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ВАЖЛИВО

У Кирилівці 1 червня відбулася нарада 
щодо початку курортного сезону під 
головуванням голови Кирилівської ОТГ та 
першого заступника голови Запорізької 
облдержадміністрації Івана Федорова. 

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ КИРИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ІВАНА МАЛЄЄВА 
ДО ЖИТЕЛІВ СЕЛИЩА ТА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У Кирилівці вирішували, як зробити 
курортний сезон максимально безпечним

Шановні жителі нашої 
громади, підприємці та 
гості нашого курортно-
го краю! 

Усі ми із вами переслі-
дуємо єдину мету — про-
вести курортний сезон 
із максимальною корис-
тю для себе та своїх ро-
дин. Усі ми розуміємо, 
що у ситуації в країні, яка 
склалася через каран-
тинні заходи, спрямова-
ні на стримування розпо-
всюдження коронавіру-
су, нам треба бути вкрай 

обережними і виконувати 
усі правила та рекомен-
дації керівництва держа-
ви та Міністерства охоро-
ни здоров’я.

Курортний сезон у Ки-
рилівці вже стартував. Ке-
рівництво Запорізької об-
ласті та Кирилівської ОТГ 
провело велику роботу з 
інформування населення 
та суб’єктів курортного 
бізнесу про особливості 
його проведення. Тепер 
тільки від нас самих за-
лежить те, чи відбудеть-

На нараді були присутні 
народний депутат Украї-
ни від нашого округу Пав-
ло Мельник та директори 
оздоровчих закладів, які 
розташовані на території 
Кирилівки.

На засіданні обговорю-
вали підготовку та прове-
дення туристично-курорт-
ного сезону, головними 
умовами якого є  профі-
лактичні, протиепідемічні 
та санітарно-гігієнічні за-
ходи.

Заступник директора 
Запорізького обласного ла-
бораторного центру МОЗ 
України Олександр Мащак 
наголосив, що для почат-
ку курортного сезону тре-
ба відпрацювати план, як 
приймати та розміщувати 
відпочиваючих та що роби-
ти при виявленні підозрі-
лих випадків на коронаві-
рус. Він вважає, що до заїзду 

відпочиваючих керівникам 
баз відпочинку необхідно 
забезпечити придбання у 
достатній кількості засобів 
індивідуального захисту 
для персоналу, дезінфіку-
ючих засобів для проведен-
ня поточного прибирання, 
антисептичні засоби для 
обробки рук та все необхід-
не медичне устаткування.

Заступник директо-
ра Департаменту охорони 
здоров’я ОДА Марина Во-
ловик підкреслила, що в 
цьому році на кожній базі 
відпочинку обов’язково по-
винен працювати медик, а 
у найбільш людних місцях 
потрібно розмістити ін-
формаційні стенди на тему 
коронавірусу.

Своє бачення безпечного 
сезону представив заступ-
ник начальника Головного 
управління Національної 
поліції в Запорізькій об-

Спокійне та безпечне проведення 
курортного сезону дозволить 
Кирилівській ОТГ впоратися 
із економічними проблемами, 
викликаними карантинними
заходами у країні.

КУРОРТНИЙ СЕЗОН-2020 ДУЖЕ ВАЖЛИВИЙ 
ДЛЯ УСІХ ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ

Стан наповнення бю-
джету Кирилівської ОТГ 
залишає бажати кращо-
го. Голова селищної ра-
ди Іван Малєєв каже, що 
через пандемію корона-
вірусу, введення надзви-
чайного стану та каранти-
ну в Україні і, як наслідок, 
податкових пільг казна 
недоотримала заплано-
ваних коштів. Не отримав 
бюджет об’єднаної гро-
мади і субвенцію на роз-
виток інфраструктури.

Однак, недивлячись 
на доволі скрутне стано-
вище громади, ремонт 
об’їзної дороги у Кирилів-
ці все ж таки проведуть. 
Ця траса особливо по-
страждала від багатотон-
них вантажівок, які пере-
возили каміння для спо-
руд бун на промоїні. Вже 
відремонтовані за раху-
нок обласного бюджету 
дороги обласного зна-
чення на вулиці Коса Фе-
дотова та у Кирилівці-2. У 
співфінансуванні селищ-
ної ради із ГО “Кирилівка-
курорт” буде проведено 
грейдування ґрунтових 
доріг.

Особливу увагу тре-
ба приділити якісному та 
безпечному проведенню 
курортного сезону. До-
тримання базами відпо-
чинку та власниками пан-
сіонатів приватного сек-
тору санітарних норм, ре-
гулярна обробка примі-
щень, використання дез-
засобів та засобів інди-
відуального захисту та 
обов’язковий в контроль 
стану здоров’я відпочи-

ваючих є запорукою того, 
що курортний сезон у Ки-
рилівці не буде перерва-
ний через спалах корона-
вірусної інфекції.

Відомо, що забезпечи-
ти потреби у медпраців-
никах у розпал курортно-
го сезону Кирилівка не в 
змозі. Тому традиційно у 
селище для проведення 
курортного сезону при-
буває додаткові сили ме-
диків та 2 бригади швид-
кої допомоги.

До речі, автомобіль 
швидкої допомоги, за-
кріплений за Азовською 
амбулаторією, нещодав-
но був відремонтований 
за рахунок та силами КП 
“Розвиток курортної зо-
ни” та ПП “Азовкомсер-
віс”. За це керівництво 
громади висловлює ко-
мунальному підприєм-
ству велику подяку.

Цього року у Кирилів-
ці охороняти порядок бу-
де багато представників 
поліції та Національної 
гвардії України. Кирилів-
ський селищний голова 
просить відпочиваючих 
та жителів селища, пред-
ставників бізнесу відне-
стись до великої кількості 
правоохоронців на вули-
цях із порозумінням. Від 
сталого безпечного ста-
новища у нашому курорт-
ному селищі залежить та-
ке ж проведення курорт-
ного сезону, вiдповiдно 
імідж Кирилівки, як без-
печного популярного ку-
рорту Азовського узбе-
режжя, буде збережено. 

ласті Павло Карабута. Він 
запропонував збільшити 
кількість патрульних на-
рядів, створити велопа-
трулі для патрулювання 
пляжних зон, залучити до 
патрулювання представни-
ків Нацгвардії, які зможуть 
проводити роз’яснювальну 
роботу із відпочиваючими, 
які порушують карантинні 
правила. Також, на думку 
заступника, в цьому сезо-
ні доцільно буде створи-
ти тимчасові поліцейські 
станції для цілодобового 
чергування правоохорон-
ців на територіях пляжів. 
Одну —  на косі Пересип, а 
другу — на Федотовій косі.

Виступив перед присут-
німи і заступник началь-
ника Головного управління 
ДСНС України у Запорізь-
кій області Олександр На-
заров. Він наголосив, що 
при перевірці готовності 
баз відпочинку особлива 
увага буде приділятися ста-
ну протипожежного водо-
постачання. Також, на дум-
ку посадовця, важливим є 
розташування рятуваль-
них постів на пляжах.

Підсумовуючи нараду, 
Іван Федоров доручив Об-
ласному лабораторному 
центру та Держпродспо-
живслужбі розробити ме-
тодичні рекомендації, які  
будуть поширені на всіх 
базах відпочинку. Також 
Іван Сергійович порадив 
організувати та провести 
навчання спецслужб, щоб 
відпрацювати ситуацію із 
виявлення пацієнтів з під-
озрою на коронавірус.

ся він взагалі. Ми повинні 
в обов’язковому порядку 
дотримуватись усіх за-
тверджених санітарних 
норм і вимагати цього від 
оточуючих. Керівники баз 
відпочинку, пансіонатів, 
кафе, розважальних за-
кладів зобов’язані потур-
буватися про регулярну 
щоденну обробку примі-
щень деззасобами. Пер-
сонал усіх закладів пови-
нен мати та користувати-
ся персональними засо-
бами індивідуального за-
хисту. Відпочиваючі по-
винні щоденно проходи-
ти термометрію.

 У цьому курортно-
му сезоні особлива ува-
га з боку органів місцевої 
влади, контролюючих та 
правоохоронних органів 
буде приділятися торгівлі 
у несанкціонованих міс-
цях і порушенню санітар-

них норм. У Кирилівці 
працюватимуть до-
даткові сили Націо-
нальної поліції та На-
ціональної гвардії.

Ми розуміємо, 
що через низку 
об’єктивних причин 
у червні курортний 
бізнес не буде пра-
цювати, як це було 
у минулі роки. Про-
те на липень та сер-
пень усі ми покла-
даємо великі надії. 
Тому саме зараз ми 
повинні зробити так, 
щоб усі ці надії виправ-
далися. Лише один ви-
падок спалаху коронаві-
русної інфекції в одному 
місці може спаплюжити 
плани на весь курорт-
ний сезон усіх, хто так 
довго до нього готував-
ся і виконував усі припи-
си та рекомендації.

Я дуже сподіваюсь, 
що усі ми разом прояви-
мо велику громадянську 
сумлінність і доведемо, 
що Кирилівка —  най-
кращий та найбезпечні-
ший курорт України. Хай 
щастить усім нам!

Кирилівський селищний
голова Іван Малєєв
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На сьогодні комунальне підприємство “Жилкомсервіс”, 
яке відповідає за водопостачання у всій Кирилівській 
ОТГ, знаходиться у скрутному становищі. Тариф на воду 
економічно обгрунтований за цінами 2016 року, а втрати 
води у системі через її постійні крадіжки шалені. 

У Кирилівській ОТГ виникає потреба 
переглянути тарифи на водопостачання

Підприємству вкрай не 
вистачає коштів на виплату 
заробітної плати  та покрит-
тя навіть поточних витрат. 
Відповідно до нововведень 
у законодавстві, селищна 
рада вже не має можливості 
надавати фінансову допо-
могу КП «Жилкомсервіс».

Основне джерело при-
бутку КП «Жилкомсервіс» 
— плата за надану спожи-
вачам питну воду. Підпри-
ємство опинилося на межі 
виживання через те, що 
тариф на постачання води 
вже декілька років не по-
криває навіть мінімальних 
його фінансових потреб. 
Зараз тариф на водопос-
тачання для населення у 
Кирилівці становить 18,95 
гривень за кубометр, а для 
баз відпочинку — 23,50 
гривень за кубометр води.

Ці тарифи істотно не змі-
нювалися з 2016 року. На-
віть мінімальна зарплатня 
у складовій цього тарифу 
закладена на рівні 1378 гри-
вень. Це при тому, що зараз 
мінімалка складає вже 4723 
гривні!  Вартість електрое-
нергії, закладеної у діючий 
тариф, складає 1,82 гривні 
за кіловат. Зараз кіловат 
електроенергії коштує для 

КП «Жилкомсервіс» 2,75 
гривні. Паливно-мастиль-
ні матеріали подорожчали 
з 2016 року приблизно у 1,5 
рази.

На сьогодні тарифи на 
воду у Кирилівці, Атманаї 
та Охрімівці, у порівнянні 
із подібними населеними 
пунктами, доволі низькі. 
Так, у Якимівці, Вільнян-
ську, Василівці, Розівці 
вартість водопостачання 
сягає 30-35 гривень за ку-
бометр. Причому багатьом 
з цих населених пунктів не 
треба доставляти воду до 
споживача за 25 кілометрів, 
як Кирилівці.

Слід зазначити, що усі 
населенні пункти Кири-
лівської ОТГ користуються 
водою, яку добувають ви-
ключно з земельних надр, 
відкачуючи її зі свердло-
вин. Ця вода за своїм скла-
дом значно якісніша за так 
звану дніпровську воду, 
якою користуються багато 
міст, селищ та сіл Запорізь-
кої області.

За останні роки кому-
нальне підприємство та 
Кирилівська селищна рада 
прикладали максимум зу-
силь та можливостей, щоб 
залишити тариф на воду 

на існуючому рівні. Було 
впроваджено багато енер-
гозберігаючих технологій, 
закуплено та встановле-
но нове, більш ефективне 
у роботі, обладнання для  
водопостачання. Для по-
ліпшення водопостачан-
ня у селище за бюджетний 
кошт постійно проводить-
ся ремонт ділянок водого-
ну «Шелюги-Кирилівка».  
Останні літні сезони у Ки-
рилівці пройшли без аварій 
на водогоні, що забезпечи-
ло стале водопостачання у 
селище.

Багато зроблено і для во-
допостачання Атманаю та 
Охрімівки. Замінено водо-
гін на село Нове, і повніс-
тю зроблена реконструкція 
водогону «Давидівка-Ат-
манай». В Охрімівці КП 
«Жилкомсервіс» повністю 
розрахувалося із борга-
ми, яке залишило за со-
бою колишнє комунальне 
підприємство колишньої 
Охрімівської сільради. В 
Охрімівці були замінені 
насоси на свердловинах і 
постійно проводяться ро-
боти для поліпшення водо-
постачання.

На превеликий жаль, ба-
гато людей у Кирилівській 
громаді звикли відноси-
тись до водопостачання, як 
до чогось, за що можна і не 
сплачувати, і навіть крас-
ти, не побоюючись наслід-
ків. Те, що люди не можуть 
зрозуміти, що вода — це та-
кий же товар першої необ-
хідності, як хліб або елек-
троенергія, призводить до 
проблем у підприємства, 
яке її видобуває і постачає 
у наші домівки. Проаналі-
зувавши об’єми водопоста-
чання та водоспоживання з 
усіх свердловин та в усіх на-
селених пунктах громади, 
спеціалісти КП «Жилком-
сервіс» зробили висновки, 
що найбільші втрати води 
спостерігаються у системі 
Атманаю. Вони фіксують-
ся на жахливих для під-
приємства 60%. Цікавий 
факт: тиск у насосах, що 
викачають воду зі свердло-
вин на Атманай, складає 3 
атмосфери, на вході Атма-
ная тиск води  складає 2,8 
атмосфери. При цьому у 
Солоному та Новому тиск 
води майже 3 атмосфери. 
Як тільки відкривається 
засувка на Атманай, то тиск 
одразу знижується до 1,1 

КНП «Амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини» 
висловлює щиру подяку КП 
«Азовкомсервіс» та КП «Роз-
виток курортної зони» за допо-
могу у ремонті машини швидкої 
допомоги. Щиро дякуємо за 
розуміння наших проблем, під-
тримку та турботу!

атмосфери. Якщо закрити у 
Атманаї засувку на приват-
ний сектор, то тиск збіль-
шується до 2,4 атмосфери. 
Це означає, що приватний 
сектор величезними об-
сягами витрачає воду. При 
цьому сплачує за неї значно 
менше за лічильниками чи 
нормами. Тобто ці показ-
ники вказують на баналь-
ну крадіжку води. Коли в 
Атманаї сухо, то колонки 
майже не працюють, тобто 
люди розбирають воду на 
полив городів. Коли пройде 
дощ — вода з колонок йде 
під великим тиском.

Усі ці фактори: збіль-
шення у порівнянні із 2016 
роком рівня мінімальної 
зарплатні, подорожчання 
електроенергії та паливно-
мастильних матеріалів, а 
також існуючі втрати води 
через її крадіжки вже зро-
били питання збільшення 
тарифу на воду у Кирилів-
ській ОТГ найбільш акту-
альним для КП «Жилком-
сервіс». Нинішня ситуація 
із водопостачанням у гро-
маді загрожує не тільки іс-
нуванню самого комуналь-
ного підприємства, а й усій 
системі водопостачання у 
Кирилівській ОТГ в ціло-
му. На думку керівництва 
КП «Жилкомсервіс», тариф 

на воду у Кирилівській ОТГ 
треба приводити до існу-
ючих економічних реалій 
та робити його єдиним для 
усіх населених пунктів гро-
мади.

Відповідно до розрахун-
ків економістів комуналь-
ного підприємства, тариф 
на послуги з водопостачан-
ня для населення треба змі-
нити з 18,95 грн/м3 до 22,14 
грн/м3, для бюджетних 
установ — з 18,95 грн/м3 до 
32,17 грн/м3, для інших під-
приємств та організацій — з 
23,50 грн/м3 до 42,11 грн/м3.

В офіційному повідо-
мленні КП “Жилкомсер-
віс” зазначається, що діючі 
на сьогодні тарифи (для всіх 
категорій споживачів) за-
тверджені Рішенням № 57 
від 19.05.2016 року Викон-
ком Кирилівської селищної 
ради. Також КП «Жилком-
сервіс» надає таблицю по-
рівнянь деяких витрат, що 
значно збільшилися з мо-
менту затвердження тарифу 
у 2016 році.

Більш детальніше озна-
йомитись із повідомлен-
ням та разрахунками КП 
«Жилкомсервіс» можна 
в iнтернетi за посилан-
ням krlk.gov.ua/ofitsiyni-
povidomlennya.
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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 
псевдобезкоштовнiй 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.

Рішенням 35-ї 
сесії Кирилівської 
селищної ради VII 
скликання було 
затверджено нову 
нормативну грошову 
оцінку земель.

УВАГА! ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК

Мешканців громади закликають 
підписувати декларації із 

сімейними лікарями

У Кирилівці затверджено нову 
грошову оцінку земель

Кирилівська селищна рада повідомляє, що про-
ведено нарахування  земельного податку з фізичних 
осіб на 2020 рік. Запрошуємо всіх платників податків 
звертатись за  сумами нарахувань  до селищної ра-
ди (каб. №2)

Телефон для довідок: (06131)6-90-60
При собі необхідно мати наступні документи:
— паспорт, ідентифікаційний код;
— документи, що посвідчують право на земельну ді-

лянку;
— документи, що дають право на встановлення піль-

ги з земельного податку для фізичних осіб (за наявності).

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
р\р -UA608999980334179813000008399

отримувач–УК у Якимів.рн/отг Кирил./18010700
код ЄДРПОУ – 37997243

Банк — Казначейство України (ЕАП)
код – 18010700 Земельний податок з фіз. осіб

*;101;ІНН платника;
ПІБ платника податку.

Сплачено за

Гінеколог у Кирилівці знову 
розпочинає прийом

Прийом проводитиме мелітопольський 
гінеколог з приватної клініки сімейної 
медицини “Квалітет”.

У Кирилівці знов роз-
починаються приватні 
прийоми пацієнтів гі-
некологом Леоновою 
Лілією Василівною з 
мелітопольської кліні-
ки сімейної медицини 
«Квалітет». Пацієнткам 
пропонуються послуги з 
планового профілактич-
ного огляду, планування 
і підготовки до вагітнос-

ті, кольпоскопії, підбору 
контрацепції, установці 
і видалення ВМС. Також 
лікар проведе діагнос-
тику та лікування гіне-
кологічних захворювань 
і надасть напрямки на 
проведення хірургічних 
процедур.

Записатися на прийом 
можна за номером теле-
фону: 067-00-6-91-32.

Відповідно до  статті 206 
Земельного кодексу Укра-
їни використання землі в 
Україні є платним. Пла-
та за землю справляється 
відповідно до закону. На 
підставі статті 18 Закону 
України «Про оцінку зе-
мель» нормативна грошова 
оцінка земельних ділянок, 
розташованих у межах на-
селених пунктів незалежно 
від їх цільового призначен-
ня проводиться не рідше 
ніж один раз на 5 – 7 років. 
Оцінка земель смт Кири-
лівка останній раз була 
проведена у 2012 році.

Тому, розглянувши тех-

нічну документацію, яка 
була розроблена Держав-
ним підприємством Укра-
їнський державний на-
уково-дослідний інститут 
проектування міст «ДНІ-
ПРОМІСТО» імені Ю.М. 
Білоконя, і враховуючи 
позитивний висновок дер-
жавної експертизи землев-
порядної документації від 
26.12.2019 року №5737-19  
Державної служби Украї-
ни з питань геодезії, кар-

тографії та кадастру, Ки-
рилівська селищна рада 
вирішила затвердити нову 
технічну документацію 
з нормативно-грошової 
оцінки земель.

Середня (базова) вар-
тість 1 кв.м земель вста-
новлена на рівні 181,58 грн/
кв.м. Нова нормативна 
грошова оцінка земель смт 
Кирилівка  вступає в дію з 
01 січня 2021 року.
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Відтепер, щоб отримати деякі адміністративні 
послуги, не потрібно їхати до районного центра. 

10 червня медики Кирилівської ОТГ отримали 
благодійну допомогу у вигляді набору засобів 
індивідуального захисту та дезінфекції.

КИРИЛІВСЬКА ГРОМАДА ОТРИМАЛА «СКРИНЬКУ ЗДОРОВ’Я»

Як і минулого разу, їх встановленням 
займалися співробітники селищної ради.

Кирилівка продовжує 
розвиватися та ставати 
комфортнішою для жи-
телів та відпочиваючих. 
Завдяки спільним зусил-
лям творчих співробіт-
ників селищної ради та 
КП «Розвиток курорт-
ної зони» на перехрестях 
вулиць нашого селища 

з’являються цікаві вка-
зівники вулиць, напрям-
ків та об’єктів відпочин-
ку та інфраструктури.

Нещодавно у селищі 
встановили ще 8 таких 
вказівників, які значно 
полегшать орієнтування 
туристів у Кирилівці.

НА ВУЛИЦЯХ КИРИЛІВКИ ЗНОВ 
З’ЯВИЛИСЯ ВКАЗІВНИКИ

У Кирилівській селищній раді 
з’явився державний реєстратор

Допомога була надана Між-
народним благодійним фондом 
«Карітас України» за підтрим-
ки Програми «U-LEAD з Євро-
пою» в рамках реалізації проек-
ту «Підтримка об’єднаних тери-
торіальних громад у боротьбі з 
пандемією COVID-19».

Серед отриманого споря-
дження: медичні захисні мас-
ки, захисні костюми, захисні 
окуляри, респіратори, рукавич-
ки, безконтактний термометр, 
а також засоби для дезінфекції 
рук. Вартість захисного набору 
становить 17612 грн.

— Зважаючи на складну си-

туацію, у якій ми всі опинили-
ся, будь-яка допомога сьогод-
ні для нас є вкрай важливою та 
потрібною. Тому, ми щиро вдяч-
ні благодійному фонду «Карітас 
України» і Програмі «U-LEAD з 
Європою» за таку підтримку, 
– наголошує директорка КНП 
«Амбулаторія загальної прак-
тики сімейної медицини» Ірина 
Мохур.

За словами  Ірини Мохур, 
підтверджених випадків за-
хворюваності коронавірусом 
COVID-19 на території Кирилів-
ської ОТГ не має і не було.

До повноважень державного реєстра-
тора входять два напрямки реєстрації, а 
саме:

• державна реєстрація речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень;

• державна реєстрація юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців.
Спеціаліст Кирилівської селищної 

ради буде проводити прийоми з понеділ-
ка по четверг з 8.00 до 12.00 за адресою: 
смт. Кирилівка, Приморський бульвар, 
1, перший поверх.

— системність, новатор-
ство та нетрадиційні фор-
ми діяльності клубного за-
кладу;

— участь клубних закла-
дів у міжнародних, всеу-
країнських, регіональних 
культурно-мистецьких за-
ходах;

— стан матеріально-тех-
нічної бази клубного за-
кладу;

— взаємодія з навчаль-
ними та позашкільними 
навчальними закладами;

— співпраця з громад-

ськими організаціями, на-
ціона льно-к ультурними 
товариствами, творчими 
об’єднаннями;

— висвітлення практики і 
досвіду роботи закладу в за-
собах масової інформації.

Охрімівський сільський 
будинок культури, завіду-
вачем якого є Сергій Шпи-
гунов, став переможцем 
регіонального етапу Все-
українського огляду-кон-
курсу клубних закладів у 
сільській місцевості Запо-
різької області.

Охрімівський сільський будинок культури став 
переможцем Всеукраїнського огляду-конкурсу

Протягом травня у Запорізькій області 
проводився регіональний етап 
Всеукраїнського огляду-конкурсу клубних 
закладів у сільській місцевості.

На розгляд обласного 
оргкомітету були представ-
лені підсумкові матеріали 
16 клубних закладів — пе-
реможців відбіркових турів 
з 6 районів та 9 об’єднаних 
територіальних громад За-
порізької області.

При підведенні підсум-
ків огляду-конкурсу були 
враховані показники оцін-
ки роботи сільських клуб-
них закладів, передбачені у 
Положенні:

— наявність у клубному 
закладі постійно діючих та 
кількість новоутворених 
клубних формувань;

— різноманітність форм 
культурно-дозвіллєвої ро-
боти;

— рівень кадрового за-
безпечення;
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У Кирилівці буде подовжений курортний сезон 
та впроваджені нові туристичні продукти

Святкування Дня Кирилівки 
відбулося в Інтернеті

Для представників малого бізнесу Кирилівки та 
Мелітополя за сприяння Проєкту USAID “Економічна 
підтримка Східної України” пройшов п’ятиденний 
тренінг зі створення туристичного продукту. 

Через карантинні заходи традиційне святкування 
Дня Кирилівки не відбулося.

рорт потерпає, у першу чер-
гу, від дуже короткотрива-
лого сезону, а це лише 50-55 
днів на рік. Наші тренінги 
допомогають місцевим під-
приємцям створити такі 
турпродукти, які сприяти-
муть збільшенню трива-

Цього року традиційне 
святкування Дня Кирилів-
ки із концертами у селищ-
них Будинках культури та 
на великій сцені у центрі 
селища не відбулося. Ка-
рантинні заходи не дозво-
лили Кирилівці із розма-
хом відсвяткувати свою 
215-у річницю з дня за-
снування.

Все, що змогли до-
зволити місцева влада, 
місцеві діячі культури та 
творчі колективи — це 
створити відео-концерти 
минулорічних виступів з 
різних свят та розмістити 
їх у соцмережах та ресур-
сах мережі Інтернет.

Окрім цього діти Кири-
лівки, які займаються під 
керівництвом Ольги Улізь-

ко у Кирилівській шко-
лі мистецтв, намалюва-
ли велику кількість робіт, 
присвячених Кирилівці. Ці 
роботи також були викла-
дені у мережі Iнтернет.

Нагадаємо. у цьому ро-
ці до введення карантину 
святкування Дня Кирилів-
ки було заплановано з 22 
до 25 травня.

Участь у тренінгу взяли 
тридцять людей – власни-
ки приватних садиб, міні-
готелів, пансіонатів, пред-
ставники розважальних 
центрів – аквапарку, дель-
фінарію, місцевих парків, 
представники органів міс-
цевого самоврядування.

— Ми навчалися з учас-
никами працювати в ко-
операції, адже успішність 
будь-якого туристичного 
регіону залежить саме від 
цього. Мета цього тренінгу 
— створити три тренуваль-
ні туристичні продукти, 
згодом учасники зможуть 
самі розробити щось нове і 
презентувати туристичним 
операторам України, — 

сказав тренер, консультант 
з розвитку туризму Проєк-
ту USAID Олександр Лієв.

Під час онлайн-навчан-
ня представники турбіз-
несу Кирилівки та Ме-
літополя мали створити 
туристичний актив і на-
працювати нові цікаві ідеї 
зі створення туристичного 
продукту.

— Основною метою ді-
яльності нашого Проєкту 
у сфері туризму є створен-
ня єдиного туристичного 
бренду і єдиного конку-
рентоспроможного турп-
родукту Приазов’я. Ки-
рилівка є одним з наших 
стратегічних напрямків. 
Зараз цей Азовський ку-

лості сезону на 15-30 днів. 
Економічний ефект від 
цього — підвищення при-
бутковості до 30%. У пер-
спективі Кирилівка нада-
ватиме туристичні послуги 
протягом всього року, — 
каже керівник туристич-
ного напрямку Проєкту 
USAID Олександр Файнін.

Тренінг тривав з 26 до 
29 травня. Навчання пе-
редбачало перегляд віде-
олекцій, також учасники 
об’єдналися онлайн у мі-
крогрупи і напрацьову-
вали нові ідеї. Владу Ки-
рилівської ОТГ у тренінгу 
представляла перший за-
ступник кирилівського 
селищного голови Марина 
Логінова. Окрім онлайн-
зустрічей тренер та учасни-
ки тренінгу взяли участь у 
навчаннях у Кирилівці у 
рок-отелі «Клеопатра». За 
словами Марини Василів-
ни, учасники отримали ба-
гато корисної інформації та 
знань для свого бізнесу від 
Олександра Лієва.

До кінця тренінгу ді-
йшли декілька представ-
ників місцевого курорт-
ного бізнесу. Саме із цими 
курортними осередками 
Кирилівки місцева влада 
буде працювати далі щодо 
впровадження нових ту-
ристичних продуктів.

— Подовження термінів 
курортного сезону надасть 
цим підприємцям можли-

вості у розвитку бізнесу. 
На мою думку, курортні 
заклади Кирилівки мо-
жуть надавати не тільки 
послуги, пов’язані із літ-
нім відпочинком на морі, 
а й працювати за іншими 
різноманітними курорт-
ними продуктами, — за-
певняє Марина Логінова. 
— Саме тим, хто брав ак-
тивну участь у тренінгу 
та дійшов до його кінця, 
селищна рада буде допо-
магати впроваджувати ці 
два туристичних продукти, 
які вони розробили під час 
тренінгу, а USAID надасть 
кошти на рекламу цих 
суб’єктів курортного біз-
несу Кирилівки, які будуть 
працювати за новими про-
грамами. Зі свого боку від 
усієї Кирилівської громади 
я висловлюю велику подя-
ку Проєкту USAID «Еко-
номічна підтримка східної 
України» за організацію 
тренінгу. Особлива подяка 
неперевершеному тренеру 
з розвитку туризму Олек-
сандру Лієву та керівнику 
туристичного напрямку 
Проєкту USAID Олексан-
дру Файніну! Завдячуючи 
участі в тренінгу, турис-
тичний актив Кирилівки 
зміг сформувати найваж-
ливіші цілі розвитку туриз-
му на території, навчився 
готувати якісний та ціка-
вий туристичний продукт, 
орієнтований на спожива-
ча, а головне — побачити 
реальні перспективи роз-
ширення рамок туристич-
ного сезону в Кирилівці.

Нагадаємо, грантова 
та освітня допомога під-
приємцям на Сході Укра-
їни надається Проєктом 
USAID в рамках інформа-
ційної кампанії «Схід еко-
номічних можливостей». 
Кампанія покликана при-
вернути увагу всієї Украї-
ни до потреб і можливос-
тей Сходу, адже ще ніколи 
у регіоні не було стільки 
ініціатив, покликаних по-
кращити рівень життя на-
селення, розвивати бізнес 
у перспективних галузях 
економіки, відновлювати 
інфраструктуру. Ще ніколи 
не було стільки проєктів, 
готових залучати інвести-
ції та допомагати стати ре-
гіону сильним, креативним 
та привабливим для роботи 
й життя!
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За останні місяці творчі колективи 
Кирилівського СБК-2 активно брали 
участь у різноманітних дистанційних 
мистецьких фестивалях і конкурсах. 

28 травня в Києві проходив 
Міжнародний фестиваль-
конкурс мистецтв «Яскраві 
таланти весни».

Перемога у фестивалі-конкурсі 
«Гармонія мистецтв»

Охрімівські вокалістки показали свої таланти
на Всеукраїнському конкурсі та здобули перемогу

КИРИЛІВСЬКІ АРТИСТИ ЗДОБУВАЮТЬ 
ПЕРЕМОГИ НА КОНКУРСАХ НАВІТЬ

ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Театр естрадних мініатюр «Азов» 
став лауреатом II ступеня на 

міжнародному фестивалі

У Хмельницькому 13 
травня відбувся Всеукра-
їнський дистанційний 
фестиваль-конкурс «Гар-
монія мистецтв». Органі-
затором цього конкурсу 
є громадська організація 
«Обдаровані діти Украї-

ни».  Кирилівську громаду 
на фестивалі представля-
ли вокальний дует Да-
рія Слепченко та Валерія 
Шпигунова, а також Мар-
гарита Гаврикова.

Вокальний дует став лау-
реатом I премії у номінації 

“Академічний вокал” віко-
ва категорія 10-13 років. А 
Маргарита стала лауреатом 
І премії у номінації “Акаде-
мічний вокал” вікова кате-
горія 6-9 років.

Вітаємо та бажаємо досяг-
нення нових творчих вершин!

8-11 травня в Оде-
сі відбувся ІІ Всеукраїн-
ський фестиваль-конкурс 
UNIVERSE OF ARTS. Одра-
зу два колективи предста-
вили Кирилівську громаду. 
Народний аматорський хо-
ровий колектив «Азовські 
зорі» (керівник Леонід Пе-
трусенко) та денс-студія 
ЕNERGY (керівник Ірина 
Мирна) отримали висо-
кі відгуки від професійного 
журі та стали лауреатами І 
ступеня.

13 травня у Хмельниць-
кому відбувся Всеукраїн-

ський дистанційний фес-
тиваль-конкурс «Гармонія 
мистецтв». Юна вокалістка 
Анастасія Пилипчук (керів-
ник Тетяна Лисенко) стала 
лауреатом ІІ премії.

Усі учасники отримали 
дипломи, кубки та пам’ятні 
сувеніри. Керівники відзна-
чені подяками за професіо-
налізм та активну творчу ді-
яльність. Вітаємо з високи-
ми досягненнями та пиша-
ємося нашими талантами!

Директорка Кирилівського 
СБК-2 Тетяна Лисенко

КИРИЛІВСЬКІ ЗІРОЧКИ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ 
МІЖНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ

У Києві 16 травня відбувся Міжнародний 
фестиваль-конкурс «Зірки України».

Конкурс охопив такі 
жанри: хореографія, во-
кальний, інструменталь-
ний, фольклор, театри, 
театри мод, декоративно-
прикладне мистецтво, 
цирковий та оригінальний, 
художнє слово.

У фестивалі-конкурсі 
змагались дитячі, юнацькі, 

дорослі творчі колективи 
та окремі виконавці. Через 
карантин у країні, конкурс 
проходив дистанційно.  
Відео зі своїми зйомками 
надсилалися через інтернет 
організаторам фестивалю.

Лауреатами І ступеню 
стали: Анастасія Пи-
липчук (керівник Тетяна 

Лисенко), Вікторія Щусь 
(керівник Світлана Шиян), 
дитячий театральний 
колектив «Азов» (керівник 
Світлана Шиян), театр 
естрадних мініатюр «Азов» 
(керівник Віталій Шиян).

Керівники колективів 
отримали подяки від ор-
ганізаторів фестивалю за 
творчий професіоналізм, 
за підтримку в духовному 
і культурному розвитку 
талантів.

Своїми враженнями 
від конкурсу поділилася 
директорка Кирилівсько-
го БК №2 Тетяна Лисен-
ко: «Чудова організація, 
об’єктивне оцінювання 
виступів, яскраві дипло-
ми та подяки керівникам, 
оригінальні кубки — усе 
це ми отримали від цьо-
го конкурсу! Вітаємо та 
бажаємо досягнення нових 
творчих вершин!»

Організатором та засновником фести-
валю-конкурсу виступила громадська ор-
ганізація  ДГО «Співограй». Основні цілі  
та завдання фестивалю-конкурсу: збере-
ження і пропаганда національних культур; 
розвиток творчих контактів між колектива-
ми та їх керівниками; підвищення виконав-
ської майстерності колективів і окремих 
виконавців.

Конкурсанти змагалися у таких номіна-
ціях – вокал, хореографія, інструменталь-
ний жанр, театральний жар, декоративно-
прикладне мистецтво.

Участь у фестивалі взяли і кирилів-
ські артисти — театр естрадних мініатюр 

«Азов» Кирилівського СБК №2 (керівник 
Віталій Шиян). Виступ припав до душі жу-
рі конкурсу, і «Азов» став  лауреатом II сту-
пеню.

Учасники колективу отримали нагороди,  
грошовий сертифікат, а також сертифікати 
на знижку. Подяку отримав і керівник Віталій 
Шиян.
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Теплий травневий сонячний день сповістив нам про чудове 
свято Останнього дзвоника. Цей день сповнений теплом, 
веселими усмішками, але з терпким відтінком смутку. 
Скільки спогадів, мрій і сподівань, радості і світлої печалі!  

Дзвінок останній – 
перший крок в житті

Від щирого серця 
вітаємо всіх вас з 
Днем останнього 
дзвоника!

Шановні випускники, вчителі, 
школярі, батьки!

Це свято завжди уро-
чисте, радісне і водночас  
хвилююче. Особливо для 
випускників,  бо  шкільний 
дзвоник лунає дійсно вос-
таннє. Звісно, ви будете 
чути його мелодію ще ба-
гато-багато разів, приво-
дячи до школи своїх дітей, 
а пізніше й онуків, але  осо-
бисто для вас він прозву-
чить востаннє. 

Минуть роки, але ви 
пам’ятайте і цей дзвінок, і 
рідну школу, і ваших вчите-
лів, по-батьківськи  вимо-
гливих і по-материнськи 
турботливих.  Велику тур-
боту про наших дітей про-
являє адміністрація Кири-
лівської ОТГ, а також депу-
тат обласної ради Шевчен-
ко Геннадій Миколайович.  

Ось  і 29 травня 2020 року 
він завітав до нашої рідної  
Атманайської  школи з по-
дарунком для випускниці 
11 класу Бобрової Кари-
ни.  Вручив 2000 гривень 
відповідно до Положення  
«Про  преміювання кращо-
го випускника  Атманай-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів».

Тож бажаємо всім ви-
пускникам  успішної зда-
чі ЗНО, знайти свій шлях 
в житті.   Головне – бути   
чесними і добрими людь-
ми, гідними громадянами 
нашої  України!

Директорка Атманайської
ЗОШ І-ІІІ ст. Лідія Бражко

обласної ради Шевченко 
Геннадієм Миколайови-
чем. За підсумками на-
вчального року кращий 
випускник  за спільним рі-
шенням педагогічної ради 
школи та депутата Генна-
дія Миколайовича отри-
мує премію в розмірі 3000 
гривень. 29 травня, в день 
Останнього дзвоника, пре-
мію отримав випускник 
2020 року Азовської ЗОШ   
Балабін Олександр. Олек-
сандр є також  претенден-
том  на  нагородження зо-
лотою медаллю. Геннадій 
Миколайович також пе-
редав привітання всім ви-

пускникам 2020 року Азов-
ської школи.

З кожним роком наша 
школа стає гарнішою,  ак-
тивно розвивається. Тож 
хочу скласти подяку й 
шану тим, хто творив і 
творить сучасну Азовську 
школу: педагогам, учням, 
технічному персоналу. В 
цьому році відбулися змі-
ни в навчальному процесі. 
Останні декілька місяців 
школа навчалася дистан-
ційно. Хочеться висловити 
найщиріші слова подяки 
нашим батькам за під-
тримку, взаєморозуміння 
та допомогу в організації 

Країна знань перегортає 
ще одну сторінку нашо-
го освітянського літопису. 
Для школярів останній 
дзвоник — це початок пре-
красної пори літніх кані-
кул. Бажаємо вам гарно 
відпочити, набратися неза-
бутніх вражень та сил для 
наступного навчального  
року.

Це день підведення під-
сумків. Високий рівень 
знань отримали такі учні 
Азовської загальноосвіт-
ньої школи:  2 клас – Ан-
типова Ангеліна, Лоскориг  
Максим, Ткачук Кіра, 3 
клас – Дзямка Марія, Ві-
вденко Анастасія, 4 клас – 
Мельник Катерина, 5 клас 
– Ванцігер Микита, Норі-
на Софія, Лисенко Артем, 
Таган Аліна, Сьомченко 
Софія, Вишегородцев Ро-
ман, Жерновий Дмитро, 
Лузан Вадим, Сулим Да-
нило,  6 клас – Алексан-
дров Олег, Карнаухов Лев, 
Громишева Вікторія, Лос-
кориг Андрій, Гоппе Мари-
на, Тисячна Софія, Чорна 
Олександра, 7 клас – Сюр-
ма  Діана, 8 клас – Засько 
Софія, Жерновий Руслан, 
10 клас – Волобуєва Крис-
тіна, Шестерньова Тетяна. 
Свідоцтво про базову се-
редню освіту з відзнакою 
отримала учениця 9 класу 
Гросман Вікторія.

2019/2020 навчальний 
рік приніс нам перемоги 
в ІІ етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад. Наші 
переможці: з української 
мови – Сюрма Діана ІІІ 
місце, Засько Софія ІІ міс-
це, Гросман Вікторія ІІ міс-
це, Волобуєва Кристіна ІІ 
місце, Волкова Валерія ІІ 
місце, з англійської мови – 
Засько Софія ІІІ місце, Во-
лобуєва Кристіна ІІІ місце, 
з біології – Жерновий Рус-
лан ІІІ місце, Гросман Ві-
кторія ІІІ місце, Волобуєва 
Кристіна ІІІ місце, з гео-
графії – Симонов Павло ІІІ 
місце, Шестерньова Тетяна 
ІІІ місце, з історії – Засько 
Софія ІІІ місце, Гросман 
Вікторія ІІ місце, Толстен-
ко Катерина ІІ місце, Шес-
терньова Тетяна ІІІ місце, з 
математики – Чорна Олек-
сандра III місце, Засько 
Софія  III місце, з трудо-
вого навчання – Щусь Ві-
кторія І місце,  з російської 
мови – Гросман Вікторія 
ІІІ місце, з інформаційних 

технологій – Соболь Вла-
дислав ІІІ  місце, Засько 
Софія ІІІ місце, Колотік 
Сергій ІІІ місце, з фізичної 
культури – Щербина Влад-
лен І місце, Удовицька Іри-
на І місце, Блажко Наталя 
ІІ місце.  Наші переможці 
в ІІ етапі Міжнародно-
го конкурсу з української 
мови і літератури П. Яци-
ка: Мельник Катерина ІІ 
місце, Губанова Валерія ІІІ 
місце. Переможці ІІ етапу 
Міжнародного мовно – лі-
тературного конкурсу імені 
Тараса Шевченка – Карна-
ухов Лев ІІІ місце, Гросман 
Вікторія ІІ місце, Шестер-
ньова Тетяна ІІ місце. Вчи-
телі, які готували наших 
переможців: Протасова Ка-
терина Юріївна, Вишни-
вецька Світлана Василівна, 
Устиченко Ірина Василів-
на, Арабаджи Юлія Ми-
колаївна, Шевченко Інна 
Олександрівна, Жарик 
Ніна Іванівна, Бабич Га-
лина Олександрівна, Шос-
так Юрій Миколайович, 
Сидоренко Олена Олек-
сандрівна, Сидоренко Ві-
ктор Васильович, Войтен-
ко Ганна Олександрівна, 
Богданов Сергій Олегович, 
Чуйко Катерина Павлівна, 
Булгакова Олена Петрівна, 
Матвієнко Світлана Вікто-
рівна, Гнєздовський Сергій 
Валентинович, Лузан Ан-
дрій Васильович.

Головна подія нашого 
свята – випускники. По-
прощалися з рідною шко-
лою, зі шкільною юністю, 
з дитинством — 26 випус-
кників Азовської загаль-
ноосвітньої школи. Розум-
ні, гарні, чуйні, найкращі 
наші випускники! Швид-
ко промайнули шкільні 
роки, дитинство, юність 
– така безтурботна, весела 
щаслива пора життя. Для 
наших випускників, цей 
дзвоник останній в стінах 
рідної школи. У кожного 
буде своя життєва дорога. 
Нехай вона буде щасли-
вою, сповненою гарними 
справами, подіями, досяг-
неннями. А їхні майбутні 
успіхи неодмінно стануть 
найвищою нагородою для 
тих, хто роками навчав му-
дрості, добру, честі, любові.

Дванадцять років в на-
шій школі діє “Положення 
про преміювання кращого 
випускника”, започаткова-
не депутатом Запорізької 

дистанційного процесу. І 
обов’язково тим, хто дбає 
про нас: насамперед Кири-
лівській селищній раді на 
чолі з селищним головою 
Іваном Володимировичем 
Малєєвим, відділу освіти 
та молоді на чолі з началь-
ником Наталією Володи-
мирівною Коваль, депутату 
Запорізької обласної ради 
Геннадію Миколайовичу 
Шевченку.

Нехай Останній дзвоник 
пролунає в кожному серці 
радісним настроєм та вірою 
у завтрашній  день.

 Директор Азовської
ЗОШ І-ІІІ ст.
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Кирилівська селищна рада розпочала роботи з демонтажу 
незаконно встановлених тимчасових бізнес-споруд без
відповідних документів на їх розміщення.

Співробітники Кирилівського відділення 
поліції Головного управління Національної 
поліції в Запорізькій області викрили 
жінку, яка обґрунтовано підозрюється 
в незаконному зберіганні за місцем 
свого мешкання наркотичного засобу 
рослинного походження. 

28 травня співробітники Кирилівського 
відділення поліції ГУНП в Запорізькій 
області встановили місцезнаходження 
двох зниклих громадян.

З року в рік у громаді виникає проблема з 
крадіями зелених насаджень. Адже комусь 
важливіше озеленити свою власну ділянку, 
ніж милуватися квітами у центрі селища. 

У Кирилівці розпочали демонтаж незаконно 
встановлених торгівельних точок

ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВИЯВИЛИ У ЖИТЕЛЬКИ 
КОСИХ БАНКУ З КАНАБІСОМ

Кирилівські
поліцейські розшукали 

зниклих громадян

У Кирилівці з клумб знову крадуть квіти

27-28 травня комісією 
Кирилівської селищної ра-
ди з питань благоустрою 
та торгівлі були проведенні 
перевірки по вул. Коса Фе-
дотова. За час перевірки 
було виявлено 37 об’єктів 
торгівлі з порушеннями при 
розміщенні.

Власникам тимчасових 
споруд було виписано при-
писи про усунення правопо-
рушення  у 7-денний строк. У 
разі невиконання власником 
даного припису його тимча-
сову споруду буде демонто-
вано після закінчення вста-
новленого терміну. На жаль, 

з порушниками не вдалося 
зв’язатися  в телефонному 
режимі, тому всі приписи бу-
ли розміщенні на точках.

Найближчим часом у Ки-
рилівці проведуть інвента-
ризацію усіх МАФів та де-
монтують ті, у яких немає 
відповідних документів.

народження, в господарчій 
будівлі поліцейськими ви-
явлено та вилучено скля-
ну пляшку з рослинною 
речовиною сіро-зеленого 
кольору у сухому стані з 
характерним запахом ко-
ноплі. Згідно висновку екс-
пертизи, наркотична речо-
вина «канабіс» є особливо 
небезпечним наркотичним 
засобом, обіг якого заборо-
нений.

Слідчим жінці пові-
домлено про підозру за 
ознаками ч. 1 ст. 309 (Не-
законне виробництво, ви-
готовлення, придбання, 
зберігання, перевезення 
чи пересилання наркотич-
них засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів без 
мети збуту) Кримінального 
кодексу України. Обвину-
вальний акт та матеріали 
кримінального проваджен-
ня слідчим скеровано до 
Якимівського районного 
суду.

Так, 7 квітня до чер-
гової частини Кирилів-
ського відділення поліції 
надійшло повідомлен-
ня від місцевої мешкан-
ки 1949 року народження 
про те, що 31 січня 2020 
року приблизно о 17:00 її 
співмешканець 1960 року 
народження пішов з до-
му та місцезнаходження 
його невідоме. Жінка са-
ма намагалася розшука-
ти чоловіка, а потім звер-
нулась за допомогою до 
поліції. За даним фактом 
було відкрито криміналь-
не провадження. Розшу-
кати зниклого допомогли 
місцеві мешканці. Так, 28 
травня до поліції зате-
лефонував небайдужий 
громадянин та повідо-
мив, що розшукуваний 
може знаходитись на те-
риторії звалища відходів. 
Отриману інформацію 
дільничний офіцер поліції 
оперативно перевірив і 
на вказаній території ви-
явив чоловіка. Громадя-
нина було запрошено до 
Кирилівського відділення 
поліції, правоохоронцям 
він пояснив, що пішов з 
дому з власної ініціативи.

27 травня до поліції 

звернувся підприємець, 
який повідомив, що 26 
травня один із його ро-
бітників, чоловік 1967 ро-
ку народження, знаходя-
чись в стані алкогольного 
сп’яніння, залишив тери-
торію однієї з баз відпо-
чинку в смт Кирилівка та 
вирушив в невідомому на-
прямку, місцезнаходжен-
ня його невідоме. Особис-
ті речі чоловік з собою не 
взяв, телефонний зв’язок 
з ним було втрачено. 

Проведеними захода-
ми співробітники секто-
ру кримінальної поліції 
Кирилівського відділен-
ня поліції встановили, що 
зникла особа знаходить-
ся у Запоріжжі. В ході бе-
сіди робітник пояснив 
оперативникам, що по-
їхав з бази відпочинку за 
власним бажанням.

Обидва зниклі чоловіки 
подали до поліції пись-
мові заяви з проханням 
припинити їх розшук. Від-
носно громадян злочинів 
чи інших правопорушень 
скоєно не було. 

Поліцейські вдячні за 
допомогу небайдужим 
громадянам.

Навесні в громаді роз-
почалися роботи з озеле-
нення клумб гарними квіта-
ми. Дехто із жителів сели-
ща або гостей взявся «до-
помогти» комунальникам 
та «докласти руку» до обла-
штування клумб.

Квіти так сподобалися, 
що крадії почали потихень-
ку викопувати їх собі додо-
му. Найбільше страждають 
газанія та петунія.

Коли комунальники при-
ходять вранці на роботу, то 
помічають тільки одні ям-
ки. Рослини доводиться са-
джати знову, тому що за ніч 
вони безслідно зникають.

До речі, момент крадіж-
ки був зафіксований на ка-
меру відеоспостереження. 
Керівництво громади буде 
вживати відповідні заходи.

Варто зазначити, що це 
не перший випадок. Пра-
цівники КП «Розвиток ку-
рортної зони» помічають, як 

За інформацією на-
чальника Кирилівського 
відділення поліції Сергія 
Денисенко, в ході досудо-
вого розслідування під час 

санкціонованого обшуку в 
одному із приватних домо-
володінь в селі Косих Яки-
мівського району, за місцем 
мешкання жінки 1965 року 

кожен рік з клумб зникають 
кущі троянд, а також деякі 
багаторічні насадження.

Дивлячись на всю цю си-
туацію, виникає лише од-

не питання: невже нашим 
мешканцям настільки не 
потрібен благоустрій гро-
мади? Що спонукає людей 
до таких вчинків?
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Наш ангел… мама Шпигунова М.А.
помним… Любим… 
в душе и сердце навсегда!

Родное  фото в рамке – ушедший  жизни след…
Я обращаюсь к маме , но… Мамы рядом нет
А боль души, как пламя – не гаснет. Много дней …
Сходить бы в гости … К маме , 
да мамы больше нет…
И я… уже не в силах – хоть  что-то изменить…
Осталось –лишь могила – связующая нить…
Да память – в сердце самом , и фото –на столе…
Как тяжело… без мамы… остаться… на земле…

ХТО ТАКА 
МУНІЦИПАЛЬНА НЯНЯ
Це будь-яка фізична осо-

ба-підприємець або юри-
дична особа, яка може на-
давати послуги няні, з якою 
укладено угоду або договір 
про догляд за дитиною до 
трьох років. Тобто це няня, 
яка надає послуги відпо-
відно до договору, декларує 
свої доходи та платить по-
датки. Це не поширюється 
на доглядальниць, які про-
сто беруть оплату готівкою 
та за домовленістю.

ХТО МАЄ ПРАВО 
НА ПОСЛУГИ 
МУНІЦИПАЛЬНОЇ НЯНІ
Право на «муніципаль-

ну няню» мають батьки 
або опікуни дітей до трьох 
років, які уклали офіційну 
угоду з нянею.

Компенсацію послуг 
няні не можуть отримувати 
сім’ї, які є батьками-вихо-
вателями дитячих будинків 
сімейного типу, та прийом-
ні батьки, якщо вони вже 
отримують грошову допо-
могу від держави.

Компенсація за послуги 
няні не скасовує декретні 
виплати та відпустку з до-
гляду за дитиною. Також 
залишаються інші соціаль-
ні пільги та виплати, які 
отримує родина.

ЯК СКОРИСТАТИСЯ
ПОСЛУГОЮ
 Самостійно знайти 

няню та укласти у письмо-
вій формі договір чи угоду 
про здійснення догляду за 
дитиною. Це, напевно, най-
складніший етап, адже не 
всі няні готові легалізувати 
свою діяльність. У договорі 
щодо догляду за дитиною є 
низка важливих умов, яких 
потрібно дотримуватись 
при підписанні. Тому при 
оформленні таких доку-
ментів краще звертатися до 
юристів.

Протягом місяця після 
підписання договору з ня-
нею, батьки повинні при-
йти до місцевого структур-
ного підрозділу з питань 
соціального захисту на-
селення (УСЗН) за місцем 
проживання та подати пе-
релік документів:

• паспорт (оригінал та 
копія з даними про прізви-
ще, ім’я та по батькові, дату 
його видачі та місце реє-
страції);

• ідентифікаційний код 
(копія та оригінал);

• свідоцтво про наро-
дження дитини (копія та 
оригінал);

• опікуни надають рі-
шення про встановлення 
опіки (копія та оригінал);

• договір, укладений з 
нянею (копія та оригінал);

• документи, які під-
тверджують оплату послуг 
няні (чеки, розрахункова 
квитанція, виписка з бан-
ківського рахунка тощо);

• заява про надання ком-
пенсації послуги «муніци-
пальна няня» (зразок заяви 
надають у відділенні УСЗН)

• заява про перерахуван-
ня коштів для компенсації 
послуги «муніципальна 
няня» із зазначенням ра-
хунка в установі банку (зра-
зок заяви надають у відді-
ленні УСЗН).

Документи розглядають 
протягом 10 робочих днів, 
потім погоджують виплату 
компенсації або відмовля-
ють. Про рішення повідо-
мляють упродовж трьох 
робочих днів після його 
ухвалення.

Батьки можуть оскаржи-
ти відмову у виплаті ком-
пенсацій, але поки цей ме-
ханізм є досить складним: 
потрібно залучати адвока-
тів, скаргу розглядає суд – а 
це додаткові витрати. Крім 
того, поки відсутній повний 
перелік підстав, за яких 
батькам можуть відмовити 
в компенсації.

ЯК БУДУТЬ
КОМПЕНСУВАТИ ГРОШІ
Щоб отримати компен-

сацію, батькам чи опіку-
нам щомісяця до 5 числа 

Вже рік в Україні діє соціальна програма «Муніципальна 
няня». З її допомогою уряд може відшкодовувати батькам 
частину зарплати няні, яка доглядає дітей до трьох років.

«МУНІЦИПАЛЬНА НЯНЯ»: ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

В обласному Управлінні 
ДСНС діє «гаряча лінія»

з питань протидії корупції
У службі з 
надзвичайних 
ситуацій проводять 
профілактику 
корупції. 

вул. Фортечна, 65
• 101; (061) 787-94-68; 

(061) 764-25-03.
Посадові особи, до яких 

можна звернутись та по-
відомити про вчинення 
корупційних діянь спів-
робітниками підрозділів 

ДСНС:  Начальник сек-
тору з питань запобіган-
ня та виявлення корупції 
ГУ ДСНС України у За-
порізькій області Бунтар 
Сергій Костянтинович, 
телефони: (061) 787-94-45; 
067-619-88-61.

потрібно надавати в УЗСН 
докази оплати послуг няні. 
Виплати проводяться що-
місяця на той рахунок, 
який був вказаний у пакеті 
документів.

Якщо цього не зробити 
або надіслати чеки пізні-
ше – держава не буде ви-
плачувати компенсацію 
«муніципальної няні» за 
поточний місяць. Виплати 
продовжаться із наступ-
ного місяця, якщо бать-
ки вчасно подадуть доку-
менти, що підтверджують 
оплату послуг.

Компенсацію виплачу-
ють на той період, на який 
було укладено договір із 
муніципальною нянею. 
Якщо договір розрива-
ють достроково, батьки 
зобов’язані повідомити про 
це у відділення УСЗН про-
тягом одного робочого дня.

Виплата компенсації та-
кож припиняється у разі 
переїзду батьків або якщо 
няня завершує свою діяль-
ність.

ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ 
СУМА КОМПЕНСАЦІЇ
Сума відшкодування за-

лежить тільки від розміру 
прожиткового мінімуму 
на дітей віком до шести ро-
ків. Станом на 1 січня 2019 
року сума відшкодування 
становить 1 626 гривень. 
Якщо прожитковий міні-
мум зростатиме – збіль-
шуватиметься і розмір 
компенсації.

Послуга «муніципаль-
на няня» є реальною і ко-
рисною. Однак її впрова-
дження у життя не буде 
швидким. Муніципальній 
няні потрібно легалізува-
ти свою діяльність, тобто 
зареєструвати юридичну 
особу або стати фізичною 
особою-підприємцем. По-
тім їй треба сплачувати 
податки, здавати щорічні 
звіти, подавати декларації. 
Це складніше, ніж просто 
влаштуватись на роботу за 
домовленістю.

Для оперативного отри-
мання інформації, попе-
редження й недопущення 
фактів корупції, прийняття 
пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної 
вигоди та інших службових 
зловживань з боку співро-
бітників ГУ ДСНС України 
у Запорізькій області по-
відомляємо адресу та те-
лефони довіри Головного 
управління ДСНС України 
у Запорізькій області:

• 69002, м. Запоріжжя, 
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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$, 097-576-12-29
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, 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
арматура на 16 мм (пруток, 098-650-85-91 
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 дворовые длина 3 метра, цена 
700грн, 097-576-12-29 
ворота гаражные, 2,5х2.5м, 5500 грн, 097-
240-05-62
выпускное платье,  44-48р. 096-209-13-27
двери деревянные (разные), 098-650-85-91 

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
кроквы на гараж 4,5 м., 6 штук – 1500 грн, 
097-576-12-29 
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
раковина для ванной 50*45 (новая), 098-
650-85-91 
раковины 42*37 (4 штуки), новые, 098-650-
85-91 
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
станок для резки керамической плитки 
(новый), 098-650-85-91 
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 б/у – 100 грн/лист, 097-576-12-29 
шифер плоский, 1,75х1,20м, 098-650-
85-91

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, консульта-
ция 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 ВЫПОЛНЕНИЯ 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

Ç Þâ³ëåºì!
З 60-річчям вітаємо Данілову Тетяну

Володимирівну. Бажаємо міцного 
здоров’я, турботи та уваги близьких, 
багато світлих і сонячних днів, бадьо-
рості духу та душевного спокою. 

З 55-річчям вітаємо Дубовик Марину
Федорівну. Нехай кожен новий день буде 
щедрим на успіхи та перемоги, бага-
тим на радісні звістки, приємні події, 
особисті досягнення і благородні спра-
ви! Хай і надалі буде плідною Ваша не-
легка праця на благо рідного краю та 
держави, твердою віра, непоборною 
сила духу.

З 55-річчям вітаємо Шаталову Юлію 
Павлівну. Бажаємо Вам, щоб не було у 
Вашому житті смутку, а були тільки 
радості. Нехай Ваше велике добре сер-
це зігріває всіх своєю любов’ю ще бага-
то-багато років. 

З 55-річчям вітаємо Рудченко Наталю 
Іванівну. Нехай сьогодні здійсниться 
важлива мрія, нехай кожен день на Вас 
чекають щирі радощі, великі приго-
ди та добрі новини. Бажаємо міцного 
здоров’я та незмінного щастя, вза-
ємної любові та постійного благопо-
луччя.

З 55-річчям вітаємо Лазарєву Галину 
Павлівну. Щиро бажаємо  впевненості 
у собі та доброї вдачі. Нехай співають 
солов’ї на душі, нехай не знає меж любо-
ві Ваше серце. Бажаємо успіху у справах, 
щасливої долі та веселих спогадів, які 
завжди зуміють розвіяти Ваш смуток.

З 55-річчям вітаємо Міщенко Тетяну 
Вікторівну. Щиро вітаємо з днем наро-
дження. Нехай невпинно минають дні 
життя, нехай за вікном змінюється 
погода, та в серці Вашому нехай за-
вжди розцвітають квіти та яскраво 
світить сонечко. Бажаємо, щоб Ваше 
життя було великим святом, в якому 
буде багато посмішок та радощів.

З 55-річчям вітаємо Нілкову Наталю 
Володимирівну. Нехай щирі вітання 
зігріють Вашу душу і принесуть до-
статок позитивних почуттів. А в 
житті хай ні на мить не залишають 
оптимізм, віра в чудеса та безхмарне 
щастя.

З 55-річчям вітаємо Усик Андрія
Григоровича.  Нехай щирі вітання зігрі-
ють Вашу душу і принесуть достаток 
позитивних почуттів. А в житті хай 
ні на мить не залишають оптимізм, 
віра в чудеса, безхмарне щастя, удача 
і, безсумнівно, любов.

 З 55-річчям вітаємо Балицьку
Наталю Миколаївну. Бажаємо сонця, 
тепла, миру, веселощів, грошей, успіхів 
у всіх починаннях, любові, добробуту, 
здійснення найзаповітніших бажань, 
здоров’я та наснаги!

З 55-річчям вітаємо Коваль
Олександра Івановича. Бажаємо, щоб у 
Вашому житті на одній чаші ваг були 
міцне здоров’я, успіх, благополуччя, 
щастя, радість і любов, а на іншій 
негаразди, біди, печалі і труднощі, і 
нехай перша чаша завжди переважає 
другу.

ПРО ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ 
КИРИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ В ДП «УДЦ «МОЛОДА 
ГВАРДІЯ» ТА ДПУ «МДЦ «АРТЕК».

УВАГА! ОГОЛОШЕННЯ!

Шановні батьки! Від-
діл освіти та молоді Ки-
рилівської селищної ради 
проводить роботу по оздо-
ровленню у 2020 році дітей 
пільгових категорій  віком 
від 7 до 17 років в ДП «УДЦ 
«Молода Гвардія» та ДПУ 
«МДЦ «Артек». Якщо Ви 
бажаєте якісного та при-
ємного оздоровлення для 
своїх дітей, звертайтеся 
до Відділу освіти та моло-
ді Кирилівської селищної 
ради  за адресою: смт Ки-
рилівка, вул. Приморський 
бульвар, буд. 1, каб. № 13, 
(спеціаліст І категорії від-
ділу освіти та молоді Кири-
лівської селищної ради Дє-
душева Ольга Миколаївна) 
або за місцем проживання 
до старостинських округів, 
сільськіх рад .

До пільгових катего-
рій належать: діти-сиро-
ти, діти, позбавлені бать-
ківського піклування, 
діти-інваліди, діти, які по-
страждали внаслідок сти-
хійного лиха, техногенних 
аварій, катастроф, діти з 

багатодітних сімей, діти 
із малозабезпечених сі-
мей, діти осіб, визнаних 
учасниками бойових дій, 
відповідно до пункту 19 
частини першої статті 6 За-
кону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», 
діти, один із батьків яких 
загинув (пропав безвісти) 
у районі проведення анти-
терористичних операцій, 
бойових дій чи збройних 
конфліктів або помер вна-
слідок поранення, контузії 
чи каліцтва, одержаних у 
районі проведення анти-
терористичних операцій, 
бойових дій чи збройних 
конфліктів, а також внаслі-
док захворювання, одержа-
ного в період участі в ан-
титерористичній операції, 
діти, один із батьків яких 
загинув під час масових 
акцій громадянського про-
тесту або помер внаслідок 
поранення, контузії чи ка-
ліцтва, одержаних під час 
масових акцій громадян-
ського  протесту, діти, за-

реєстровані як внутрішньо 
переміщені особи, діти, які 
перебувають на диспан-
серному обліку, талановиті 
та обдаровані діти — пере-
можці міжнародних, все-
українських, обласних, 
міських, районних олімпі-
ад, конкурсів, фестивалів, 
змагань, спартакіад, від-
мінники навчання, діти, 
які є лідерами дитячих 
громадських організацій; 
дитячих творчих колекти-
вів та спортивних команд, 
діти, які проживають у на-
селених пунктах, розташо-
ваних на лінії зіткнення, 
рідні діти батьків — ви-
хователів або прийомних 
батьків, які проживають в 
одному дитячому будинку 
сімейного типу або в одній 
прийомній сім’ї, діти, взяті 
на облік службами у спра-
вах дітей як такі, що пере-
бувають у складних життє-
вих обставинах

Дітям пільгових катего-
рій надаються пільгові пу-
тівки — безкоштовні або з 
частковою доплатою.
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ВІТАЄМО!

З 80-річчям вітаємо Федотову Аллу 
Григорівну. Бажаємо Вам здоров’я, щас-
тя, успіху та натхнення у справах. 
Нехай Ваша доля буде довгою та щас-
ливою, і Вас завжди оточує сімейний 
затишок та гармонія з навколишнім 
світом. 

З 75-річчям вітаємо Сапожнікову
Марію Семенівну. Бажаємо перш за все 
здоров’я, бачити життя зі світлої 
сторони та достатку який в нашому 
житті є дуже важливим.

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

З 70-річчям вітаємо Андропову
Людмилу Іванівну. Нехай збудеться все 
найзаповітніше, нехай прийде найба-
жаніше, нехай згине саме злобливе.

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

З 65-річчям вітаємо Булигіна Михайла 
Петровича.  Бажаємо Вам щастя, до-
вгих цікавих років, нехай не буде в Вас 
негоди тільки радість, тільки сонячне 
світло.

З  65-річчям вітаємо Сагуру Володимира
Вікторовича. Бажаємо вдало долати 
часові простори, обставини, перешко-
ди і негатив.  А в житті хай ні на мить 
не залишають оптимізм, віра в чудеса 
та безхмарне щастя.

Дорогая наша Ирочка, поздравляем 
тебя с юбилеем!

Хотим пожелать, 
чтоб ты была самой 
веселой и самой 
счастливой. Хорошей, 
и нежной, и самой 
красивой.  Будь самой 
внимательной, самой 
любимой,  простой, 
обаятельной, 
неповторимой,
И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной.  
Пусть беды уходят 
с дороги в бессильи.  
Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама.  
Любви тебе, веры, 
надежды, добра! 

С любовью, родители 
и сестричка 

З 65-річчям вітаємо Євсюкову
Людмилу Миколаївну. Бажаємо міцного 
здоров’я, удачі, благополуччя, добра, 
радості, любові, щастя, гарного на-
строю, посмішок, яскравих вражень.

З 65-річчям вітаємо Єрмолаєва
Олександра Івановича. Бажаємо пози-
тивного настрою, побільше радісних 
днів. Бажаємо Вам зустрічати щоран-
ку з посмішкою, вірою в краще. Нехай 
у Вашій мрії будуть крила! Звершення 
Вам задуманих планів.

З 65-річчям вітаємо Макаревича
Миколу Миколаєвича. Нехай усі дороги 
ведуть до вершини, а здоров’я, опти-
мізм, впевненість у власних силах і 
підтримка близьких людей стануть 
незмінними супутниками у житті. 
Благополуччя і тепла Вашого дому.

З 65-річчям вітаємо Маслову
Людмилу Миколаївну. Бажаємо, щоб 
Ваші очі сяяли від щастя, на обличчі 
завжди була посмішка, оточували Вас 
тільки хороші люди. А також бажаємо 
удачі, творчих успіхів, сімейного благо-
получчя, вірних друзів.

З 65-річчям вітаємо Радченко
Володимира Івановича. Бажаємо Вам 
світлих, дивовижних, щасливих днів, 
яскравих подій і позитивних емоцій, які 
будуть робити Ваше життя ще пре-
красніше. Нехай Вас всюди і скрізь супро-
воджує удача, а поруч з нею крокує і успіх.

З 65-річчям вітаємо Вівденко Ларису 
Олександрівну. Бажаємо Вам велико-
го везіння, любові справжньої і успіху в 
справах! Також бажаємо вам в житті 
родинного затишку і тепла, величезну 
повагу, від людей тільки добра, а най-
головніше - мати міцне здоров’я.

З 60-річчям вітаємо Вершибалову
Валентину Василівну. Бажаємо Вам со-
нячних посмішок, яскравих кольорів, 
гарного настрою, тепла, радості, а 
все задумане, щоб здійснилося. 

З 101-річчям вітаємо Кузьмичеву Віру 
Григорівну. Бажаємо Вам здоров’я і до-
бра, любові та вірності, успіхів і ве-
зіння. Нехай буде життя подарунками 
щедре, друзів хороших і бажань вико-
нання. Нехай цей день стане особли-
вим, наповненим щасливих очікувань.

З 95-річчям вітаємо Ручкіну Ганну
Яківну. Нехай щирі вітання зігріють 
Вашу душу і принесуть достаток по-
зитивних почуттів. А в житті хай 
ні на мить не залишають оптимізм, 
віра в чудеса та безхмарне щастя.

З 85-річчям вітаємо Перець Івана
Авксентійовича.  Нехай щирі вітання 
зігріють Вашу душу і принесуть до-
статок позитивних почуттів. А в 
житті хай ні на мить не залишають 
оптимізм, віра в чудеса, безхмарне 
щастя, удача і, безсумнівно, любов.

З 84-річчям вітаємо Гудову Надію
Мойсіївну. Бажаємо, щоб у Вашому 
житті на одній чаші ваг були міцне 
здоров’я, успіх, благополуччя, щастя, 
радість і любов, а на іншій негаразди, 
біди, печалі і труднощі, і нехай перша 
чаша завжди переважає другу.

 З 83-річчям вітаємо Котенко Майю 
Луківну. Бажаємо сонця, тепла, миру, 
веселощів, грошей, успіхів у всіх почи-
наннях, любові, добробуту, здійснення 
найзаповітніших бажань, здоров’я та 
наснаги!

З 82-річчям вітаємо Денисенко
Анастасію Семенівну. Нехай радують 
діти, друзі обожнюють і бояться воро-
ги! Радості, щастя і теплого, ніжного 
сонечка в небесах

З 81-річчям вітаємо Ничикову Віру
Іванівну. Бажаємо Вам міцного здоров’я. 
Бажаємо, щоб Ваш будинок був повною 
чашею, і доля завжди оберігала!

З 80-річчям вітаємо Мигулю
Тамару Адамівну. Бажаємо Вам велико-
го везіння, любові справжньої і успіху в 
справах! Також бажаємо Вам в житті 
родинного затишку і тепла, величезну 
повагу, від людей тільки добра, а най-
головніше - мати міцне здоров’я.

З 80-річчям вітаємо Бабіч Євгенію 
Авксентіївну.  Нехай доля і надалі буде 
прихильною до Вас, даруючи радість 
життя, незрадливу удачу, вірних і на-
дійних друзів.

З 80-річчям вітаємо Жарик Олександра
Петровича.  Бажаємо  здоров’я, щастя 
і добробуту вам і вашій родині. Нехай 
рідні завжди оточують вас любов’ю 
та розумінням.

З 75-річчям вітаємо Глазун Ірину
Максимівну. Нехай життя приносить 
побільше світлих моментів і радості, 
а кожен день буде сповнений сонячними 
посмішками.

З 80-річчям вітаємо Кузьменко
Валентину Стефанівну. Міцного 
здоров’я Вам на многії літа, благополуч-
чя, щедрої долі, щастя у житті, творчої 
наснаги. Довгих років життя у міцному 
родинному колі та серед вірних друзів.

З 75-річчям вітаємо Ветцель Аллу
Миколаївну. Нехай збуваються найба-
жаніші мрії та втілюються всі задуми, 
нехай у Вас завжди буде достатньо сил 
та натхнення на нові цікаві звершення. 

Мамулечку - Лазареву Галину Павловну, 
поздравляем с 55-летием!                                             

Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом —
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

От любящей семьи

Матвиенко Анатолий Семёнович  
отмечает свой 80-летний юбилей

23 мая свой юбилей - 16-летие, отметила 
любимая сестричка - дочечка Лещенко Соня

В шестнадцатый твой день рождения
Пускай совсем не умолкает смех.
Желаем счастья и вдохновения,
Пусть ждет тебя всегда, во всем успех!
Все двери для тебя открыты,
Тебя так много счастья ждет,
Пусть будут горести забыты,
А в сердце радость пусть живет.
Здоровья и друзей надежных
Тебе хотим мы пожелать.
Пусть невозможное возможным
Сумеет в твоей жизни стать!

З 65-річчям вітаємо Плаксіна
Валентина Олександровича. Бажаємо 
домашнього тепла, затишку вогнища, 
достатку і здоров’я, бадьорості і сві-
жості, вічної молодості і грандіозного, 
фантастичного щастя.

З 60-річчям вітаємо Міщенко
Володимира Олексійовича.   Бажаємо 
Вам везіння в справах і особистому 
житті, нехай Вашого здоров’я виста-
чає на роботу і на відпочинок.

З 60-річчям вітаємо Петрашкевич Лілію 
Анатоліївну. Крім стандартних поба-
жань - щастя, здоров’я і всього найкра-
щого - бажаємо, щоб збувалися всі мрії, 
щоб кожен день приносив багато при-
ємних несподіванок, щоб Вас оточували 
тільки добрі і потрібні люди.

З 60-річчям вітаємо Поцелуйко Олену 
Федорівну. Бажаємо Вам, щоб найзапо-
вітніші  мрії завжди збувалися, щоб на 
сто відсотків виконувалися найпота-
ємніші бажання. Бажаємо, щоб по жит-
тю з вами поруч йшли люди, які вмі-
ють не тільки підтримати в скрутну 
хвилину, але і від душі порадіти вашо-
му щастю і успіху.

З 60-річчям вітаємо Стахієвич Миколу 
Васильовича. Бажаємо домашнього те-
пла, затишку, достатку і здоров’я, ба-
дьорості і свіжості, вічної молодості і 
грандіозного, фантастичного щастя.

З 60-річчям вітаємо Антоненко
Тетяну Миколаївну. Бажаємо міцного 
здоров’я, нових досягнень та успіхів. 
Нехай завжди, аж до сторіччя, Вас су-
проводжує щаслива зоря удачі, Боже 
благословення, а у Вашому домі пану-
ють любов, злагода та добробут на 
многая і благая літ!

З 55-річчям вітаємо Гартман
Оксану Євгенієвну. Бажаємо Вам міцно-
го здоров’я. Бажаємо, щоб Ваш будинок 
був повною чашею, і доля завжди обері-
гала! 

С восьмидесятилетним юбилеем!
Спешим поздравить нынче Вас.
Здоровья Вам желаем,долголетья,
Глаза чтобы сияли, как сейчас.
Спокойствия душевного, конечно,
Благополучия во всех делах.
Пусть будет всё у Вас всегда успешно,
Как в самых лучших сказках или снах!

От семьи
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Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.

С любовью, родители 
и сестричка 

Как в самых лучших сказках или снах!


