стихійну 

торгівлю продуктами харчування;
— забезпечення відпочиваючих якісною питною водою;
— проведення контролю безпечності води моря;
— заборона відпочиваючим брати із собою на відпочинок до-

машніх тварин.
4. Заходи з прибирання та дезінфекції:
— проведення повного ретельного прибирання та дезінфек-

ції місць загального користування 3-4 рази на добу;
— проведення підрахунку приготування та витрат дезза-

собів з занесенням даних у журнал;
— проведення обробки приміщень за допомогою сучасних за-

собів дезінфекції;
— провітрювання всіх приміщень.
5. Контроль за розповсюдженням захворювань:
— проведення моніторингу стану здоров’я відпочиваючих;
— контроль стану здоров’я персоналу;
— мати додатковий резервний штат працівників на кож-

ному об’єкті відпочинку (на випадок лікарняного у діючих пра-
цівників);

— забезпечення наявності медичного працівника (можливо 
на договірних умовах).

Додамо, що на протязі літнього сезону у Кирилівку приїж-
джає чимала кількість відпочиваючих. Для обслуговування 
них залучається багато персоналу та створюється велика 
кількість робочих місць.

Зрив курортного сезону внаслідок суворих карантинних за-
борон створить велику соціальну напругу та призведе до недо-
отриманням податків до бюджетів всіх рівнів. Просимо Вас 
посприяти проведенню курортного сезону 2020 року за умовою 
дотримання вищевказаних заходів.

З повагою та сподіванням на порозуміння,
керівники оздоровчих закладів смт.Кирилівка
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АНКЕТА-ДОСЛІДЖЕННЯ 
«УМОВИ ЖИТТЯ, БЕЗПЕКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАШОЇ ГРОМАДИ»

Шановні мешканці та мешканки нашої громади! Просимо вас взяти участь у соціологічному дослідженні, яке проводиться з 
метою виявлення найбільш гострих проблем нашої громади і визначення напрямів її подальшого розвитку. Участь в опитуванні 
є добровільною. Анкета повністю анонімна. Результати анкетування будуть використовуватись лише в узагальненому вигляді. 
Заздалегідь вдячні вам за участь у дослідженні! Заповнити анкету неважко. Уважно прочитайте кожне питання, виберіть 
варіант, який найбільше відповідає вашій точці зору, обведіть цифру біля нього або допишіть свій варіант.

1. Які проблеми вашої громади, на вашу думку, є найбільш важливими і потребують першочергового 
вирішення? 

                 МОЖНА ОБРАТИ НЕ БІЛЬШЕ П’ЯТИ ВАРІАНТІВ
 Безробіття, неможливість працевлаштування

 Бродячі тварини

 Відсутність громадських майданчиків та діалогових платформ

 Відсутність можливостей для повноцінного дозвілля та відпочинку, культури і спорту 

 Домашнє насилля (насилля у сім’ї)

 Забруднення довкілля, екологічні проблеми

 Зловживання алкоголем та наркоманія

 Корупція

 Незадовільне вуличне освітлення 

 Недоступність/відсутність поліції у вашому населеному пункті

 Недоступність/віддаленість підрозділів ДСНС (пожежна безпека, аварійно-рятувальні операції) у вашому населеному пункті 

 Недоступність безоплатної правової допомоги

 Недоступність судових послуг (без оцінки судових рішень)

 Незадовільний стан доріг і транспортного сполучення

 Нерівні можливості жінок і чоловіків

 Низька якість освітніх послуг у школах та дитячих садках

 Низький рівень медичних послуг

 Обстріли, вибухонебезпечні рештки війни

 Прибирання та вивіз сміття

 Проблеми в сфері соціального захисту

 Проблеми з водою та водопостачанням

 Проблеми з теплозабезпеченням

 Інше (ЗАПИШІТЬ) ______________________________________________________________________________________

2. Як ви оцінюєте якість надання наступних послуг у вашій громаді? 
  ОБЕРІТЬ ОДИН ВАРІАНТ ВІДПОВІДІ У КОЖНОМУ РЯДКУ!

Найменування послуги Дуже погано Погано Добре Дуже добре Не можу оцінити

Комунальні послуги     

Медичні послуги     

Освітні послуги (дитсадок)     

Освітні послуги (школа)     

Послуги в сфері дозвілля     

Безоплатна правова допомога     

Судові послуги (без оцінки судових рішень)     

Робота поліції     

Робота ДСНС     

Соціальні послуги     

3. Наскільки згуртованою ви вважаєте свою громаду?
  МОЖНА ОБРАТИ ТІЛЬКИ ОДИН ВАРІАНТ ВІДПОВІДІ

  Згуртованою  Скоріше згуртованою  50/50  Скоріше не згуртованою  Не згуртованою

Продовження анкети на стор. 4
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4. В яких громадських заходах ви особисто брали участь?
  МОЖНА ОБРАТИ УСІ ВАРІАНТИ, ЯКІ ПІДХОДЯТЬ

 Акції протесту (страйки, мітинги та ін.)
 Громадські слухання
 День міста, день села
 Участь у волонтерському русі

 Збір матеріальної допомоги 
 Концерти
 Суботники
 Участь у робочій групі з громадської безпеки
 Інше (ЗАПИШІТЬ)_____________________________________________

5. В яких громадських заходах ви допускаєте свою участь?
  МОЖНА ОБРАТИ УСІ ВАРІАНТИ, ЯКІ ПІДХОДЯТЬ

 Акції протесту (страйки, мітинги та ін.)
 Громадські слухання
 День міста, день села
 Участь у волонтерському русі

 Збір матеріальної допомоги 
 Концерти
 Суботники
 Участь у робочій групі з громадської безпеки
 Інше (ЗАПИШІТЬ) ____________________________________________

6. Як ви оцінюєте умови для розвитку громадської активності у вашому населеному пункті?
  ОБЕРІТЬ ВАШ ВАРІАНТ

 У нас створені сприятливі умови для громадської активності усіх мешканців/мешканок

 У нас створені сприятливі умови для громадської активності тільки для окремих категорій населення

 У нас відсутні умови для громадської активності

 Важко відповісти

7. Чи почуваєтеся ви у безпеці… 
    ОБЕРІТЬ ОДИН ВАРІАНТ ВІДПОВІДІ У КОЖНОМУ РЯДКУ!

Так 50 на 50 Ні

…у своєму населеному пункті вдень?   

…у своєму населеному пункті вночі?   

…у своєму домі вдень?   

…у своєму домі вночі?   

8. Вкажіть, будь ласка, причини, через які ви почуваєте себе у небезпеці
  МОЖНА ОБРАТИ УСІ ВАРІАНТИ, ЯКІ ПІДХОДЯТЬ

 Алкоголізм і наркоманія
 Бродячі собаки
 Безробіття
 Бідність
 Забруднення довкілля
 Корупція
 Люди з травмованою психікою в результаті конфлікту
 Неякісна робота правоохоронних органів 

 Міни
 Напруженість між ВПО та приймаючою громадою
 Наркоманія
 Недостатнє вуличне освітлення
 Обстріли, військові дії
 Пристрої, що не вибухнули
 Мародерство
 Інше (ВКАЖІТЬ) ______________________________________

9. Як ви вважаєте, чи зможете ви домогтися справедливості, ставши жертвою злочину?
  ОБЕРІТЬ ВАШ ВАРІАНТ

 Так

 Ні

 Важко відповісти

10.  Чи є у вашому населеному пункті Центр (бюро) з надання безоплатної правової допомоги?
  ОБЕРІТЬ ВАШ ВАРІАНТ

 Так, є

 Ні, немає

 Не знаю, чи є, чи немає

 Не знаю, про що йде мова

Початок анкети на стор. 3

Продовження анкети на стор. 9
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Недивлячись на те, що кампанія з укла-
дання декларацій із сімейними лікарями 
триває з 2018 року, у Кирилівській ОТГ ще 
є жителі, які не підписали її з жодним сі-
мейним лікарем. За даними керівництва  
КНП «Амбулаторія загальної практики сі-
мейної медицини» Кирилівської селищної 
ради таких людей у громаді близько 600.

Під час пандемії коронавірусу COVID-19 
питання підписання декларацій із сімей-
ними лікарями стало ще більш актуальним 
як для жителів громади, так і для лікарів. 
Маючи на руках декларацію, людина може 
у будь-який час зателефонувати до свого 
сімейного лікаря та проконсультуватися 
про стан здоров’я і отримати необхідні ре-
комендації.

На сьогодні у Кирилівській ОТГ працює 
3 сімейних лікаря і 1 лікар-педіатр:

— Тітова Ірина Олексіївна — сімейний 
лікар Атманайської амбулаторії;

— Кузьменко Сергій Павлович  — сімей-
ний лікар Азовської амбулаторії;

— Сибільова Вікторія Андріївна — сі-
мейний лікар Азовської амбулаторії;

— Підкуйко Наталія Вікторівна — лікар-
педіатр.

З 1 квітня 2020 року в Україні стартував 
другий етап медреформи. На цьому ета-
пі запрацювала програма медичних гаран-
тій. Це перелік медичних послуг, які держава 
гарантує пацієнтові безкоштовно. Програ-
ма медичних гарантій приходить на заміну 
псевдобезкоштовної медицині. До програ-
ми увійшли послуги первинної амбулатор-
но-поліклінічної, стаціонарно-медичної до-
помоги, а також екстреної, паліативної до-
помоги та медичної реабілітації.

— Маючи направлення сімейного лі-
каря, можна буде отримувати оплачену 
державою амбулаторну та стаціонарну 
медичну допомогу, хірургічне втручання, 
пройти обстеження, зробити вакцинацію, 
аналізи, діагностику, отримати ліки, — по-
яснює міністр охорони здоров’я України 
Максим Степанов.

Тобто для отримання безкоштовної вто-
ринної допомоги слід підписати деклара-
цію із сімейним лікарем. Для отримання 
додаткових довідок нагадуємо усім жите-
лям громади телефони амбулаторій:

Азовська амбулаторія: 067-00-69-132
Охрімівська амбулаторія: 068-09-31-830
Атманайська амбулаторія: 095-00-97-740.

У країні стартував другий 
етап медреформи. Без 
направлень сімейних 
лікарів неможливо буде 
отримати безкоштовну 
вторинну медичну 
допомогу.

Кабмін почне послаблювати карантинні заходи з 11 травня.

УРЯД ПРОДОВЖИВ КАРАНТИН ДО 22 ТРАВНЯ

До боротьби з епідемією 
коронавірусу у Кирилівці 
підключилися і громадські діячі.

У період карантину 
на передовій боротьби із 
хворобою завжди опиня-
ються медики. Тому вони 
потребують допомоги та 
підтримки не тільки з 
боку влади, а й усіх гро-
мадян. Дуже приємно, 
коли люди це усвідом-
люють та безкорисливо 
допомагають лікарям. Є 
такі небайдужі громадя-
ни і серед жителів нашої 
громади.

Учасник ГО «Азовська 
громадська варта» Дми-
тро Кордюков, напри-
клад, власноруч вигото-

вив захисні щитки для 
медпрацівників КНП 
«Амбулаторія загальної 
практики сімейної ме-
дицини» Кирилівської 
селищної ради. Завдяки 
активістові була укомп-
лектована машина ме-
дичної швидкої допо-
моги.

Головний лікар Амбу-
латорії Сергій Кузьменко 
щиро подякував учасни-
ку ГО «Азовська громад-
ська варта» Дмитру Кор-
дюкову за виготовлення 
захисних щитків. 

АКТИВІСТИ КИРИЛІВСЬКОЇ ОТГ 
ДОПОМОГЛИ МЕДИКАМ

Мешканців громади закликають 
підписувати декларації із 

сімейними лікарями

В Україні карантин офі-
ційно продовжили до 22 
травня 2020 року. Це рі-
шення схвалили на поза-
черговому засіданні уряду 
4 травня. Проте з 11 травня 
карантин пом’якшується. 
Кабінет Міністрів дозволив 
з цього дня відкрити для 
відвідування парки, сквери 
та зони відпочинку, об’єкти 
індустрії краси, оптової та 
роздрібної торгівлі в окре-
мо розташованих примі-
щеннях, крім торговельно-
розважальних центрів.

— Ми приймаємо відпо-
відний проект постанови на 
прохання бізнесу, який ар-
гументує, що до 11 числа 

їм треба мати упевненість, 
що їхнім закладам дозво-
лять відкритися. Їм треба 
закупити продукти, підго-
тувати заклади, провести 
протиепідеміологічні захо-
ди, треба провести записи 
людей, якщо говоримо про 
салони краси, манікюрні та 
педикюрні салони. Ми сьо-
годні готові прокомуніку-
вати та прийняти відповід-
не рішення, щоб бізнес був 
готовий і мав достатньо ча-
су на цю підготовку, – ска-
зав прем’єр-міністр України 
Денис Шмигаль.

Кабмін розробив алго-
ритми безпечного відкрит-
тя об’єктів оптово-роздріб-

ної торгівлі непродоволь-
чими товарами (крім ТРЦ), 
салонів краси, автосалонів, 
музеїв, бібліотек та інших 
закладів громадського від-
відування, які матимуть чіт-
кі правила дотримання са-
нітарних норм.

За словами директорки КНП 
«Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини» Ірини Мохур, 
підтверджених випадків захворю-
ваності коронавірусом COVID-19 
на території Кирилівської ОТГ не 
зафіксовано. Більш того, у громаді 
не зафіксовано жодного випадку 
захворювання пневмонією, а ди-
наміка захворюваності на ГРВІ 
йде на спад. Однак це не означає, 
що жителям громади не варто до-
тримуватись карантинного режи-
му, який діє у країні.

— Якщо ви відчули симпто-
ми ГРВІ або пневмонії, якщо у 
вас піднялася температура, то 
обов’язково звертайтеся до свого 
сімейного лікаря, із яким ви під-
писали декларацію, — каже Ірина 

Мохур. — При цьому не варто че-
кати прийому, а можна зателефо-
нувати своєму лікарю за телефо-
ном, який вказаний у декларації, 
у будь-який час.

Зараз у розпорядженні медиків 
громади є і медичні маски, і за-
хисні костюми, і деззасоби. Іри-
на Мохур каже, що найближчим 
часом будуть закуплені додаткові 
засоби особистого захисту. Хви-

люватися, що місцеві медики не 
забезпечені необхідними матеріа-
лами та ліками, не варто.

На сьогодні медицина грома-
ди має близько 100 експрес-тестів 
для первинного аналізу на коро-
навірус. До речі, згідно з останнім 
наказом МОЗ України, усі грома-
дяни, яким поставлені діагнози 
ГРВІ чи пневмонія, підлягають 
обов’язковому тестуванню на 

коронавірус COVID-19 експрес-
тестами, і їхній біоматеріал від-
правляється на тестування ПЦР. 
Вирішує, кого і коли тестувати на 
коронавірус, сімейний лікар, із 
яким у хворого підписана декла-
рація.

Ситуація із захворюваністю у 
Кирилівській ОТГ постійно мо-
ніториться лікарями КНП «Амбу-
латорія загальної практики сімей-
ної медицини». Проте директорка 
КНП просить жителів громади не 
забувати, що окрім коронавірусу 
ще існує і планова вакцинація. 
Вона повинна проводитись згідно 
із графіком, порушення якого не-
припустимо.

Коронавірусних хворих у громаді не зафіксовано.
Немає навіть хворих на пневмонію
Проте усіх, хто захворів на ГРВІ, за рішенням 
сімейних лікарів, тестуватимуть на наявність 
коронавіруса COVID-19. 
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У громаді привітали ветеранів війни

Пам’ять про героїв Кирилівки 
живе у наших серцях

Напередодні відзначення Дня перемоги 
над нацизмом у Другій свiтовiй вiйнi 
учасники бойових дій та сім’ї загиблих 
Кирилівської ОТГ отримали вiд влади 
харчові набори.

Жителі громади не забувають 
про своїх героїчних земляків 
та знайомлять з їхніми 
історіями життя молоде 
покоління.

Цьогоріч з нагоди 75-ої 
рiчницi перемоги, відпо-
відно до рішення виконав-
чого комітету Кирилівської 
селищної ради було підго-
товлено та вручено 11 про-
дуктових наборів.

8 травня до ветеранів ві-
йни та їх сімей навідали-
ся представники місцевої 
влади. Кирилівський се-

лищний голова Іван Малє-
єв дякував захисникам за 
їхній героїчний подвиг. Ба-
жав здоров’я і довголіття, а 
головне мирного неба над 
головою. А після всіх слів 
привітань вручив пакети із 
харчовими наборами.

Також селищний голова 
Іван Малєєв разом із голо-
вою Ради ветеранів Гали-

ною Прощарук поклали 
пам’ятний вінок до кири-
лівського меморіалу заги-
блим воїнам Другої світо-
вої війни.

Пам’ять про героїв, які ціною життя 
захищали нашу землю від фашистських 
загарбників, буде жити в наших серцях 
вічно. Жителі Кирилівської громади ша-
нують та знають своїх земляків, які зро-
били свій внесок у справу Великої Пере-
моги. В кожного з нас є чи були рідні та 
близькі, які бачили жахи найкривавішої 
війни людства та робили все, щоб зни-
щити фашизм, який поставив світ перед 
прірвою.

Щоб не забували молодші покоління 
жителів нашої громади, щоб ми пиша-
лися та розповідали про незламних своїх 
батьків та дідів своїм дітям, працівни-
ки культури Кирилівської ОТГ взяли 
участь у історіко-патріотичній акції 
«Пам’ятаємо — перемагаємо» і у онлайн-
конкурсі «Історія з фотографії». Праців-

ники культури дізнавалися про історії 
своїх героїчних земляків від їхніх рідних 
та близьких, описували їх та надсилали 
разом із фото на конкурс.

Багато таких історій дізналася і описа-
ла завідувачка Кирилівською селищною 
бібліотекою Галина Неживенко. Однак 
ця небайдужа жінка не забула і про вша-
нування пам’яті тих, хто геройські віддав 
своє життя заради Перемоги над фашиз-
мом саме у Кирилівці. У 1943 році, коли 
Кирилівка була окупована фашистами, 
знайшлися сміливі люди, які прийняли 
в себе борців із окупантами та сховали їх 
від німців. За це окупанти розстріляли 
цих сміливців. Саме їм у Азовському на 
старому кладовищі встановлена пам’ятна 
плита. Шефство над цим пам’ятним зна-
ком доручено Азовській школі. Проте 
через карантин цього року його ніхто не 
прибрав. Однак Галина Василівна не за-
була про подвиг земляків і власними си-
лами впорядкувала могилу. Саме такі 
добрі патріотичні вчинки повинні стати 
прикладом для молодшого покоління, 
саме у такій життєвій позиції полягає лю-
бов до рідного краю, до України.

ДІТИ КИРИЛІВКИ НАМАЛЮВАЛИ 
ПЕРЕМОГУ

Øàíîâí³ æèòåë³ Êèðèë³âñüêî¿ ãðîìàäè!
75 ðîê³â ìèíóëî â³ä íåçàáóòíüîãî òðàâíÿ 1945 ðîêó, àëå é ñüîãîäí³, ÷åðåç áàãàòî äåñÿòê³â ðîê³â, âåëè÷íèé ïîäâèã çàõèñíèê³â

³ âèçâîëèòåë³â çàëèøàºòüñÿ íåâè÷åðïíèì äæåðåëîì ïàòð³îòèçìó òà â³ðíîãî ñëóæ³ííÿ ñâîºìó 
íàðîäó. Ó öåé ñëàâíèé äåíü ìè ðàçîì çãàäóºìî âñ³õ, ÷èº æèòòÿ çàáðàëà â³éíà, íèçüêî âêëîíÿ-
ºìîñÿ òà âèñëîâëþºìî ãëèáîêó øàíó âåòåðàíàì, ÿê³ íà ñâî¿õ ïëå÷àõ âèíåñëè òÿãàð â³éíè, ÿê³ 
ñâîºþ êðîâ'þ, ñâî¿ì âëàñíèì çäîðîâ'ÿì òà æèòòÿì âèáîðîëè ïðàâî æèòè íàì ç âàìè!

Ìè ó â³÷íîìó áîðãó ïåðåä íèìè çà îá³ðâàíó â³éíîþ þí³ñòü, çà çðàçêè ìóæíîñò³, ñèëó äóõó, 
ñàìîïîæåðòâó, ÿê³ âîíè âèÿâèëè â áîÿõ çà ð³äíó çåìëþ.

   Äåíü Ïåðåìîãè – îñîáëèâå ñâÿòî. Âîíî íå ñõîæå íà ³íø³ ñâÿòà. Â öüîìó äí³ 
âì³ùàºòüñÿ ³ñòîð³ÿ ëþäñüêîãî áîëþ òà ñòðàæäàíü, ³ñòîð³ÿ ëþäñüêîãî ïîäâèãó òà 

áîðîòüáè… Òîìó âîíî ñóìíå ³ ðàä³ñíå âîäíî÷àñ.
Íèí³, ó ñêëàäíèé äëÿ Óêðà¿íè ÷àñ, ç íîâîþ ñèëîþ ñóñï³ëüñòâî â³ä÷óâàº 
âäÿ÷í³ñòü äî âåòåðàí³â Ïåðåìîãè.

Â³òàþ÷è âñ³õ, õòî ïðîéøîâ êð³çü âîãîíü Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿, 
áàæàþ ¿ì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, äîâãèõ ë³ò 

ùàñëèâîãî òà ìèðíîãî æèòòÿ! Íåõàé ìèðíå íåáî çàâæäè 
áóäå íàä íàìè, íàøèì ÷óäîâèì Àçîâñüêèì êðàºì, ð³äíîþ 

Êèðèë³âñüêîþ ãðîìàäîþ! 
Ç³ ñâÿòîì âàñ, ð³äí³ çåìëÿêè!

Ç âåëèêèì ñâÿòîì!

Êèðèë³âñüêèé ñåëèùíèé ãîëîâà 
²âàí Ìàëººâ

До Дня пам’яті та примирення та Дня 
Перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні дівчата та хлопці нашого селища 
влаштували справжню виставку малюнків.

Тематичними малюнками відзначили учні відділу об-
разотворчого мистецтва КЗ «Кирилівська школа мис-
тецтв» свято Дня Перемоги та Дня пам’яті та примирен-
ня. У своїх малюнках діти вшанували пам’ять солдатів, 
які загинули у страшній війні і своїми життями забезпе-
чили нам мирне небо над головою.

Над роботами працювали вихованці виклада-
ча Ольгі Улізько: Громишева Вікторія, Мельник 
Ярослав,Мельник Катерина, Усова Софія, Кузьменко 
Софія, Волкова Валерія, Палиця Кіра, Павелко Юлія.

Роботи творчої молоді доводять, що пам’ять про по-
двиг героїв Другої світової війни буде жити вічно в сер-
цях українців.
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Доки у школах Кирилівської ОТГ тривають вимушені 
карантинні канікули, відділ освіти та молоді 
Кирилівської селищної ради не сидить на місці.

Скверу в Охрімівці бути!

Біля Охрімівського клубу, у сквері, який 
з’явився завдяки участі у Програмі ООН, 
висаджено 290 дерев та більше 1000 кущів.

За проектом «Дерево 
майбутнього», що здійсню-
ється в межах реалізації 
Програми ООН із віднов-
лення та розбудови миру 
за фінансової підтримки 

Європейського Союзу та зі 
співфінансуванням Кири-
лівської селищної ради, з 
середини квітня було роз-
почато розчищення тери-
торії під майбутній сквер 

У школах громади триває весняний ремонт

із залученням спеціальної 
техніки. Розчистку прово-
дили комунальні підпри-
ємства Кирилівської ОТГ.

На початку травня була 
проведена висадка дерев та 
зелених насаджень в май-
бутньому сквері в центрі 
села Охрімівка. Висадже-
но 60 беріз, 200 катальп, 
30 ялинок, 40 кущів туї, 50 
кущів ялівцю, велику кіль-
кість кущів бирючини, пі-
раконти та барбарису.

За проектом планувалося 
провести велику толоку, але, 
враховуючи корективи, що 
внесло сьогодення, висадка 
здійснювалася з дотриман-
ням карантинних умов, із 
мінімальним залученням 
людських ресурсів. Тому 
подвійна подяка депута-
там та жителям Охрімівки, 
що взяли участь у висадці, 
в.о. старости Охрімівсьо-
го старостинського округу 
Міщенко Т.В., нашим ко-
мунальним підприємствам 
на чолі з керівниками Кова-
лем Д.М. та Жеребець О.А., 
та окрема подяка — нашо-
му головному озеленювачу 

З березня у школах тривають поточні ре-
монти за кошти субвенцій.

У Кирилівській школі-садку «Золота риб-
ка» йде ремонт кабінетів директора та пси-
холога, а також коридору.

У початковому відділенні Азовської шко-
ли розпочато ремонт ігрової кімнати одно-
го з классів. Усі інші ігрові кімнати вже від-
ремонтовані і наповнені необхідним об-
ладнанням.

Велику роботу провели у Атманайській 
школі. Нещодавно там був закінчений ре-
монт ще одного, третього за рахунком, 

класу НУШ. Зараз там ремонтується сте-
ля спортивної зали та коридор другого по-
верху. У найближчих планах відділу освіти 
та молоді провести ремонт у Охрімівській 
школі. Наразі керівництво навчального за-
кладу визначається із об’єктами, які будуть 
відремонтовані.

Керівник відділу освіту та молоді Наталя 
Коваль запевняє, що усі ремонтні роботи 
проводились, проводяться і будуть прово-
дитися із дотриманням карантинних норм і 
на один об’єкт залучається не більше 5 ро-
бітників.

Коваленко В.В. та її поміч-
ниці Пікулевій О.М.! Вели-
ка подяка також голові ГО 
«Надія Охрімівки» Брухтію 

В.П. за те, що підтримав цю 
ініціативу та допомогу в її 
реалізації!

Нагадаємо, що на втілен-
ня проекту у життя з боку 
Кирилівськогої селищної 
ради виділено 100 тисяч 
гривень та надана допомога 
комунальною технікою. За 
Програмою ООН  на ство-
рення парку в Охрімівці 
надано 400 тисяч гривень.

Наступним етапом, піс-
ля проведення відповід-
ного тендеру, стане укла-
дання тротуарних доріжок 
та встановлення лавочок з 
урнами. Отже, незважаючи 
на всі перешкоди, хочеться 
сказати, що нам це вдало-
ся… вдасться і надалі!
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ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ!
КНП «Амбулаторія 

загальної практики 
сімейної медицини» 
Кирилівської селищ-
ної ради на постійну 
роботу потрібен сі-
мейний лікар у амбу-
латорію с. Охрімівка. 

Гідна оплата праці 

та умови роботи. Роз-
глядається варіант 
надання житла.

За довідками звер-
татися за адресою: 
смт Кирилівка, Азов-
ський проспект, 12.

Телефон: 067-00-
69-132.

Через карантинні обмеження традиційний концерт, 
присвячений Дню Перемоги, співробітникам культури 
громади прийшлося монтувати з номерів минулих років 
та розміщувати запис у YouTube.

Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс 
“Kirillovka-fest”
через карантин
відбудеться влітку.

Кирилівська громада провела 
концерт до Дня Перемоги в інтернеті

Відомий кирилівський фестиваль-
конкурс переноситься

Ідея створити концерт, 
присвячений 75-річчю Пе-
ремоги над фашизмом і 
викласти його на сторінку 
КЗ «Центр культури, до-
звілля та мистецької осві-
ти Кирилівської селищної 
ради» в YouTube, виникла 
в організаторів у квітні. 
Через карантин концерт 
прийшлось монтувати з 
відеономерів творчих ко-
лективів громади, які були 
записані у минулих роках. 
Велику роботу з монтажу 
святкового концерту ви-
конала завідувачка Кири-
лівським СБК №2 Тетяна 
Лисенко. Режисувала віде-
оконцерт директорка КЗ 
«Центр культури, дозвілля 
та мистецької освіти Ки-
рилівської селищної ради» 
Світлана Шиян.

Номери для концерту 
надали селищні Будин-
ки культури Кирилівки та 
сільські Будинки культури 
Охрімівки та Атманаю.

Пандемія коронавірусу, 
яка вирує планетою, вне-
сла корективи і у проведен-
ня традиційного Всеукраїн-
ського фестивалю-конкур-
су «Kirillovka-fest». Щороку 
це велике свято вокалу та 
хореографії на узбережжі 
Азовського моря проходи-
ло разом із святкуванням 
Дня Кирилівки наприкінці 
травня. Конкурсанти зазда-
легідь подавали замовлен-
ня на участь у фестивалі, а 
оргкомітет займався орга-
нізацією заходу та розмі-
щенням конкурсантів, гос-
тей та поважного журі.

Цього року проведення 
фестивалю переноситься 
поки що на невизначений 
термін. Проте, за словами 
головного його організато-
ра, директорки КЗ «Центр 
культури, дозвілля та мис-
тецької освіти Кирилівської 
селищної ради»  Світлани 

Шиян, він обов’язково від-
будеться влітку.

Отже, замовлення на 
участь у фестивалі прийма-
ються протягом травня-
липня, а про дату його про-
ведення буде повідомлено 
додатково. Орієнтовно він 
відбудеться у серпні.

Представники селищної ради напередодні 
вшанування Дня Чорнобильської катастрофи 
відвідали тих, хто постраждав від неї і брав 
участь у її ліквідації.

На сьогодні у населених 
пунктах Кирилівської ОТГ 
мешкає 24 людини, які ма-
ють відношення до лікві-
дації Чорнобильської ката-
строфи. Ці люди, коли при-
йшла велика біда, рятували 
світ від її жахливих наслід-
ків. Кожного року у день 
трагедії у Кирилівській гро-
маді їх вшановують, їм за-

вдячують та допомагають.
Напередодні пам’ятної 

дати до чорнобильців наві-
далися представники міс-
цевої влади та КП «Розви-
ток курортної зони», поба-
жали їм міцного здоров’я 
і вручили ліквідаторам та 
постраждалим від Чорно-
бильської трагедії пакети із 
харчовими наборами.

ЧОРНОБИЛЬЦЯМ ГРОМАДИ 
ВРУЧИЛИ ХАРЧОВІ НАБОРИ

Запис концерту триває 56 
хвилин і був викладений на 
сторінку КЗ «Центр куль-
тури, дозвілля та мистець-
кої освіти Кирилівської 
селищної ради» в YouTube 9 
травня.

До речі, подібний кон-

церт до Дня Перемоги під-
готував і обласний осеред-
ок культури. У ньому серед 
багатьох виступів є і запис 
виступу кирилівського На-
родного аматорського хо-
рового колективу «Азовські 
зорі».
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11. До яких з перелічених у таблиці інституцій або груп ви коли-небудь звертались для вирішення питань, 
пов’язаних з безпекою та правосуддям? 

          ОБЕРІТЬ ОДИН ВАРІАНТ ВІДПОВІДІ У КОЖНОМУ РЯДКУ!

Найменування інституції або групи Звертався, маю 
позитивний досвід

Звертався, маю 
негативний досвід

Ніколи не 
звертався

До військових   

До громадських організацій   

До підрозділів ДСНС/центру безпеки   

До органів державної влади (адміністрації)   

До органів місцевого самоврядування (місцеві ради, 
виконкоми та їх служби)   

До поліції   

До прокуратури   

До родичів та друзів   

До соціальної служби   

До суду   

До Центру (бюро) надання правової допомоги   

До приватних юристів   

До громадських організацій / параюристів   

12. Які, на вашу думку, групи населення перебувають у вашому населеному пункті у більшій небезпеці?
  МОЖЕТЕ ОБРАТИ НЕ БІЛЬШЕ ТРЬОХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ

 ВПО (переселенці, переселенки)

 Діти 

 Жінки

 Люди з інвалідністю

 Люди, що живуть з ВІЛ (СНІД)

 Пенсіонери/пенсіонерки

 Підлітки

 Представники/представниці окремих національностей 

 Представники/представниці окремих релігійний груп

 Представники/представниці ЛГБТ-спільноти 

 Прихильники/прихильниці окремих політич них партій

 Чоловіки

 Екс-комбатанти (колишні військові, що брали участь у бойових діях)

 Інші мешканці/мешканки (ВКАЖІТЬ ХТО) _________________________________________________________________

13. Які групи населення, на вашу думку, частіше створюють у вашому населеному пункті небезпечні 
ситуації?

          МОЖЕТЕ ОБРАТИ НЕ БІЛЬШЕ ТРЬОХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ

 ВПО (переселенці, переселенки)

 Діти 

 Жінки

 Люди з інвалідністю

 Люди, що живуть з ВІЛ (СНІД)

 Пенсіонери/пенсіонерки

 Підлітки

 Представники/представниці окремих національностей 

 Представники/представниці окремих релігійних груп

 Представники/представниці ЛГБТ-спільноти

 Прихильники/прихильниці окремих політичних партій

 Чоловіки

 Екс-комбатанти (колишні військові, що брали участь у бойових діях)

 Інші мешканці/мешканки (ВКАЖІТЬ ХТО) _________________________________________________________________

Початок анкети на стор. 4

Продовження анкети на стор. 10
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14. Якби у вас була можливість переїхати з вашого населеного пункту, то щоб ви зробили?
  ОБЕРІТЬ ВАШ ВАРІАНТ

 Я би переїхав (-ла) в інший район Луганської/Донецької області

 Я би переїхав (-ла) в іншу область України

 Я би переїхав (-ла) в іншу країну

 Я б залишився (-лась) в своєму населеному пункті

15. Ваша стать
  ОБЕРІТЬ ВАШ ВАРІАНТ

 Жіноча               

 Чоловіча

16. Ваш вік
  ОБЕРІТЬ ВАШ ВАРІАНТ

 15-35            

 36-60            

 60 і більше

17. Ваша освіта
  ОБЕРІТЬ ВАШ ВАРІАНТ

 Неповна середня (8-9 кл.)  Середня спеціальна (технікум)

 Повна загальна середня (10-11 кл.)  Вища (інститут, університет)

18. Чим ви займаєтесь? Ви…
  ОБЕРІТЬ ВАШ ВАРІАНТ

 Безробітний (-на)  Пенсіонер (-ка)  Працівник (-ця) бюджетної сфери

 Держслужбовець  Підприємець  Робітник (-ця)

 Домогосподарка  Студент (-ка)  Інше (ЗАПИШІТЬ)

19. Де ви проживали до початку конфлікту на Донбасі
  ОБЕРІТЬ ВАШ ВАРІАНТ

 В цьому населеному пункті  В іншому населеному пункті 

20. Як ви оцінюєте рівень доходу вашої сім’ї?
  ОБЕРІТЬ ВАШ ВАРІАНТ

 Грошей не вистачає навіть на їжу

 Грошей вистачає лише на їжу і на предмети першої необхідності

 Грошей вистачає на їжу, предмети першої необхідності, але на товари довготривалого вжитку (побутова техніка)
        вже не вистачає

 Грошей вистачає майже на все 

21. В якому населеному пункті ви проживаєте?
  ОБЕРІТЬ ВАШ ВАРІАНТ

 Кирилівка

 Охрімівка

 Атманай

 Косих

 Лиманське

 Нове

 Солоне

ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ У ДОСЛІДЖЕННІ!
БУДЬ ЛАСКА, ВІДДАЙТЕ ЗАПОВНЕНУ АНКЕТУ СВОЄМУ ДЕПУТАТОВІ ЧИ СТАРОСТІ АБО ВІДНЕСІТЬ

ЇЇ У СТАРОСТИНСЬКУ АДМІНІСТРАЦІЮ, АБО У ПРИЙМАЛЬНЮ ГОЛОВИ КИРИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

Початок анкети на стор. 9
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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 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 металлокон-
струкций, 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

Коллектив КНП «Амбулатории 
общей практики семейной 

медицины» выражает искренние 
соболезнования фельдшеру Соколенко 
Светлане Михайловне по поводу 

смерти мамы Колесниковой Марии 
Никифоровны

23 квітня відбулося засідання атестаційної комісії II рівня відділу 
освіти та молоді Кирилівської селищної ради.

Вчителі громади пройшли атестацію

Атестація для педагогічного 
працівника – це  своєрідний під-
сумок діяльності за п’ятирічний 
період роботи, це комплексна пе-
ревірка, що здійснюється атеста-
ційною комісією з метою визна-
чення рівня кваліфікації педагога, 
що дає їм змогу претендувати на 
присвоєння більш високого квалі-
фікаційного рівня.

В 2019-2020 навчальному році 
підлягали атестації 7 педагогічних 
працівників та провідний біблі-
отекар закладів освіти Кирилів-
ської селищної ради.

Всього атестаційною комісією 
відділу освіти та молоді проатесто-
вано 8 осіб.

За результатами атестації:

4   педпрацівникам присвоєно 
кваліфікаційну категорію «спеці-
аліст вищої категорії»:
• Толмачова Л. Є., вчитель хімії 

Азовської ЗОШ I-III ступенів;
• Вишнивецька С.В., вчитель 

української мови та літератури 
Азовської ЗОШ I-III ступенів;

• Грищенко О.М., вчитель англій-
ської мови Кирилівської ЗОШ-С 
I ступеня «Золота рибка»;

• Кельм С.В. , вчитель української 
мови та літератури Охрімівської 
ЗОШI-III ступенів.
1 педагогу підтверджено квалі-

фікаційну категорію «спеціаліст 
вищої категорії» :
• Лещенко В.М., вчитель початко-

вих класів Атманайської ЗОШ 

I-III ступенів
Педагогічне звання «старший 

учитель»   присвоєно  1 педагогу:
• Волковій Т.В, вчителю початко-

вих класів Кирилівської ЗОШ-С 
I ступеня «Золота рибка»;
1 педагогу підтверджено квалі-

фікаційну категорію «спеціаліст 
вищої категорії» та присвоєне 
звання  «вчитель-методист» :
• Карабут Г.А., вчитель фізики Ат-

манайської ЗОШ I-III ступенів;

Відповідає займаній посаді 
«провідний бібліотекар»:
• Шостак С.С., бібліотекар Атма-

найської ЗОШ I-III ступенів.

Вітаємо педагогічних праців-
ників закладів освіти  Кирилів-
ської селищної ради з успішним 
проходженням атестації! Бажаємо 
міцного здоров`я, нових творчих 
успіхів, творити добро  і бажання 
дарувати його людям!

До 20 травня ТОВ «Приморський», яке працює на території 
Кирилівської ОТГ, проводить обробку полів інсектицидом та 

гербіцидами. Про це керівництво підприємства повідо-
мило голову Кирилівської селищної ради Івана Малєєва.

Жителям громади, які мешкають поблизу полів, що 
обробляє ТОВ «Приморський», треба вжити відповідних 

заходів. Довідки за телефоном: 067-750-82-54.

Кирилівської ОТГ, проводить обробку полів інсектицидом та 
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ВІТАЄМО!
З 65-річчям вітаємо Дружиніна 

Олександра Васильовича. Бажаємо 
домашнього тепла, затишку вог-
нища, достатку і здоров’я, бадьо-
рості і свіжості, вічної молодості 
і грандіозного, фантастичного 
щастя!

З 65-річчям вітаємо Лобунець 
Віктора Миколайовича. Крім 
стандартних побажань - щас-
тя, здоров’я і всього найкращого 
- бажаємо, щоб збувалися всі мрії, 
щоб кожен день приносив багато 
приємних несподіванок, щоб Вас 
оточували тільки добрі і потрібні 
люди!

З 65-річчям вітаємо Манжос
Григорія Олександровича. Бажає-
мо міцного здоров’я, удачі, благо-
получчя, добра, радості, любові, 
щастя, гарного настрою, посмі-
шок, яскравих вражень!

З 65-річчям вітаємо Рибакова 
Володимира Івановича. Бажаємо 
позитивного настрою, побільше 
радісних днів. Бажаємо Вам зустрі-
чати щоранку з посмішкою, вірою 
в краще. Нехай у Вашій мрії будуть 
крила! Звершення Вам задуманих 
планів!

З 65-річчям вітаємо Мосіну
Зінаїду Леонтіївну. 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 Калініну Тетяну
Миколаївну. Бажаємо, щоб Ваші очі 
сяяли від щастя, на обличчі завжди 
була посмішка, оточували Вас тіль-
ки хороші люди. А також бажаємо 
удачі, творчих успіхів, сімейного 
благополуччя, вірних друзів!

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

З 60-річчям вітаємо Синицина 
Володимира Петровича. Бажає-
мо Вам великого везіння, любові 
справжньої і успіху в справах! Також 
бажаємо Вам в житті родинного 
затишку і тепла, величезну пова-
гу, від людей тільки добра, а най-
головніше - мати міцне здоров’я!

Любимых и родных Николая Поликарповича и Веру Андроновну Деревянко 
поздравляем с золотым юбилеем!

Вот уже полвека вы держите 
друг друга за руки, полвека вы 
вдвоем встречаете рассветы и 
провожаете закаты. Сменяются 
дни, недели, месяцы, годы, десяти-
летия, только ваша любовь неиз-
менна. Она, как якорь, не только 
для вас, но и для ваших детей, вну-
ков и правнуков. Вы видели, как у 
каждого из вас седели волосы, а на 
лице появлялись новые морщины, но это рождало в вас только больше нежности 
друг к другу. Вы вместе плакали и смеялись, болели и выздоравливали, так пусть 
же теперь ваша семейная жизнь превратится в тихую гавань вашей большой люб-
ви! Ваша жизнь достойный пример для всех нас!!! 

Ваши дети, внуки, правнуки, родные и любимые соседи

З 60-річчям вітаємо Діденко Надію 
Панасівну. Бажаємо Вам, щоб най-
заповітніші  мрії завжди збували-
ся, щоб на сто відсотків викону-
валися найпотаємніші бажання. 
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!

З 60-річчям вітаємо Гавриш Ніну 
Вікторівну. У Ваш день народження 
щиро бажаємо, щоб щастя жит-
тя йшло по колу, щоб будь-який 
кут в результаті ставав верши-
ною успіху і слави!

З 60-річчям вітаємо Дзудцеву 
Людмилу Махарбековну. Бажаємо 
яскравих та успішних днів, мрій-
ливих і солодких ночей, дивних і 
прекрасних миттєвостей, щасли-
вих і радісних відчуттів!

З 60-річчям вітаємо Компанієць 
Володимира Олександровича. Від 
усієї душі бажаємо Вам матері-
ального блага, чудового здоров’я, 
постійної удачі, вірних цілей та 
щастя на шляху!

З 60-річчям вітаємо Куц Ніну
Олексіївну. Бажаємо отримувати 
від життя тільки позитив, а все 
лихе нехай оминає Вас стороною! 

З 60-річчям вітаємо Ситника
Івана Олександровича. Хай у Вашо-
му домі завжди панують мир і зла-
года, у серці – доброта, а у справах 
– мудрість та виваженість!

З 60-річчям вітаємо Ситник
Олександру Андріївну. Нехай доля і 
надалі буде прихильною до вас, да-
руючи радість життя, незрадли-
ву удачу, вірних і надійних друзів!

З 55-річчям вітаємо Стародуб-
цеву Ольгу Федорівну. Бажаємо не-
ймовірної радості, приголомшли-
вого успіху, чарівного натхнення, 
щирих посмішок, щирих друзів!

З 90-річчям вітаємо Зюлєва
Миколу Миколайовича. 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 84-річчям вітаємо Шевченко
Лідію Костянтинівну.  Хай у Ва-
шому домі завжди панують мир 
і злагода, у серці — доброта, а у 
справах — мудрість та виваже-
ність. Живіть щасливо, бережіть 
здоров’я!

З 83-річчям вітаємо Зінченко
Зінаїду Онисимівну. Бажаємо Вам 
здоров’я, щастя, успіху та на-
тхнення у справах. Нехай Ваша 
доля буде довгою та щасливою, і 
Вас завжди оточує сімейний зати-
шок та гармонія з навколишнім 
світом! 

З 82-річчям вітаємо Андрющенко 
Івана Андрійовича. Бажаємо Вам 
міцного здоров’я. Бажаємо, щоб 
Ваш будинок був повною чашею, і 
доля завжди оберігала!

З 81-річчям вітаємо Тертичного 
Альберта Миколайовича.  Нехай 
доля і надалі буде прихильною до 
Вас, даруючи радість життя, не-
зрадливу удачу, вірних і надійних 
друзів!

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

З 80-річчям вітаємо Коваленко 
Валентину Григорівну. 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 Бойко Галину 
Власівну. Нехай збуваються най-
бажаніші мрії та втілюються всі 
задуми, нехай у Вас завжди буде 
достатньо сил та натхнення на 
нові цікаві звершення! 

З 80-річчям вітаємо Ванцовську 
Ніну Вахтанговну. Бажаємо перш 
за все здоров’я, бачити життя 
зі світлої сторони та достатку, 
який в нашому житті є дуже важ-
ливим!

З 70-річчям вітаємо Меліхову
Ольгу Федорівну. Нехай життя 
приносить побільше світлих мо-
ментів і радості, а кожен день буде 
сповнений сонячними посмішками! 

З 70-річчям вітаємо Шаповалова 
Євгена Миколайовича.  Бажаємо 
Вам щастя, довгих цікавих років, 
нехай не буде в Вас негоди - тільки 
радість, тільки сонячне світло!

З 65-річчям вітаємо Єфременко 
Ніну Миколаївну. Бажаємо Вам ве-
зіння в справах і особистому жит-
ті, нехай Вашого здоров’я виста-
чає на роботу і на відпочинок!

З 65-річчям вітаємо Дзямка
Валентину Іванівну. Бажаємо вда-
ло долати часові простори, об-
ставини, перешкоди і негатив, 
відчайдушно боротися за місце під 
сонцем!

Сотрудники “Укрпочты” Кирилловки 
поздравляют Ермолаева Александра 
Ивановича с 65-летним юбилеем

З 60-річчям вітаємо Торчинаву 
Ольгу Теодорінву. Бажаємо яскра-
вих посмішок, чудових мрій, щас-
ливих сподівань, веселих жартів, 
добрих справ, неймовірних успіхів, 
насичених кольорів життя, сві-
танків натхнення та виконання 
усіх бажань серця!

З 55-річчям вітаємо Акішеву
Світлану Станіславівну. Бажаємо 
завжди знаходитися у потрібному 
місці та у потрібний час, бажаємо 
вдало, весело та яскраво прожива-
ти кожну мить свого щасливого 
життя!

З 55-річчям вітаємо Кравченко
Надію Володимирівну. Хай кожен 
день буде сповнений гарним на-
строєм, душевними зустрічами і 
плідною працею. Щастя і радощів 
у домівку, здоров’я і благополуччя 
родині, натхнення і творчості! 

З 55-річчям вітаємо Гринько
Світлану Анатоліївну. Нехай жит-
тя дарує Вам побільше яскравих 
моментів, і збудуться всі Ваші 
найсміливіші і заповітні бажання! 

З 55-річчям вітаємо Мигулю
Олександра Володимировича.  Не-
хай кожен день приносить радість, 
усмішки і подарунки, нехай всі мрії 
здійснюються, а плани реалізують-
ся, нехай Вас оточують тільки щирі 
люди, віддані друзі, і нехай не буде 
місця для зневіри і печалей!

З 55-річчям вітаємо Мигулю Інну 
Артурівну. Нехай тепло і затишок 
завжди наповнюють Ваш будинок, 
нехай сонячне світло зігріває в 
будь-яку погоду, а бажання викону-
ються при одній думці про них!

З 55-річчям вітаємо Водякіна 
Юрія Гаррієвича. Хай кожен день 
повниться веселим і милим від-
чуттям, гарним настроєм, за-
душевними зустрічами і плідною 
працею! Щастя і радощів у домів-
ку, здоров’я і благополуччя родині, 
натхнення і творчості для душі!

Во все века, во все года
Мужчине возраст не был важен,
Душа ведь вечно молода,
Но «С юбилеем!» все же скажем.

Желаем радости и счастья,
Послушных внуков и детей,
Вы стали многих судеб частью,

Добра Вам, денег и идей!

Мужчине возраст не был важен,

Но «С юбилеем!» все же скажем.

Вы стали многих судеб частью,
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