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Шановні мешканці міста,  
прилеглих районів та селищ!

В Кривому Розі працює ЦЕНТР 
БЕЗВІДСОТ КОВОГО КРЕДИТУВАН-
НЯ за національною програмою 
енерго збе ре ження.

Безвідсоткові кредити надають-
ся виключно на металопластико-
ві вік на та двері з високо якісних 
профілів VEKA, DECEUNINCK та 
REHAU виробництва Німеччини та 
Бельгії з підвищеним коефіцієн-
том енерго збереження. Можливе 
оформлення без першого внеску, 
без комісії та переплати, строком 
до одного року.

За детальною інформа цією звер-
тайтесь до консультантів кредитно-
го цент ру за адресою: м. Кривий Ріг, 
вул. Мелешкіна, 1а, магазин «ТВОЯ 
КІМНАТА», 2-й поверх (район пло-
щі Артема, зупинка «Вул. Філато-
ва»), або за багатоканальним те-
лефоном гарячої лінії у м. Кривий 

Ріг: 401-33-44 (моб. тел. 097-309-
00-99), з понеділка по суботу з 9 до 
18. При замовленні вікон за даною 
програмою доставка, монтаж та 
демонтаж висококваліфікованими 
спеціалістами підприємства «ВІ-
КНОПЛАСТ» виконується БЕЗКОШ-
ТОВНО. Пільговикам та пенсіоне-
рам надається додаткова знижка 
2%.

Зверніть увагу, при монтажі ві-
кон в зимовий період використо-
вуються високо якісні герметики 
Penosil (Німеччина), що гарантують 
якісний монтаж при температурі до 
мінус 18⁰С.

У разі виникнення заува-
жень щодо якості обслуговуван-
ня, ви можете звернутись до конт-
ролюючого керівництва у м. Кри-
вий Ріг за тел. 097-289-22-22 чи у 
м. Києві за тел. 044-466-26-66. 

Телефон офіційної гарячої лінії у м. Кривий Ріг: (056) 401-33-44.

Замов оголошення в газеті «Червоний гірник» та отримай безкоштовне розміщення оголошення на сайті www.girnyk.com.ua

Рекламний відділ «ЧГ»

Тел. 92-97-16, 067-743-79-02
e-mail: reklama@rminer.dp.ua

понеділок-четвер з 9.00 до 18.00; 
п’ятниця  з 9.00 до 17.00

g Обрії духовності

Місто благословить  
Плащаниця Богородиці
З 25 по 27 жовтня з благословення патріарха Ієруса-
лимського Теофіла ІІІ, в рамках всеукраїнської акції 
«Світ віри», у Кривому Розі перебуватиме Плащаниця 
Богородиці. 

У четвер пообідді реліквія прибуде до церкви мучениці Тетя-
ни, далі хресним ходом віряни перенесуть її до Спасо-Преобра-
женського кафедрального собору. Зазвичай Плащаниця постійно 
зберігається у Гефсиманській обителі навпроти Храму Гроба Гос-
поднього, лише в Страсну п’ятницю її виносять для привселюдно-
го поклоніння.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.

Фото

g Подія дня

Учора, 19 жовтня, напередодні 68-ї річниці визволен-
ня України від німецько-фашистських загарбників у 
роки Великої Вітчизняної війни, відбулося урочисте 
освячення дзвіниці Святого Георгія Побідоносця, 
спорудженої неподалік Монумента Слави на честь 
полеглих на фронтах воїнів.

Як відомо, вона будувалася на 
кошти самих криворіжців, тож 
кожний з нас мав можливість 
своєю доброчинністю проклас-
ти свою дорогу до храму. Освя-
тив дзвіницю архієпископ Кри-
ворізький і Нікопольський Єф-

рем. Присутніми при цій події 
були губернатор Дніпропетров-
щини Олександр Вілкул, пер-
ший заступник голови облдер-
жадміністрації Вячеслав Задо-
рожний, міський голова Юрій 
Вілкул, депутати обласної ради 

Костянтин Павлов та  Юрій Лю-
боненко, керівники місцевої 
влади, численні жителі нашого 
міста. Владика Єфрем відправив 
у дзвіниці святкову службу, під 
час якої пом’янув світлу пам’ять 
визволителів міста та помолив-
ся за всіх нас, хто жертвував ко-
шти на неї, хто будував, хто при-
крашав її внутрішнє убрання 
розписами, та разом з духовен-
ством здійснив хресну ходу на-
вколо дзвіниці, до якої долучи-
лися всі бажаючі.

Дорога до храму

Читайте 3 стор. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.
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На часі

g Новини

g Вітання
Шановні працівники харчової  

та переробної галузі Дніпропетровщини!
Щиро вітаємо вас із професійним святом!
Зміцнення і розвиток харчової індустрії є одним із основних 

напрямків економічної політики держави, які визначає наш 
Президент Віктор Федорович Янукович. Харчова галузь Дні-
пропетровщини посідає одне з провідних місць в Україні.

Продукція харчової промисловості області міцно закріпила 
високу якість Дніпропетровської марки не тільки на обласно-
му і вітчизняному ринках, а й за її межами. Слова «Дніпропе-
тровське – значить краще» стали синонімами якості і надій-
ності харчової продукції регіону.

На підприємствах харчової та переробної промисловос-
ті Дніпропетровщини за підтримки обласної влади впрова-
джуються нові прогресивні технології, проводиться модерні-
зація існуючого обладнання, розширюється асортимент та 
поліпшується якість продукції, розвивається співпраця з іно-
земними країнами.

У порівнянні з 2011 роком в області збільшено поголів’я ве-
ликої рогатої худоби, овець, кіз та птиці, що дозволило збіль-
шити виробництво м’яса. За цим показником регіон займає 
провідні позиції в країні.

На Дніпропетровщині впроваджуються сучасні технології 
для розвитку садівництва. Це підвищує якість і обсяги вро-
жаю, забезпечує сучасні умови зберігання та доставки фрук-
тів у торговельні мережі й безпосередньо споживачам. У 2011 
році на Дніпропетровщині в два рази збільшено площу садів, 
з яких завдяки використанню новітніх технологій збираєть-
ся вдвічі більший врожай.

У цей святковий день дякуємо вам за нелегку працю, від якої 
залежать святковий настрій та добробут у кожній оселі. Від 
усього серця бажаємо всім працівникам харчової промисло-
вості регіону міцного здоров’я, родинного щастя, добробу-
ту та злагоди! Успіхів у роботі задля процвітання Дніпропе-
тровщини та всієї України!

З повагою 
голова облдержадміністрації О.ВІЛКУЛ, 

голова обласної ради Є. УДОД.

Шановні працівники харчової галузі!
Вітаю вас із професійним святом!
У місті добре знають та високо цінують вашу складну, від-

повідальну роботу із забезпечення продовольчого споживчого 
ринку високоякісними конкурентоспроможними продуктами 
харчування. Ваша продукція відома не тільки на Криворіжжі, 
а й в інших регіонах нашої держави.

Щира подяка за нелегку, сумлінну й таку необхідну людям 
працю.

Бажаю вам міцного здоров’я, щастя, добробуту, родинного 
затишку, стабільної роботи та енергії для втілення в жит-
тя нових далекоглядних планів.

Зі святом вас!
Криворізький міський голова Ю. ВІЛКУЛ.

g Знай наших!

Вячеслав Задорожный отмечен президентской наградой
Президент Украины Виктор Янукович наградил за-
местителя председателя Днепропетровской облгос-
администрации, депутата Днепропетровского об-
ластного совета, Почетного гражданина Кривого Рога 
Вячеслава Задорожного орденом «За заслуги» 2-й 
степени.

Награду Вячеславу Казимировичу вручил премьер-министр 
Украины во время рабочей поездки в Кривой Рог.

Ордена Вячеслав Задорожный был удостоен за многолетний труд 
и весомый вклад в развитие Кривого Рога, Днепропетровщины и 
Украины. До того, как занять пост заместителя председателя облгос-
администрации, Вячеслав Казимирович проявил себя на ведущих 
должностях в органах местного самоуправления Кривого Рога. Он за-
нимал пост секретаря Криворожского городского совета, 1-го замес-
тителя криворожского городского головы.

Гаяне УДОВЕНКО.

Вчора у міській раді
Під головуванням міського голови Юрія Вілкула відбу-

лося спільне засідання постійних комісій депутатів місь-
кої ради. Вирішено, що на сесії, яка пройде 24 жовтня, 
буде розглянуто 59 важливих для нашого міста питань. 
Основне серед них – «Про здійснення заходів щодо со-
ціальної підтримки ветеранів війни, праці та інвалідів 
у Кривому Розі». З цього питання на сесії доповість на-
чальник управління праці та соціального захисту насе-
лення виконкому міської ради Інеса Благун.

Міський голова запросив депутатів взяти участь у дру-
гому міському фестивалі національно-культурних това-
риств Кривого Рогу «Єдина родина – моя Україна», який 
проходитиме 21 жовтня, починаючи з 14.00, у Централь-
но-Міському районі на проспекті Карла Маркса.

Далі депутати міської ради працювали у постійних ко-
місіях, побували на об’єктах соціального призначення.

Микола КРАМАРЕНКО.

«Фігурні» вантажівки
У неділю, 21 жовтня, в балці між Дніпропетров-

ськом і Дніпродзержинськом вперше в Україні про-
йдуть змагання з фігурного водіння повнопривідних 
вантажівок. Про це на прес-конференції розповів ор-
ганізатор та ідеолог цих змагань, підприємець Дмитро 
Плітченко, інформує ІА «РІЦ».

Як повідомив організатор заходу, трасу проклали на 
пустирі, в балці під Дніпродзержинськом. Це – зане-
дбаний глиняний кар’єр, куди вже досить довго звозять 
сміття. Траса з великими ухилами, великими і глибоки-
ми ровами, траншеями, найрізноманітнішими по глиби-
ні і конфігурації ямами. Тож ефектність заходу передба-
чається, втім, як і турбота про безпеку. Адже «траса хоча 
і дуже непроста, але максимально безпечна – переверну-
ти вантажівку на ній практично неможливо».

Володимир СКІДАНОВ.

g Урочистий прийом

Вони готують нам хліб і до хліба
У міськвиконкомі відбувся урочистий при-
йом, присвячений Дню працівників харчо-
вої промисловості. Найсумлінніших пред-
ставників цієї шанованої всіма галузі, яка 
налічує у Кривому Розі 5 тисяч працівників, 
сердечно привітав перший заступник місь-
кого голови Костянтин Павлов.

З його вуст присутні по-
чули, що сьогодні у місті 
стабільно працюють аж 57 
суб’єктів господарювання, 
які виробляють продукти 
харчування. Асортимент 
продукції теж солідний – 
понад 500 найменувань. За 
9 місяців поточного року 
наші професіонали-харчо-
вики виготовили продук-
ції на суму майже 500 міль-
йонів гривень. Досягнуто 
зростання обсягів вироб-
ництва в порівнянні з ана-
логічним періодом минуло-
го року по молочних про-
дуктах на 6%, ковбасних 
виробах – 15,5%, конди-
терських виробах – 29,7%, 
дріжджах – 14,3%, безалко-
гольних напоях – 7,2%. 

– Потрібно відзначити, 
що 13 підприємств мають 
свої торгові марки, і добре 
відомі не лише мешканцям 
Кривого Рогу, а й далеко за 
його межами, – наголосив 
Костянтин Юрійович. – 
Криворізька продукція за-
довольняє найрізноманіт-
ніші смаки споживачів. А, 
приміром, виробник дріж-
джів – ПАТ «Надєжда» – 
відкритий для міжнарод-
ного співробітництва та 
експортує свою продукцію 
в Білорусь і Росію.

Одним із свідчень якос-
ті роботи представників 
харчової галузі є і перемо-
га у Всеукраїнському кон-
курсі «Кращий вітчизня-

ний товар року», який що-
річно проходить у Киє-
ві в рамках загальнодер-
жавної виставкової акції 
«Барвиста Україна». Пере-
можцями конкурсу впро-
довж багатьох років става-
ли ТОВ « МіК», КП «Хла-
дон», ПП Комаров Сергій 
Миколайович, ТОВ «Ге-
ліос ЛТД», ПП «Діалог– 
Оптіма». Цього року до 
них приєднався ще один 
товаровиробник – підпри-
ємець Валентина Тимофі-
ївна Плахтієнко, яка пред-
ставила на конкурсі фір-
мовий торт свого конди-
терського цеху «Ідеал». Всі 
наші учасники за підсум-
ками конкурсу нагородже-
ні дипломами Державного 
управління справами Пре-
зидента України і знака-
ми «Кращий віт чизняний 
товар року». А як приєм-
но, що 23 вересня цього 
року наше місто стало пе-
реможцем серед міст та ра-
йонів нашої області на ви-
ставковій акції «Петриків-
ський ярмарок».

Учасники зібрання із за-
доволенням перегляну-
ли короткий фільм, під-
готовлений відомою жур-
налісткою ТРК «Рудана» 
Юлією Лошанюк, про здо-
бутки харчовиків Кри-
воріжжя. В ньому яскра-
во підкреслено, які заходи 
вживаються міською вла-
дою щодо впровадження 

пілотного муніципально-
го проекту «Марка якості 
«Криворіжжя». Цей про-
ект спрямований на задо-
волення потреб населен-
ня високоякісними про-
дуктами харчування, що 
виробляються з натураль-
ної сировини без застосу-
вання хімічних добавок. У 
проекті вже беруть участь 
8 місцевих підприємств і 
одне з Криворізького ра-
йону. За результатами екс-
пертної оцінки продук-
ції, вони отримали право 
на використання логотипу 
«Марка якості «Криворіж-
жя». Варто назвати ці під-
приємства: «Криворізький 
хлібокомбінат № 1» – хліб 
«Козацький»; «Криворізь-
кий міськмолокозавод № 1» 
– молоко «Українське»; 
 «Днєстр» – хліб «Петров-
ський»; «Діалог-Оптіма» 
– торт «Святковий»; під-
приємець В.Т. Плахтієнко 
(кондитерський цех «Іде-
ал») – рулет «Горіховий 
зі згущеним молоком»; 
«СіВ» – торт «Кучеря-
вий пінчер»; «Криворіж-
хліб» – батон «Квітневий»; 
А.М. Бондаренко – торт 
«Медовий»; «АСС» – соу-
си томатні пастеризовані 
«Шашличний» і «Красно-
дарський», паста томатна 
пастеризована.

Костянтин Павлов запро-
сив всіх криворізьких то-
варовиробників до учас-

ті в проекті, сподіваючись, 
що перелік продукції буде 
постійно збільшуватися 
як за рахунок розширення 
асортименту, так і за раху-
нок приєднання до проекту 
більшої кількості учасників.

Перший заступник місь-
кого голови вручив почес-
ні нагороди багатьом пра-
цівникам харчової галу-
зі. Найвищу – нагрудний 
знак «За заслуги перед міс-
том» I ступеня отримала 
знана не лише у Кривому 
Розі, а й в Україні Валенти-
на Іванівна Костенко, яка 
віддала галузі 48 (!) років 
свого життя. Її також при-
вітали з чудовим ювілеєм 
– 50-річчям подружнього 
життя з чоловіком Станіс-
лавом Федоровичем і під-
несли торт.

Почесною грамотою ви-
конкому міськради на-
городжена представни-
ця ТОВ «Днєстр» Ірина 
Ткалік, грамотами міськ-
виконкому – працівни-
ця ПАТ «Надєжда» Ксе-
нія Бардадим, директор 
підприємства «ЗВГ» Лари-
са Бронецька, пекар Інгу-
лецького хлібозаводу Те-
тяна Хараім та інші.

Давайте ж і ми, шанов-
ні читачі, приєднаємося до 
поздоровлень шановних 
представників галузі, які 
нас повсякдень годують. 
Вклонимося цим людям і 
піднесемо осінні квіти.

Микола КРАМАРЕНКО. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.



3•Червоний гірник• субота, 20 жовтня 2012 року
Читайте нас на сайті:  

www.girnyk.com.ua
Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua

g Люди твої, Криворіжжя

Електрик вищого гатунку
Сорок з шістдесяти трудових років свого життя віддала ця людина становленню 
та розвитку електромонтажного комплексу свого міста та всієї країни.  23 жовтня 
Миколі Кігімову виповнюється 85 років. Про його здобутки, перемоги й щедру 
вдачу свідчать нагороди, збудовані  в різних містах об’єкти, вдячні люди та учні.

Перші роки свого життя ма-
ленький Миколка жив з бать-
ками та великою ріднею в селі 
Плоске на Кіровоградщині. До 
Кривого Рогу родина переїха-
ла у 1935 році. Вже незабаром 
до Криворіжжя дійшла війна. 
Німецькі загарбники примусово 
відправляли нашу молодь на ро-
боту до Німеччини, восени 1943 
року в одній із таких колон опи-
нився 16-річний Микола. Та по-
таланило втекти, хоча і був по-
ранений у ногу. Переховувався 
три місяці з іншими втікачами, і 
вже 23 лютого 1944 року його на-
півмертвим від голоду та холоду 
з шахти «Комунар» витягли сол-
дати, що визволяли Кривий Ріг. 

На питання, коли ви відчули по-
тяг до електричних робіт, Микола 
Данилович, сміючись, відповідає: 
«Ще в п’ятому класі. Це було пе-
ред Новим роком, зняв зі стіни 
електричний провід під напругою 
і намагався почепити лампочку на 
найвищу квітку – буцімто новоріч-
на ялинка. Правда, отримав від ма-
тері доброго прочухана».

Хлопець ріс допитливим, знан-

ня вбирав на льоту – спочатку 
вечірня школа, потім технікум за 
спеціальністю «Електроустатку-
вання промислових підприємств», 
згодом – гірничий інститут. Після 
війни на Криворіжжі, як і всюди, 
йшла відбудова зруйнованої про-
мисловості, житла, культурних 
закладів – робочих рук не виста-
чало просто катастрофічно. Для 
того, щоб виконати обсяги робіт 
згідно з державним планом, у 1946 
році було створено Криворізьке 
проектно-монтажне управління 
№447, куди й перейшов Микола 
Кігімов. Справжнім «трудовим 
хрещенням» для нього стало бу-
дівництво Нікопольського трубо-
прокатного заводу, де працював 
спочатку рядовим робітником, 
а потім бригадиром. На цьому 
об’єкті тоді працював майстром 
Олексій Подлєпа – майбутній ке-
руючий трестом «Криворіжагло-
буд», а диспетчером – Григорій 
Лубенець, який згодом очолив 
Міністерство будівництва підпри-
ємств важкої індустрії СРСР.

Кігімов пройшов шлях від елек-
тромонтажника до керуючого 

трестом «Дніпроелектромонтаж», 
працював заступником директо-
ра з капітального будівництва за-
воду «Восход». В умілого керівни-
ка й організатора справи завжди 
йшли так, як потрібно. Ще того 
часу, коли він очолював «Дніпро-
електромонтаж», ясно бачив, що 
Кривому Рогу потрібен самостій-
ний електромонтажний трест. На 
жаль, у ті роки це було немож-

ливо. Саме тому зрадів, 
коли довідався, що за-
думане ним відтворила 
інша людина - Григорій 
Ткаченко, який у 2006 
році створив підприєм-
ство «Криворіжелектро-
монтаж».

За сумлінну працю 
Микола Данилович був 
нагороджений орде-
ном Трудового Черво-
ного Прапора, меда-
лями «За відновлення 

підприємств чорної металургії 
Півдня» та «За доблесну працю», 
багатьма іншими нагородами та 
подяками. Обидва управління 
СУ-447 та СУ-454, колективами 
яких він керував, завжди були 
мобільні, добре оснащені й дис-
ципліновані. Кігімов завжди мав 
сильну проектну групу, технічні 
відділи, привчав працювати «на 
перспективу». Щоб  заохоти-

ти своїх працівників, намагався 
максимально вирішувати для 
них питання, з якими йшли до 
нього люди. А до чого був нетер-
пимий, так це до брехні й пияти-
ки. Він був чуйним і людяним, і 
навіть зараз на зустрічах вете-
ранів підприємства люди линуть 
до нього, мов до батька.

У Миколи Даниловича  прекра-
сна сім’я. З великою теплотою він 
згадує свою матір Парасковію Фе-
досіївну. У 1949 році її засудили до 
25 років таборів за «агітацію проти 
радянської влади на ґрунті релігії» 
(похрестила сусідську хвору дити-
ну). Вона сиділа в одному таборі з 
дружинами Калініна, Молотова та 
іншими членами сімей політичних 
діячів того часу. Миколу вряту-
вало від ув’язнення тільки те, що 
мав бойові поранення. Через сім 
років маму реабілітували, і вона 
все життя прожила поряд із си-
ном. На жаль, вже немає коханої 
дружини Галини Павлівни, з якою 
дружно прожили разом 61 рік, та 
радують серце любов’ю та турбо-
тою діти й онуки. Хочеться щиро 
побажати Миколі Даниловичу з 
нагоди 85-річного ювілею добро-
го здоров’я, радісного родинного 
і дружнього спілкування, тепла і 
затишку в домі на довгі роки!

 Сім’я Кігімових.

За дорученням колективу ТОВ «Криворіжелектромонтаж» генеральний директор Г. ТКаченКО та уповноважений профспілки В. ЛаГуТіна.

– Дзвіниця споруджена 
на місці, рясно политому 
кров’ю у роки  Великої 
Віт чизняної війни наши-
ми воїнами-визволите-
лями, воїнами-героями, 
– говорив владика Єфрем. 
– Сьогодні вона отримала 
свого небесного покро-
вителя, свого заступника, 
ангела, який віднині буде 
молитися перед Богом за 
їхні душі, за всіх нас. Ба-
гато таких пам’ятників 
з’явилося у нашому бла-
гословенному місті, бо 
за його визволення за-
плачено високу ціну люд-
ськими життями. Ми воз-
носимо сьогодні велику 
подяку воїнам-визволите-
лям Кривого Рогу за їхній 
подвиг, ми дякуємо всім 
тим, хто свого часу за-
початкував  будівництво 

дзвіниці і долучився до 
цієї благородної справи.

– Добрі діла лишають 
по собі добру пам’ять, – 
підкреслив губернатор 
Дніпропетровщини Олек-
сандр Вілкул. – Ми всі з 
вами причетні до будів-
ництва дзвіниці, але сама 

ідея її спорудження, без-
умовно, належить Юрію 
Вікторовичу Любоненку, 
і про це ніколи не буде-
мо забувати. Наше місто, 
наша область – це земля 
багатонаціональна і бага-

токонфесійна. Вона пере-
живає зараз період велико-
го духовного відродження. 
Тільки за останні два роки 
збудовано 17 чудових 
храмів. Триває реставра-
ція найдавнішого в Єв-
ропі дерев’яного храму в  
м. Новомосковську, від-
новлюється один з голов-
них храмів м. Дніпропет-
ровська, будуються нові 
храми в Кривому Розі. У 
родині кожного криворіж-

ця, і особисто в моїй ро-
дині, були ті, хто воював, 
хто загинув на війні, і тому 
цей храм для кожного з 
нас є тим святим місцем, 
де ми можемо пом’янути 
своїх загиблих, померлих 
від ран фронтовиків, по-
молитися за живих вете-
ранів Великої Вітчизняної 
війни, аби вони якомога 
довше залишалися з нами.

Владика Єфрем вручив 
Відзнаку Блаженнійшого 

митрополита Київського і 
всія України Володимира 
колишньому міському го-
лові, а нині депутату Дні-
пропетровської обласної 
ради Юрію Любоненку, за 
ініціативи якого, власне, 
відбувалося будівництво 
дзвіниці.

Гучно задзвонили дзво-
ни, розносячи по всьому 
місту радісну звістку про 
подію, яка уже увійшла в 
історію нашого міста.

g Подія дня

Дорога  
до храму

Мотрона ПанОВа. Фото Олександра ПОрТняГіна.

g Обрії 
мистецтва
Розбавити  
похмуру 
осінь
Днями у міській 
виставковій залі 
відкрилася ви-
ставка робіт учнів 
художнього відділу 
міської музичної 
школи №5. Їй цього 
року виповнюєть-
ся п’ятдесят, тож у 
такий спосіб учні та 
викладачі вирі-
шили привітати 
заклад з ювілеєм.

На огляд криворізь-
ких любителів мистецт-
ва вони представили 
роботи в найрізноманіт-
ніших техніках та жан-
рах. Тут і паперопла-
стика, і текстильна 
пластика, і скульптури 
з пластиліну, а ще – ви-
тинанки, композиції з 
природних матеріалів, 
натюрморти і пейзажі.

– Усі роботи дуже яс-
краві, відчувається, що 
дітей навчають молоді 
викладачі, які не бояться 
сміливих рішень, – ко-
ментує екскурсовод Оле-
на Колесник. – І навіть 
незважаючи на те, що це 
не «дорослі» роботи, тут 
проглядається такий ди-
тячий професіоналізм.

Тож запрошуємо роз-
бавити похмурі осінні 
дні яскравими дитячи-
ми фарбами.

анна рОДічКіна.

(Закінчення. Початок на 1 стор.)

Подробиці
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Справді Почесна громадянка
Рік тому, 21 жовтня 2011 року, з російського Вороне-
жа до Кривого Рогу надійшла сумна звістка – пішла з 
життя талановита людина, відома криворізька жур-
налістка, історик, краєзнавець, член Національної 
спілки журналістів України, стипендіат Президент-
ської стипендії з журналістики Тетяна Воронова. 

Приголомшливе повідомлен-
ня боляче вразило червоногір-
ничан – багато років Тетяна Пе-
трівна, ведуча постійної рубри-
ки «Ріднокрай», була нашим ві-
рним другом, мудрим і вимогли-
вим, навдивовижу ерудованим 
і авторитетним. Теплі спогади 
про непересічну особистість Во-
ронової залишились не лише в 
наших серцях, вони посіли гід-
не місце у книзі, присвяченій 
75-річчю Дзержинського райо-
ну. Із вдячністю і шаною коле-
гу згадує автор книги, заслуже-
ний журналіст України, голова 
Криворізької організації НСЖУ 
Людмила Тіміргалєєва:

«У 2008 році Тетяна Петрів-
на Воронова, відома у Кривба-
сі журналістка, підготувала до 
друку книгу під назвою «Край 
неповторний – Криворіжжя». 
Пам’ятаю, як у період роботи 
над виданням Тетяна Петрівна 
не гаяла часу, поспішала. Чи то я 
їй телефонувала, чи вона мені – 
розмова була короткою і завжди 
суто у справі. «У мене дуже ба-
гато роботи», – говорила Воро-
нова, не пояснюючи, якої саме. 
Тримала вихід майбутньої кни-
ги в секреті.

І от напередодні святкуван-
ня 233-ї річниці Кривого Рогу 
книга у 190 сторінок під заголо-
вком «Край неповторний – Кри-
воріжжя» побачила світ. На-
швидкуруч перегорнути її не-
можливо: на будь-якій сторін-
ці обов’язково зачепишся оком і 
душею за якусь захоплюючу роз-
повідь. Історик-журналіст (таке 
вдале поєднання притаманне 
Тетяні Петрівні) запропонува-
ла читачам нариси, інтерв’ю про 
минуле й сучасне Криворіжжя, 
«його пересічних мешканців та 
видатних особистостей, про бу-
денні й надзвичайні події на те-
ренах знаменитого Кривбасу».

Це завдяки її старанням вста-
новлено пам’ятник Олександру 
Полю, меморіальні дошки жур-
налістам «Червоного гірника», 
що не повернулись з фронтів ві-
йни. Це вона відвоювала у забут-
тя багато дореволюційних бу-
дівель, які складають історич-
ну цінність. І те, що Тетяні Пе-
трівні, краєзнавцю, ветерану 
Великої Вітчизняної, було при-
своєно звання «Почесний гро-
мадянин Кривого Рогу», є для 
нас великою честю. А до багато-
численних воєнних нагород Во-
ронової додали ще знак «За за-
слуги перед містом» і Золоту ме-
даль української журналістики 
від Національного союзу журна-
лістів України.

Справжній фахівець, аналітик, 
вона вміла поєднувати відоме ра-
ніше, нині почуте і прочитане, 
подавала читачам захоплюючу 
історію нашого минулого. Кіль-
ка років тому невтомна журна-
лістка на радіо телерадіокомпанії 
«Криворіжжя» провела ряд пере-
дач про історію назв вулиць міс-
та іменами відомих полководців 
– Тухачевського, Рокоссовського, 
Василевського, Ватутіна…

Невідомо з яких джерел 
Т.П. Воронова віднаходила адре-
си, щоб писати листи учасникам 
боїв за Кривий Ріг, а вони надси-
лали їй у відповідь оповіді про ті 
далекі і героїчні події. Дружба з 
колишніми фронтовиками, лю-
бов і повага до них, вірність во-
єнній тематиці – не просто ви-
бірковість журналістської про-
фесії. Для Тетяни Петрівни цей 
етап дорогий тим, що сама вона 

16-річною, в 1941 році була за-
рахована санітаркою шпита-
лю №1949 Південно-Західного 
фронту. Та ще й в операційну, де 
протягом 4 років, просуваючись 
фронтами, допомагала поране-
ним терпіти біль, страждання, а 
то й закривала очі померлим від 
ран. І це не в тихій установі, а під 
жорстоким бомбардуванням, 
коли з усіх боків летіли снаря-
ди та осколки, коли руйнували-
ся стіни і розліталися операцій-
ні інструменти. А в години тиші 
треба було готувати кілометри 
бинтів для наступних поране-
них, писати від їх імені листи 
рідним і близьким, обігрівати їх 
теплим, обнадійливим словом. А 
спробуй-но недорослим дівчат-
ком поратись з усіма справами, 
коли хворих і поранених надхо-
дило до 5 тисяч на добу. Ставши 
журналісткою, Тетяна Вороно-
ва продовжувала лікувати душі 
своїх соратників по Великій Віт-
чизняній: розповідала про тих, з 
ким пліч-о-пліч рятувала пора-
нених, з ким зводили її фронтові 
шляхи-дороги, про тих, хто свої-
ми подвигами наближав перемо-
гу навесні 1945-го.

Описуючи бойові епізоди, 
вона знайомила читачів місь-
кої газети з тими воїнами, імена 
котрих не завжди були на слу-
ху. Вона перебувала в постійно-
му пошуку героїв: вела безкінеч-
ну переписку, закликаючи їх до 

розповідей, особливо тих, хто 
брав участь у боях за Кривий Ріг.

У 70-х роках у Москві мешкав 
генерал-полковник Шарохін Ми-
хайло Миколайович, доволі ав-
торитетний військовий. З Кри-
вим Рогом його пов’язували бо-
йові дії: Михайло Миколайович, 
командувач 37-ї армії, у 1943 році 
організував операцію з визво-
лення нашого міста. І на поча-
ток 1944 року радянські війська 

під командуванням Шарохіна ви-
зволили близько 100 населених 
пунктів Криворіжжя. Іменем 
Шарохіна названа одна з ву-
лиць Кривого Рогу.

На початку 70-х років 
у газеті «Червоний гір-
ник» було надруковано 
кілька матеріалів під на-
звою «Комісар». Їх ге-
роєм став Микола Ва-
сильович Ємельянов, 
начальник політвідді-
лу 56-ї армії Південного 
фронту, а з квітня 1943-го 
– начальник політвідділу 
37-ї армії.

…31 жовтня 1943 року на-
чальник політвідділу Ємельянов 
з водієм виїжджали на перепра-
ву через річку Інгулець біля села 
Недайвода. Наткнулися на заса-
ду. Зав’язався нерівний бій із 20 
німецькими автоматниками. Як 
повідомили потім родині, Єме-
льянов пропав безвісти. І тіль-
ки через 33 роки було знайде-
но останки бойового комісара. 
Жителі Недайводи В.Кобинець 
і І.Номировський випадково 
знайшли ордени, і за їх номера-
ми у Москві встановили волода-
рів нагород. Хвилюючою поді-
єю для мешканців усього Криво-
різького району стало похован-
ня у Недайводі останків Миколи 
Ємельянова. Тут же одну з сіль-
ських вулиць назвали його іме-
нем. Є вулиця імені Ємельянова 
і в Кривому Розі.

Тетяна Петрівна була напро-
чуд працездатною журналіст-
кою. Незважаючи на поважний 
вік і нездоров’я, вона перебува-
ла у постійній роботі, пошуку 
фактів до власного матеріалу, а 
то й допомагала іншим колегам 
відтворювати історичну істину з 
тієї чи іншої тематики. Перегля-
даючи серії телефільмів трагічно 
загиблої тележурналістки Ольги 
Чистякової, глядачі обов’язково 
чекали зустрічі з Вороновою, яка 
супроводжувала відеоряди ква-
ліфікованим цікавим комента-
рем або ж доповнювала сюжет 
власним дослідженням.

Ровесниця газети «Червоний 

гірник», вона віддала їй багато 
років. Не знаючи автора в об-
личчя, читачі впізнавали твор-
чий почерк і з нетерпінням чека-
ли виходу сторінки «Ріднокрай». 
Два останні роки через хворобу 
Тетяна Петрівна мешкала у Во-
ронежі, у своєї єдиної доньки 
Наталії Іллівни. Дивно, але бу-
вало, що Воронова якимось чи-
ном дізнавалася про міські но-
вини раніше за нас. В передос-
танній день народження «Черво-
ного гірника» пролунав дзвінок 
з Воронежа: скупа на відвер-
тість, Тетяна Петрівна раптом зі-
зналася, що їй там бракує колег, 
добрих знайомих, друзів. І на зі-
бранні з приводу 85-річчя газети 
я згадала Тетяну Петрівну таки-
ми рядочками:

Ось днями пролунав дзвінок із-
за кордону –

Веселий голос, обидві сміємось 
чомусь.

– Я рада чути вас, та їдьте 
вже додому…

– Ой, полетіла б птахою, та 
вже не піднімусь.

В словах сумненька нотка є 
така:

– Якби ж ти знала, як скучаю
Без вас усіх, без «Гірника».
… Зараз, коли Тетяни Петрів-

ни вже немає серед нас, ми так 
гостро відчуваємо відсутність 
нашого старшого товариша, су-
ворого судді, доброго порадни-
ка, талановитого журналіста. 
Світла їй пам’ять».

Пам’ятаємо

g Пам’ять серця

Обізвися, друже юності
Як воно буває на світі білому? Минають не роки – де-

сятиліття, і людина раптом згадує іншу людину. І шко-
дує, що за все своє довге життя так і не знайшла мож-
ливості розшукати її. До редакції «ЧГ» на прохання сво-
єї шкільної подруги Любові Плоскунової, яка тепер 
мешкає в білоруському м. Вітебську, звернулася Мар-
гарита Жугіна.

– Ми з Любою обоє з села 
Веселівка, що на Кіровоград-
щині, разом вчилися в одно-
му класі, – розповідає Марга-
рита Павлівна. – Після шко-
ли Люба поїхала навчатися в 
Олександрію. Якийсь час ми 
підтримували зв’язок, а по-
тім наші долі розійшлись. Я 
приїхала в Кривий Ріг, працю-
вала свого часу на Новокри-
ворізькому ГЗК, а Люба опи-
нилася аж у Білорусії. І тіль-
ки зовсім недавно ми зно-
ву знайшли одна одну, чому 
щиро пораділи. Дізнавшись, 
що я тепер криворожанка, 
Люба розказала мені одну 

давню історію. Було це ще на 
початку 60-х років, коли вона 
вчилася в Олександрії. Одно-
го дня вони з однокурсницею 
пішли купатися. І як воно так 
сталося, що одна з них знена-
цька почала тонути, друга ки-
нулася на поміч, але й сама 
пішла під воду. Як там воно 
було далі, але обидві при-
йшли до тями тільки на бере-
зі, куди їх обох, виявляється, 
витяг з води хлопчина, теж 
студент, котрий надав їм пер-
шу невідкладну допомогу ще 
до приїзду «швидкої допомо-
ги». А по суті, врятував жит-
тя. По молодості того навіть 

і не оцінюєш. Та ось минули 
роки, і Люба з вдячністю зга-
дує про свого рятівника. Зва-
ли його Олександр Петрович 
Воленко. Звідкись Люба дові-
далась, що мешкає він ніби-
то зараз у Кривому Розі. Ми з 
Любою 1945 року народжен-
ня, а він десь на рік чи два од 
нас старший. Тож Люба про-
сила якось розшукати його, 
дізнатися, як склалася його 
подальша доля, щоб подяку-
вати хоч і з запізненням йому 
за той благородний вчинок. 
Я радила Любі звернутися в 
програму «Жди меня», але 
вона чомусь соромиться. От 
я й подумала, що, можливо, 
«Червоний гірник» допомо-
же моїй однокласниці.

А чом би й ні! Якщо вам, 
Олександре Петровичу, по-
трапить на очі ця замітка, 
обізвіться. Адреса Любові 
Плоскунової в редакції.

Мотрона ПАНОВА.

У червоногірничанській рубриці «Ріднокрай» Воронова знайоми-
ла читачів з історією нашого міста. Саме з її публікацій про події 
Великої Вітчизняної війни криворіжці дізнавалися імена героїв-
фронтовиків, знаних полководців, які брали участь у бойових 
операціях. 

Музичний інтернаціонал  
на Карла Маркса

 Свято відкриють урочистою 
ходою колективів української, 
вірменської, російської, азер-
байджанської, єврейської, гру-
зинської та інших національ-
ностей.

Учасники фестивалю – пред-
ставники десяти національ-
но-культурних громад Криво-
го Рогу та запрошених до міс-
та колективів (зокрема, зраз-
ковий грузинський ансамбль 
«Сакартвело») – запропонують 

до вашої уваги виставку виро-
бів декоративно-ужиткового, 
образотворчого мистецтв, на-
ціональних костюмів. Не обі-
йдеться й без смакування ори-
гінальними стравами націо-
нальних кухонь. Родзинкою 
свята стануть концертні висту-
пи етнічних колективів і тан-
цювально-розважальна про-
грама, а головним сюрпри-
зом – виступ групи «Ва-банк», 
до складу якої входять герої 

«Майдансу» – хореографи кри-
ворізької команди Коля і Жора!

Організатори свята – управ-
ління культури й туризму ви-
конкому міськради та викон-
ком Центрально-Міської рай-
ради – сподіваються, що інтер-
національний фестиваль спри-
ятиме збереженню самобутніх 
культур різних народів і викли-
че інтерес криворізької публі-
ки. Тож обов’язково завітайте 
на свято усією родиною!

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g Анонс
У будь-яку пору року Кривий Ріг 
вирує емоціями й новими від-
криттями. Цієї неділі, 21 жовтня, 
о 14.00 на пр. Карла Маркса, 
біля театру драми та музичної 
комедії ім. Т. Шевченка, розпо-
чнеться другий міський фести-
валь національно-культурних 
товариств Кривого Рогу «Єдина 
родина – моя Україна».
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Виступи французько-російського колекти-
ву «Кракатук» у Криворізькому цирку яви-
ли публіці непересічне явище, дивовижне 
поєднання традиційних для манежу жан-
рів з цілісною драматичною постановкою. 
В тому видовищі головні ролі належать 
Аврорі та Музі Кохання, втілюють образи 
в життя чарівні панянки Дарія Істоміна та 
Анастасія Жолудєва.

– Спостерігаючи за 
вами, виникає припущен-
ня про вашу цілковиту 
протилежність. На од-
накові аспекти життя і 
творчості навряд чи має-
те тотожні погляди, від-
так і питання до вас зде-
більшого будуть спільні. 
Як потрапили на арену?

Анастасія (тендітна, ру-
денька, метка):

– У віці 11-ти випадково 
потрапила «під циркову роз-
дачу». Мріяла стати видат-
ною балериною, але проґа-
вила набір до хореографічної 
школи. Довго ридала. Мудра 
наставниця порадила, щоб 
не згаяти час, йти до цирко-
вої студії, між іншим, услав-
леної. На першому занятті му-
сила тільки спостерігати, але 
вже за півгодини вимагала 
дозволу приєднатись до гру-
пи. Одразу душа лягла до по-
вітряної акробатики. Тренери 
«зібрали» номер, опанувала 
(відносно, бо повністю цього 
ніяк не здолати) страх висоти, 
дуже скоро почала виступати 
на фестивалях. У 17 років по-
трапила до професійної тру-
пи, це стало певним критич-
ним рубежем, коли прагнен-
ня бездоганної якості трю-
ку перевершило погоню за 
кількістю виконаних номерів. 
Звісно, у Москві півтора року 
без батьків жилось тяжко, 
після уральської «глибинки» 
Білокам’яна приємно вразила 
шаленим темпом існування. 
Мама не заперечувала проти 
мого вибору професії, татко й 
досі «вербує» мене в юристи.

Дарія (висока, струнка, 
елегійна білявка):

– Я теж ніколи не мисли-
ла себе під куполом. У підліт-
ковому віці з подругою пішли 
в цирк – і та мить переверну-
ла моє світосприйняття! Досі 
чітко пам’ятаю назву програ-
ми, імена гімнастів і що вони 
витворяли, всупереч законам 
земного тяжіння та інстинкту 
самозбереження. Опісля дов-
го снилось, нібито це я висту-
паю під овацію публіки. Ди-
тячі марення мусила втіли-
ти, вступила до училища мис-
тецтв у Єкатеринбурзі на про-
фільне відділення. Випускну 
практику випало проходити в 
«Кракатуку», виборола честь 
лишитись і надалі. Більшість 
умінь засвоїла в процесі га-
строльної практики.

– А що саме цирковий 
актор має пізнавати са-
мостійно?

Анастасія:
– Акторську гру. Без неї 

не обійтись навіть у спорті, а 
цирк взагалі перетвориться у 
емоційно скупий набір тілес-
них рухів, ми ж повинні схви-
лювати душу.

Дарія:
– Навчити можна будь-

кого і будь-чого, але без та-

ланту ті навички виглядати-
муть не мистецтвом – ре-
меслом, товаром широкого 
вжитку. В «Сплячій красуні» 
мені відведена вкрай від-
повідальна роль, зобража-
ти власне сплячку. Знав би 
хто, як непереборно кортить 
хоч з-під тишка поглянути на 
дійство довкола!

– Про труднощі.
Анастасія:
– Найскладнішими скла-

довими є масові сцени. Коли 
сольний вихід, ти упевнено 
сяєш індивідуальним шар-
мом, залишається місце для 
імпровізації. Вже з одним 
партнером потрібно до най-
менших деталей синхронізу-
вати рухи – це виглядить кра-

сивіше. Чим більше учасників 
певного етюду, тим величні-
ша сцена і настільки ж трудо-
містка у постановці. Не менше 
року детально відпрацьовува-
ли такі сцени, що і тривають-то 
лічені хвилини. Постійно під-
тримуємо здобуток виснажли-
вими тренуваннями.

– Ви при тому не уявля-
єте клопоти глядачів!.. 
Самотній віртуоз парить 
у височині – зосередив по-
гляд, і всі справи, а вири-
не гурт вродливих акро-
баток, зверху, по боках, 
на «першому поверсі», то 
хоч очі навсібіч розірви.

Дарія:
– Елементарні завдання 

не цікаві, колектив наш мо-
лодий, братись за майже не-
реальне не боїмось. Головне 
– виходить, судячи з реакції 
аудиторії, навіть дуже добре.

– Кочового способу 
життя не виникає охоти 
позбутись?

Анастасія:
– Жену подалі саму дум-

ку, що колись таки доведеться 
осісти на єдиному місці, при-
святити себе сім’ї… Звісно, 
хоч як бродячий спосіб пізнан-
ня світу затягує, пожертвува-
ти ним є заради чого. Залюбки 
перекваліфікуюся у кіноактри-
си, вже маю декілька крихіт-
них ролей. Серйозною пробою 
був рекламний ролик, сповна 
відчула напруження знімаль-
ного майданчика. Зовні ви-
гляділо просто – мило усміха-
ючись, жонглювати кількома 

пляшками олії, до слова укра-
їнського виробництва, сил же 
це відібрало прірву. Для почат-
ку розраховую зіграти у телесе-
ріалі якусь провінційну дурепу 
зі столичними манерами, ін-
тригами, розчаруваннями: йду 
від супротивного, бо сама я зо-
всім не така.

Дарія:
– Буває, приїду додому на 

нетривалі канікули, день-
другий потеревеню з бать-
ками… Все! І вже інертний 
відпочинок набридає неймо-
вірно, абикуди готова мчати. 
Мої сподівання на майбутнє 
більш чіткі. Вийти заміж. За 
олігарха. Жартую.

– Про шлюб чи багатія?
– Тю на вас! Всюди преса 

однакова.
 – Час і наснагу захоплю-

ватись чимось на дозвіллі 
знаходите?

Анастасія:
– Люблю котів. У поїздки 

справжніх моїх вихованців 
брати не дозволено, тому зві-
дусіль в якості сувенірів везу 
лялькових.

Дарія:
– Колекціоную нові сло-

ва. До товстого зошита зано-
товую значення незрозумі-
лих термінів. І не соромлюся 
такої пристрасті! Ось на днях 
збагнула значення акведука. 
Мандруючи Україною, мені 
поживу дають етикетки, про-
давчині з підозрою сприйма-
ли мої розпитування: що таке 
майонез «ніжний»? Або кет-
чуп «лагідний»? (Спілкуван-
ня з акторками цирку відбу-
валось російською мовою – 
примітка автора.)

– У кульмінації першої 
дії Аврора з-під купола 
пірнає у відносно крихіт-
ний басейн. Такий небез-
печний кульбіт вимагає 
неабиякої точності. Трав-
ми були?

Дарія:
– Глядачам ні до чого 

наші залаштункові клопоти, 
вони повинні насолоджува-
тись вже довершеним видо-
вищем. Певна річ, синцями 
щедро заплатила за хвилю-
ючий момент. Вільне падін-
ня дарує чарівну миттєвість. 
Елемент, по суті, смертель-
ного ризику завжди присут-
ній. Якщо виконувати екс-
тремальні трюки автоматич-
но, без свідомого контролю, 
– це поганий знак, що свід-
чить про самовпевненість 
або брак уваги. Тоді варто 
обирати інше заняття.

Сама купіль тільки розпочи-
нає турботи. Діставши з води, 
асистенти протягом короткого 

антракту мають мене зігріти й 
висушити. Випадає і приємний 
момент, якщо виступаємо у 
спеку, рясна волога бадьорить. 
Не виключено й протилежне: у 
Астрахані наш візит співпав з 
морозами за -30°, куталась у 
ватні ковдри, та все одно зуби 
дико цокотіли.

– Місце для особистої 
творчості у загальному 
контексті вистави знахо-
диться?

Анастасія:
– На початковому етапі ре-

жисер задає глобальний фон, 
кожен актор володіє правом, 
ба навіть зобов’язаний вне-
сти суто своє бачення окре-
мого епізоду, проте таким чи-
ном, щоб його ідеї органіч-
но вплітались у загальне тло 
вистави й гармонували з пе-
ребуванням на манежі інших 
учасників дійства. При підго-
товці «Сплячої красуні» я роз-
робила ескіз свого костюма, з 
художником-постановником 
узгодила дрібні деталі, кате-
горично не погодилась із за-
пропонованим ним капелюш-
ком, сварилась, переконува-
ла, шантажувала, доки таки 
відстояли «авторський» варі-
ант. Безпосередньо у виставі 
лише від акторської майстер-
ності перевтілення залежить 
спільний успіх, двічі зовсім 
схоже відіграти не виходить, 
якщо щиро переймаєшся об-
разом свого персонажа.

– Ви подорожуєте по різ-
них землях. Самобутність 
Кривого Рогу відчули?

Анастасія:
– Закохана у ваших людей! 

Доброзичливі, приязні, мов 
рідні. Якось ми не в той бік за-
їхали на маршрутці, запитали 
дорогу у водія. Він у свою чер-
гу поцікавився, хто ми й звід-
ки, попрохав напарника під-
мінити його в рейсі і півдня 
безкоштовно возив Кривба-
сом. Тож ваше чудове зелене 
місто розгледіли добре.

Дарія:
– Ніде в Європі не зустрі-

чала такого прекрасного 
Квіткового годинника. Зна-
йшла у скверику лавку, звід-
ки відкривається краєвид на 
феєричний фонтан і годин-
ник, якби не тривалі репети-
ції, і ночувала б там. Ще мала 
велике здивування. Бачу лі-
теру «М», думаю, невже тут 
є метро! Опустилась – трам-
вайчик… Мій улюблений 
транспорт. У вільний час спо-
добала кататись підземкою.

– Власне, публіка зав-
жди непередбачувана. То 
їй подавай небачений пер-
фоменс, то вимагає чо-
гось більш звичного. Як 
вам прийом у Кривому 
Розі?

Анастасія:
– Правду сказати, не за-

повнений вщерть зал спо-
глядати трохи прикро. Пев-
но, на старті сезону люди ще 
не увійшли в ритм культур-
ного життя.

– «Кракатук» завершує 
гостини в місті, шкода ес-
тетів, кому не пощастило 
отримати справжнє задо-
волення від ваших висту-
пів, хоча шанс наверстати 
майже упущене ще є…

Бесіди за кавою

«Глядачі мають насолоджуватись  
довершеним видовищем»

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.
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ООО «Мега-Маркет» реализует 
газовые котлы в ассортименте:

Sime RMG 80  
(Италия) в 

эксплуатации 3 сезо-
на  80 кВт – 1 шт.

цена за ед. –  
8000,00 грн.

Ferolli 100 кВт – 3 шт. цена за ед. – 1500,00 грн.
Termomax 45 кВт – 3 шт. цена за ед. – 1000,00 грн.
Виадрус 50 кВт – 3 шт. цена за ед. – 1000,00 грн.
Виадрус 41 кВт – 3 шт. цена за ед. – 1000,00 грн.

Торг.
Контактный тел. 067-6302289, 

404-57-51 (приемная).

 09.05.1985 г. Семья Кучмы у его могилы.

ООО «Этель – БЦД»

Утепление стен
Гарантия качества.

Тел. 443-03-53, 096.216.6025

Требуется
менеджер-
консультант
Обучение. Доход 2800 грн.

Тел. 067-345-2671.

Шановні мешканці Тернівського району!

Бережіть свій 
будинок 
та своє майно!

Сплатіть заборгованість 
і ви отримаєте гідні 

умови проживання в ньому!

Требуется

менеджер по снабжению
Рассмотрим б/о, но с образованием. 
Доход 3800-4500 грн. Обучение.

Тел. 096-5783177.

Требуется з/п 3000 – 3500 грн.

менеджер
по работе с клиентами

Тел. 096-5782827.

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» повідомляють,  що для 
проведення ремонтних робіт в період з 29.10.2012р. по 02.11.2012р. можливі тимчасові (з 
9.00 до 17.00) відключення ел. енергії на вулицях: Буковинська 30-65, 12-28;  Лабораторна, 54-
62, 49;  Політехнічна, 44а;  Пірогова, 35-51;  Вольська, 29-55, 32-58,  Шмідта, 48-80, 57-85, 82-94, 87-93, 
86,  Шевченка, 112, 122а, 149, 139-163;  114-134;  вул. Достатку, 13-41, 30-72;  вул. Арктична, 29-69,  
28-62;  вул. Куйбишева, 38-83,  27-69,  Гризодубової, 52-90,  41-67,  Чудська, 2-20, 1-11;  Куйбишева, 
71-81, 82-94;  вул. Економічна, 1-25, 2-16, 20;  пров. Економічний, 2, 6, 10, 12, 20, 22, 1, 3, 5, 6, 11, 19, 
21,  СТО «ЮНІСТЬ» вул. Скляра,  вул. Бердянська, 2-16,  1-33,  29,  вул. Скляра, 2-26,  1-17,  вул. Віль-
на, 2-64,  1-31,  Лугова, 50-72,  125-173,  32-48; 123,  Кубинська, 136-158,  133-157, 110-134; 105-131,  
Янки Купали, 110А-162,  113-161,  Літке, 94,  122-136,  113-129,  Малоархангельська, 133-135; 119; 126,  
Петриківська, 131-155; 138-156,  Достоєвського, 110-160; 89-131,  Городищенська, 58-138; 27-107, 39; 
43; 25;  Уборевича, 1-71; 2-48,  Гаджибекова, 2-84; 19-83,  Маяковського, 14-20; 43-51,  Калініна, 2-63; 
3-29а,  Володимирівська, 2-18; 5-11; 17,  Бєляєва, 11-13; 10; 16,  Серафимовича, 44-60; 64; 70,  Ігрова, 
1; 2,  Павлоградська, д.38-а; 38; 90; 41-103,  Янки-Купали, 106; 108; 110; 111; 115,  Львівська, 1-37,  Му-
ромська, 40-64; 57-79,  Чорноморська, 36а-80;  35а-79,  Ст.Більшовиків, 36а-38а,  Чебишева, 1-25; 2-22,  
Цитрусова, 42-62; 35-65,  Вольтера,  35-49; 40-56,  1-35; 2-34,  Д.Донського, 24; 25; 28; 30; 32,  Драйзера, 3,  
19,  Джамбула, 8,  Калінінградська, 6-13,  Дишинського, 60-75,  Житомирська, 1; 3; 4,  Рубльова, 2; 3; 4; 5; 6,  
Світлогірська, 80,  П.Морозова, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8,  Гафурі, 1а; 2а,  Серафимовича, 340/1-374; 231-247; 
215а-231а; 231б,  Хохломська, 2-10; 1-15; 12,  Тупікова, 2-92; 3-33,  Грозненська, 115а; 119,  Хетагурова, 
1-35;  Ванди Василевської, 2-38,  Нобелівська, 2-30,  Вільна, 67,  Бердянська, 51-55; 47; 49,  Курганська, 
3-23; 31; 37; 39; 10-30; 40; 2-6; 2б,  Світлогірська, 1-67;  Гірничорятувальна, 13,  14,  Тольятті, 2-8; 3-11,  Куз-
нечна, 2-18; 3-19,  Слобідська, 4-7,  Грекова, 8-19 , Будапештська, 1-31,  Таврійська, 1-29,  М.Раскової, 
1-34,  Уточкіна, 1-23,  Дитячий комбінат № 18 (вул. Електрозаводська),  Кооператив «Космос»,  ПП Ма-
линовський,  Насосна ВНС-15,  Насосна № 31А,  вул. Електрозаводська, 8,  10,  11,  12,  16,  17,  18,  20,  22,  вул. 
Квартальна,  21-36;  вул. Берегова,  33-79,  ТРП-31,  ТРП-32 (вул. Електрозаводська),  СШ № 121,  вул. Промис-
лова 2-24, 1-27, 10, 8,  вул. Батьківщини 16-18,  АТС-65,  ЗАТ Кріворіжіндустрбуд,  вул. Островського , 1, 3, 2, 4, 6,  
5,  7,  вул. Орджонікідзе,  64,  66,  54-58,  Тбіліська,  1-5,  вул.Орджонікідзе,  54,  магазин,  вул.Універсальна,  
24-52,  пер. Корсунський,  2-42, 1-11,  вул. Комсомолу України,  1-27, 6-26,  вул.Єреванська,  1-31, 2-34,  
вул. Федьковича,  1-20,  вул. Цілинна,  1-10,  вул. Салавата Юлаєва,  1-37,  вул. Юріївська,  1-31,  вул. 
Кам`яна,  1-48, бульвар Вечірній, 6, 7, 8, 8а, 9. Насосна, 31. Вибачаємося за викликані незручності.

До уваги страхувальників!
Відповідно до Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове со-

ціальне страхування» сума внесків, нарахованих на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного за-
хворювання, строк сплати яких не настав на 1 січня 2011 року, підлягають сплаті в 
порядку, що діяв до 1 січня 2011 року, тобто на рахунки відповідних робочих органів 
виконавчої дирекції Фонду.

Суб’єкти господарювання, які мають заборгованість зі сплати страхових внесків станом на 
1.01.2011 р. подають до відділення Фонду щоквартально звітність щодо сплати страхових ко-
штів, до повного погашення заборгованості за формою, затвердженою постановою правління 
Фонду від 30.11.2010 р. за № 31. Також всі страхувальники один раз на рік до 25 січня року, 
наступного за  звітним, подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду відомість роз-
поділу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої  продукції за видами 
економічної діяльності, та щорічно, на підставі відомості розподілу, здійснюється перегляд з 
початку поточного року належності страхувальника до класу професійного ризику виробни-
цтва за основним видом економічної діяльності. У разі зміни основного виду економіч-
ної діяльності, що тягне за собою зниження класу професійного ризику виробництва, 
робочим органом виконавчої дирекції Фонду здійснюється перевірка страхувальника 
щодо достовірності поданих ним відомостей про види економічної діяльності (у тому 
числі основний). Несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подан-
ня недостовірної звітності щодо страхових коштів, несвоєчасне інформування Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві про річний фактичний обсяг 
реалізованої продукції, нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що ста-
лися на підприємстві, про зміни технології робіт або виду діяльності підприємства – тягнуть за 
собою накладення штрафу від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. Це передбачено ст. 165-4 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення».

Відділення ВД ФССНВУ.

До уваги потерпілих 
на виробництві  
та роботодавців!

24 жовтня 2012 року  
у відділенні Фонду соціально-
го страхування від нещасних 

випадків на виробництві  
та профзахворювань  

проводиться

«День прямого зв’язку»
Із запитаннями звертатися 

за телефоном 92-21-15 з 10.00 
до 16.00.

Відділення ВД ФССНВУ.

Криворізький 
медичний коледж 

оголошує набір слухачів 
на шестимісячне  

підготовче відділення 
для учнів 9 та 11 класів. 

Запис бажаючих розпочинається 22 жов-
тня 2012 р. за адресою: вул. Семашка, 14 
з 9.00 до 16.00. Довідки за тел. 405-37-68.

g  Громадські слухання
22.11.2012 о 15.00 в залі засідань виконкому Жовтневої районної у місті 

ради відбудуться громадські слухання з обговорення містобудівної докумен-
тації: «Містобудівне обґрунтування площі земельної ділянки під реконструк-
цію нежитлової будівлі для розміщення торговельного комплексу з продажу 
будівельних матеріалів на вул. Сержанта Рзянкіна, 8 у Жовтневому районі».

Містобудівне обґрунтування розроблене приватним підприємством «Арх-Іон» 
(ліцензія АВ № 488618 від 6.11.2009 р., діє до 6.11.2014 р.). Підставою для розроблен-
ня вищезазначеної документації є наказ управління містобудування і архітектури 
виконкому міськради від 16.11.2010 № 612.

Містобудівною документацією обґрунтована земельна ділянка площею 0,1810 га 
під реконструкцію нежитлової будівлі для розміщення торговельного комплексу з 
продажу будівельних матеріалів на вул. Сержанта Рзянкіна, 8. Обґрунтування площі 
земельної ділянки під зазначений об’єкт виконане з дотриманням будівельних, са-
нітарних та протипожежних вимог.

Містобудівне обґрунтування погоджено згідно з вимогами чинного законодав-
ства України. З проектом містобудівної документації, у тому числі графічним матері-
алом, можете ознайомитись в управлінні містобудування і архітектури виконкому 
міської ради – каб. 518, тел. 74-37-65, пл. Радянська, 1, 50101.

Пропозиції та зауваження щодо обговорення містобудівної документації пропо-
нуємо надавати в управління організаційно-протокольної роботи виконкому міськ-
ради (каб. 122, тел. 440-04-01, пл. Радянська, 1, 50101) до 21.11.2012.

23.11.2012 о 15.00 в залі засідань виконкому Саксаганської районної у місті 
ради відбудуться громадські слухання з обговорення детального плану тери-
торії: «Розміщення об’єкта реконструкції нежитлових приміщень під піцерію 
на вул. Мелешкіна, 24а в Саксаганському районі».

Детальний план території розроблений приватним підприємством «Арх-Іон» (лі-
цензія АВ № 488618 від 6.11.2009 р., діє до 6.11.2014 р.). Підставою для розроблення 
вищезазначеної документації є рішення Криворізької міської ради від 25.07.2012  
№ 1254 «Про розробку детальних планів території».

Детальним планом території запроектована земельна ділянка площею 0,0801 га 
під розміщення об’єкта реконструкції нежитлових приміщень під піцерію на вул. 
Мелешкіна, 24а. Проектована земельна ділянка розташована в межах сформованої 
забудови житлового кварталу на землях житлової та громадської забудови.

Детальний план території погоджений згідно з вимогами чинного законодавства 
України.

З проектом містобудівної документації, у тому числі графічним матеріалом, мо-
жете ознайомитись в управлінні містобудування і архітектури виконкому міської 
ради – каб. 518, тел. 74-37-65, пл. Радянська, 1, 50101.

Пропозиції та зауваження щодо обговорення містобудівної документації пропо-
нуємо надавати в управління організаційно-протокольної роботи виконкому міськ-
ради (каб. 122, тел. 440-04-01, пл. Радянська, 1, 50101) до 22.11.2012.

g Офіційноg реклама

g Оголошення

Управління  комунальної власності міста   
виконкому міськради  

оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності – 
суб’єктів господарювання, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки станка токарно-гвинторізного ТВ-7, дозволеного  управлінню кому-
нальної власності міста виконкому міської ради на продаж за рішенням ви-
конкому міської ради від 10.10.2012 № 307 :

Учасникам  конкурсу  необхідно  надати  до конкурсної комісії  такі матеріали: 
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; нотаріально посвідчену ко-
пію статуту учасника конкурсу ( для юридичних осіб);  копії документів, що під-
тверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до   незалежної оцінки ( 
кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, сертифікати суб’єктів оціночної діяльності);  
бізнес-програму  учасника конкурсу, в якій зазначається досвід  та кваліфікація  у 
сфері проведення незалежної оцінки, пропозиції щодо умов та виконання робіт.

Пропозиції учасника конкурсу щодо умов оплати відповідно до калькуляції 
витрат та терміну виконання подаються у запечатаному конверті. Пропозиції 
щодо  умов, терміну виконання робіт необхідно зазначити в єдиній одини-
ці виміру – календарних днях. Конкурс відбудеться   2.11.2012   о 14-00  в 
управлінні  комунальної власності міста (кім. 246), пл. Радянська , 1.

Прийом заяв на участь у конкурсі здійснюється від дня публікації оголо-
шення про його проведення, кінцевий термін прийняття заяв – за 2 доби до 
дати проведення конкурсу. Довідки  за тел.: 74-71-92.

До уваги суб’єктів господарювання,  
найманих працівників та мешканців!

Шановні працівники, пам’ятайте! Оформлення трудових відносин згідно з 
діючим законодавством, легальне отримання заробітної плати – це Ваш за-
хист від незаконного звільнення, гарантоване право на відпустку, пенсію, со-
ціальний захист.

В районі продовжує працювати робоча група з питань легалізації найманих 
працівників, недопущення заборгованості із заробітної плати, координації 
дій органів контролю (нагляду) щодо дотримання суб’єктами господарюван-
ня району вимог трудового законодавства. Завдяки роботі районної робочої 
групи з початку 2012 року проведено 72 рейди, обстежено 533 суб’єкти госпо-
дарювання у сфері малого і середнього бізнесу та ринкової торгівлі, внаслідок 
проведеної роботи легалізовано понад 230 найманих працівників.

У разі виникнення у Вас питань щодо порушень суб’єктами господарювання – 
роботодавцями трудового законодавства просимо Вас невідкладно звертатися 
за «телефоном довіри»: управління праці та соціального захисту населення ви-
конкому Жовтневої районної у місті ради – 53-50-09 (вул. Ватутіна, 37в). Шановні 
підприємці! Нагадуємо Вам, що порушення трудового законодавства передбачає 
адміністративну та кримінальну відповідальність. Кожен Ваш працівник повинен 
мати гарантії соціального захисту та бути впевненим у своєму майбутньому.

Шановні мешканці Жовтневого району!
З питання незадовільного опалення в житлових будинках можете зверта-

тися на «гарячу телефонну лінію» виконкому по телефону 66-10-10.
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Куплю

 09.05.1985 г. Семья Кучмы у его могилы.

 

№ 1386. Усадьбу на КРЭСовском зали-
ве под застройку (земля, сад, виноград-
ник). Тел. 067-5397410.

№ 1426. В связи с выездом: прихо-
жую новую, дл. 2 м (3 шкафа); шифоньер 
3-дверный б/у – дешево; стиральную 
машину-автомат б/у – дешево, кастрю-
ли из нержавейки на 90 л – 2 шт.; ка-
стрюлю из нержавейки – 30 л, кастрю-
лю эмалированную новую – 40 л, бочку 
на 200 л. Тел. 098-3325922.

№ 1086. Песок, щебень, шлак, гран-
шлак, цемент, керамзит. Тел. 067-
9847171, 067-7300639.

№ 1358. А/м «Волга-31029», один ха-
зяїн. Тел. 050-3215111.

№ 1426. Капітальний гараж в кооп. 
«Буран» – на зуп. «Вул. Космонавтів». 
Розмір гаража 4х8,2, воріт – 3х3, огля-
дова яма, підвальний поверх. Ціна 8200 
у.о. Тел. 067-5814182.

№ 1256. Очень дорого! Цена дого-
ворная. Старинные награды, зна-
ки, документы на них. Кинокамеру 
«Красногорск-3», объективы, фо-
тоаппараты, монеты, иконы, фар-
форовые статуэтки, картины, часы, 
статуэтки, военную форму до 1960 г., 
знамена, столовое серебро, корал. 
бусы, старин. книги, мебель, люстры, 
бивни мамонта, моржа, кашалота 
(изделия), ТВ, радио до 1955 г. ни-
велир, теодолит. Тел. 401-17-42, 063-
7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 1257. Фотоаппараты: «на-
рцисс» – 500 грн., «Горизонт» – 350 
грн., «Ленинград» – 150 грн., «Спорт» 
– 3000 грн., «Спутник» – 200 грн., 
«Геодезия» – 2000 грн., «репортер» 
– 1500 грн.,  «Киев-88» – 300 грн., 
«Лейка» – от 1000 грн., «Друг» – 200 
грн., «Искра» – 200 грн., «ФЭД» – 100 
грн., «Зоркий» – 100 грн., «Киев-5» 
и «алмаз» – 200 грн. ОБЪеКТИВЫ: 
«Зодиак» – 400 грн.,  «руссар» – 250 
грн., «Калейнар-3» – 300 грн., «Вега-
28» – 300 грн., «Гелиос-40» – 300 грн., 
«Юпитер» (3, 9, 11, 12) от 150 до 650 
грн., «Карл Цейс», «Пентакон», «Пан 
Колор», «Волна» и «Мир» – 350 грн. 
и др. Тел. 401-17-42, 063-7670807, 066-
1761807, 097-0422903.

№ 1249. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, 
іномарку, «Славуту», «Таврію», мікро-
автобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-
9209037, 050-0412760.

№ 1329. ВАЗ-2101-099, «Славуту», 
«Таврию», «Ланос», «СЭНС», «Матиз». 
Тел. 067-9819673.

№ 1379. Газовую колонку б/у на зап-
части. Тел. 401-45-06, 097-6999168.

№ 1427. Посвідчення дитини з багато-
дітної сім’ї від 9 листопада 2010 р. на ім’я 
Мельника Олександра Володимировича 
вважати недійсним.

№ 1428. Диплом, выданный Криво-
рожским авиаучилищем гражданской 
авиации (с 1980 по 1983 гг.) на имя Те-
рехова Игоря Николаевича, считать 
недействительным.

№ 1429. Свідоцтво про право власності 
на кв. № 23, буд. № 197 на вул. Кириленка 
на ім’я Вишневського Григорія Івановича, 
Вишневської Тетяни Олександрівни, Ви-
шневського Андрія Григоровича, видане 
згідно з розпорядженням НОДБП-54 від 
8.02.1999 р., вважати недійсним.

№ 1430. Свідоцтво про право влас-
ності на кв. № 23, буд. № 7 на вул. Дми-
тра Войчишена на ім’я Павлиш Марії 
Пантеліївни, видане згідно з розпоря-
дженням В/о «Кривбасруда» УСП № 20 
від 16.02.1994 р., вважати недійсним.

№ 1431. Свідоцтво про право влас-
ності на кв. № 68, буд. № 73 на вул. По-
літехнічній на ім’я Ярмаша Василя Ми-
колайовича, Ярмаш Таїси Анатоліївни, 
Ярмаш Світлани Василівни, видане згід-
но з розпорядженням УЖКГ № Ц-674 від 
2.08.1999 р., вважати недійсним.

№ 1432. Свідоцтво про право влас-
ності на кв. № 46, буд. № 54 на вул. 
Співдружності на ім’я Лимар Раїси Дми-
трівни, Лимар Юрія Семеновича, видане 
згідно з розпорядженням УЖКГ № С 1761 
від 11.09.1998 р., вважати недійсним.

№ 1433. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: 5 мкрн. 
Зарічний, 93-38, видане УЖКГ № 77 від 
18.01.2000 р. на ім’я Поливанного Воло-
димира Євгеновича, вважати недійсним.

№ 1434. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: вул. По-
гребняка, буд. 37, кв. 21, видане згідно 
з розпорядженням УЖКГ № Ц-2257 від 
14.12.1994 р. на ім’я Хоменка Василя 
Федоровича, Хоменко Надії Іванівни, 
вважати недійсним.

№ 1435. Паспорт АМ 926088, виданий 
28.05.2002 р. Саксаганським РВ Криво-
різького МУ УМВС України в Дніпропе-
тровській обл. на ім’я Козуненка Василя 
Григоровича, вважати недійсним.

№ 681. реМОнТ ХОЛОДИЛЬнИКіВ 
ВДОМа. Гарантія. Тел. 95-66-68, 067-
3165901, 050-5614766. Ремонт праль-
них машин. Тел. 440-38-10, 401-57-12. 
Майстерня – вул. Кремлівська, 28.

№ 16. реМОнТ ХОЛОДИЛЬнИКіВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-
85, 097-7795606. Дешево.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 067-
3981097.

№ 1367. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-62-
78, 097-2824057, Кондратьевич.

№ 1419. Перевезу меблі та ін. по-
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 1416. ПереТяЖКа И ИЗГОТОВЛе-
нИе МяГКОЙ МеБеЛИ. раССрОчКа 
на 10 мес. ПенСИОнераМ СКИДКа, 
БОЛЬШОЙ ВЫБОр ТКанИ. Тел. 410-12-
88, 406-28-77.

№ 1402. уСЛуГИ СанТеХнИКа. Все 
виды работ. Пенсионерам скидки. Тел. 
097-0011962.

№ 1314. Врезка замков. Утепление, 
обшивка дверей, балконов, лоджий 
пластиком. Тел. 401-35-15, 098-2413969.

№ 1393. Эмалировка старых ванн 
на дому у заказчика. Выбор цвета. Га-
рантия. Тел. 36-16-44, 098-5083623.

№ 1394. Ремонт, установка бойлеров, 
колонок, стиральных машин, счетчиков 
воды, тепла; замена труб. Тел. 66-05-47, 
098-4842663.

№ 1192. Спил деревьев бензопилами 
(с автовышкой). Порезка, вывоз, кор-
чевка. Продаю дрова круглогодично. 
Тел. 098-6929955.

№ 989. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 
097-0341978.

№ 846. Гранит (каталог – бо-
лее 90 образцов), крошка, бетон; 
оградки, столики, скамейки. Уклад-
ка плитки недорого и качественно. 
Тел. 440-50-39, 401-17-82, 098-
1229633, ул. Телевизионная, 1а.

№ 1336. чИСТКа КанаЛИЗаЦИИ 
И ВЫГреБнЫХ яМ.  Тел. 097-3406107.

№ 1360. ПаМяТнИКИ. Пл. арТеМа, 
3. Тел. 401-26-28. Выставочный зал (бо-

лее 80 образцов). Профессиональное 
художественное оформление. Беспро-
центная рассрочка. Срочные заказы от 
трех дней. Хранение бесплатно. Благо-
устройство места на кладбище. Пенсио-
нерам скидки. Пл. арТеМа, 3. Тел. 401-
26-28, 098-0421494.

№ 1403. уСЛуГИ ЭЛеКТрИКа. Все 
виды работ. Пенсионерам скидки. Тел. 
097-0011962.

№ 1412. Школа крою та шиття. Сайт: 
www.liza.dp.ua

№ 1315. СДаЮ ДОМИК  на ГДанЦеВ-
Ке. БеЗ ПОСреДнИКОВ. Тел. 096-6495386.

№ 1380. Сім’я з 2 чол. шукає 3-кімн. 
квартиру в р-ні від Космонавтів до Юві-
лейного, можна Вечірній, Сонячний. 
Тел. 097-6981888.

№ 1193. ПОКуПаеМ МеТаЛ ЛОЛОМ. 
ПОГруЗКа, ПОреЗКа, ВЫВОЗ. КуПЛЮ 
ГаЗ. КОЛОнКИ, аККуМуЛяТОрЫ б/у. 
Тел. 096-7193735. Лиц. АВ № 548802 МППУ.

№ 1194. КуПЛЮ ГараЖ МеТ., ИЛИ 
КаПИТаЛЬнЫЙ в КООПераТИВе. Тел. 
401-39-19, 098-5469967.

№ 1413. СнИМеМ КВарТИру на 
ДЛИТеЛЬнЫЙ СрОК. Тел. 401-39-19, 
067-7659992.

№ 871. радиошкола ОСОу про-
водит набор на платные курсы: 1. 
Оператор ЭВМ (все офисы, Internet). 
2. Оператор 1-С: предприятие. 3. Се-
кретарь руководителя (делопроизв., 
ПК). 4. Радиомеханик по ремонту 
цвет. ТВ. 5. Электрогазосварщик. 6. 
Электромонтер. 7. Машинист холо-
дильного оборудования. Для учащих-
ся школ, вузов по выходным дням 
работает УПК по специальностям: 1. 
Оператор ЭВМ (все офисы, Internet). 
2. Секретарь руководителя (делопро-
изв., ПК). Адреса: ул. Телевизионная, 
10 (ост. «Автовокзал»), тел. 71-23-84, 
067-6386563. Филиал: ул. Щорса, 35 
(ост. «Пл. Толстого»), тел. 36-33-10. 
Лиц. МО Украины № 582911.

№ 1436. 11.09.2012 р. суддею Маса-
літіною Н.А. винесене заочне рішен-
ня Дзержинського районного суду м. 
Кривого Рогу про стягнення аліментів з 
Акімова Сергія Вікторовича на користь 
Бойко Віти Іванівни на утримання донь-
ки Акімової Юлії Сергіївни 4.06.1994 р.н. 
в розмірі ¼ частини з усіх видів зарпла-
ти щомісяця, починаючи з 5.06.2012 р. і 
до закінчення навчання, але не більше 
ніж до досягнення нею 23-річного віку.

№ 1199. !Ты студент! Ищешь работу 
по своему графику? Ты ее нашел. Тел. 
067-3452685.

№ 1200. !Подработка! Для активных 
пенсионеров. 2000-4000, стабильно. 
Тел. 067-3452685.

№ 1201. Требуется военнослужа-
щий для административной работы 
на рук. должность. Тел. 096-5783177.

№ 1348. Требуется серьезный, 
толковый молодой человек. Работа в 
офисе с оптовыми клиентами. Перспек-
тива карьеры с доходами более 8500. 
Обучение. Умение играть в футбол при-
ветствуется. Тел. 097-7949313.

№ 1349. Заместитель на оптовые до-
говора. Перспектива – руководитель 
филиала с доходом более 13500 грн. 
Тел. 097-7949313.

№ 1350. Требуется диспетчер-адми-
нистратор. Кладовщик. Педагог-пси-
холог – договорной отдел. Доход от 
2800+премия. Возможна подработка. 
Тел. 098-2077499.

№ 1308. Требуется руководитель. Тел. 
097-2077323.

№ 1398. СТаБИЛЬная раБОТа В ОФИ-
Се. аДМИнИСТраТИВная ДеяТеЛЬ-
нОСТЬ В КОЛЛеКТИВе ПрОФеССИОна-
ЛОВ, 2000-2500 грн. Тел. 067-5865108.

№ 1344. Требуется диспетчер на входя-
щие звонки, 2100 грн. Тел. 063-2418758.

№ 1347. Воспользуйся наилуч-
шими возможностями! Солидные 
перспективы для людей любого возрас-
та. Тел. 067-7835074.

№ 1351. Требуется сотрудник в 
информационный отдел. Тел. 067-
7994315, 099-9860806.

№ 1364. Требуется помощник юриста 
в договорной отдел. Доход 3000-5000. 

Тел. 096-7048849.
№ 1365. Требуется диспетчер, кла-

довщик, оператор ПК, офис-менеджер, 
секретарь-референт в договорной от-
дел. Возможно совмещение, доход и 
график по итогам собеседования. Тел. 
096-7048849.

№ 1366. Требуется толковый, 
надежный, легко обучаемый молодой 
человек в договорной отдел. Работа 
с оптовыми клиентами. Перспектива 
– начальник отдела с доходом более 
10000 грн. Тел. 096-7048849.

№ 1397. Работа в офисе, интересная и 
несложная, без ограничения в возрас-
те. Тел. 096-7749530, Николай Павлович.

№ 1437. Работа для пенсионеров. 
Приходите и зарабатывайте. Тел. 098-
5098811.

№ 1438. Срочно требуется помощник 
руководителя. Высокий доход. Тел. 098-
5098811.

№ 1439. Срочно! В офис, на посто-
янную работу, руководителю требу-
ется секретарь – помощник. Оплата 
своевременно. Тел. 067-7994315, 099-
9860806.

№ 1440. Работа молодым пенсионе-
рам. Можно без опыта, обучение. Тел. 
098-1566008.

№ 1441. Требуется сотрудник. Функ-
ции диспетчера, прием звонков. Тел. 
067-8539123.

№ 1442. В новую команду требует-
ся помощник руководителя. Трудоу-
стройство. Перспектива роста. Тел. 096-
4662015.

№ 1443. Работа в офисе для военнос-
лужащих в отставке. Трудоустройство. 
Тел. 096-4662015.

№ 1444. Требуется помощник руко-
водителя срочно. Можно без опыта. 
Тел. 096-4834742.

№ 1445. Требуется помощник по ка-
драм. Можно без опыта. Доход высокий. 
Тел. 096-4834742.

№ 1446. Строительной компании тре-
буются плиточники, маляры для работы 
в другом городе. Проезд, жилье, пи-
тание за счет компании. Зарплата от 
10000 грн. (опроцентовка) 2 раза в мес. 
Работа легальная. Тел. 096-2541208, 
063-4501809, Наталья.

№ 1414. ТреБуеТСя ДИСПеТчер, 
2000 грн. Тел. 067-9446864.

№ 1415. ТреБуеТСя ПрИеМЩИК. 
Тел. 097-3052016.

№ 1417. Требуется помощник по ка-
драм. Оплата высокая, обучение. Тел. 
098-2435429.

№ 1418. Требуется диспетчер. Входя-
щие звонки, оплата высокая. Тел. 098-
2435429.

№ 1427. 26 жовтня 2012 року о 14.00 в 
КЗ «Міський центр здоров’я», що знахо-
диться за адресою: вул. Орджонікідзе, 
2, відбудеться засідання міської галузе-
вої ради підприємців з питань охорони 
здоров’я.

Пам’яті
На 92-му році 

життя відійшов 
у вічність 
патріот  

України, воїн- 
повстанець

НАГОРНИЙ 
Максим

Криворізька міська організація 
Народного Руху України, Криво-
різьке міське об’єднання Всеукраїн-
ського товариства «Просвіта», Союз 
українок, Товариство політв’язнів 
та репресованих, ветерани Украї-
ни висловлюють глибоке співчуття 
його дружині Нагорній Ганні та всій 
її родині з приводу смерті чоловіка, 
батька та діда. Світла йому пам’ять.

g Офіційно
Інформаційне  
повідомлення

Управління комунальної власності 
міста повідомляє, що переможцями 
конкурсу з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності – суб’єктів господарю-
вання, які будуть залучені для про-
ведення незалежної оцінки об’єктів 
приватизації, що відбувся 17 жов-
тня 2012 року, визнані:
шляхом продажу через викуп:
– ТзОВ «Інвест-Кривбас-Експерт»

Приміщення, що орендує ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ГОРОБИНА»,  м. Кривий Ріг, 
вул. Армавірська, буд. 13, прим. 40г. 
16/100 частки комплексу будівель, 
що орендує фізична особа Яжук Н.І., 
м. Кривий Ріг, вул. Хабаровська, буд. 
4г. Приміщення, що орендує фізична 
особа-підприємець Денисенко О.О., 
м. Кривий Ріг, вул. Іллічівська, буд. 
1, прим. 1. Приміщення, що орендує 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «НС-ЦЕНТР», м. Кривий 
Ріг, вул. Калиниченка, буд. 1, прим. 
1к.
– ТзОВ «Оціночна фірма «Погляд»

Приміщення, що орендує ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ЛІГА», м. Кривий Ріг, вул. Ор-
джонікідзе, буд. 6, прим. 32.
– ТзОВ «Мамульчик і К»

Приміщення, що орендує ПРИ-
ВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КІРАСИР», м. 
Кривий Ріг, вул. Шостаковича, буд. 
12, прим. 21.
–  ТзОВ «ПромЕксперт»

Приміщення, що орендує фізична 
особа-підприємець Макарова Л.М., 
м. Кривий Ріг, вул. Федоренка, 5а, 
блок Б, прим. 23.
шляхом продажу через аукціон:
– ТзОВ «Оціночна фірма «Погляд»

Приміщення, м. Кривий Ріг, пр-т 
Миру, 29в, прим. 2. Приміщення, м. 
Кривий Ріг, пр-т Миру, 29в, прим. 
17а. Приміщення, м. Кривий Ріг, пр-т 
Миру, 29в, прим. 18. Приміщення, 
м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 29в, прим. 
19. Приміщення, м. Кривий Ріг, пр-т 
Миру, 29в, прим. 20.

Управління комунальної власнос-
ті міста виконкому міської ради.

Виконком Центрально-Міської 
районної у місті ради оголошує 
конкурс  на  заміщення вакант-
ної посади головного спеціаліста 
відділу ведення Державного реє-
стру виборців.

Вимоги до претендентів: грома-
дянство України, освіта повна вища  за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем спе-
ціаліста або магістра за спеціальністю, 
пов’язаною з інформаційними техно-
логіями, вільне володіння державною 
мовою, навички роботи з  комп’ютером 
та оргтехнікою. Стаж роботи за фахом 
на службі в органах місцевого само-
врядування та державній службі на 
посаді провідного спеціаліста не мен-
ше 1 року або стаж роботи за фахом в 
інших сферах  не менше 3 років.  Заяви 
до конкурсної комісії  приймаються 
протягом 30 днів з дня опублікування 
оголошення за адресою: м.Кривий Ріг, 
вул. Леніна, 27, каб. 419. За інформаці-
єю звертатись за телефоном:  90-07-73.

Виконком Саксаганської район-
ної у місті ради оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади:

– спеціаліста I категорії організа-
ційного відділу.

До участі у конкурсі запрошу-
ються громадяни України з повною 
вищою освітою відповідного про-
фесійного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста, які вільно володіють дер-
жавною мовою, мають навички ро-
боти на комп’ютері та з відповідними 
програмними засобами. Без вимог до 
стажу роботи. Документи для участі у 
конкурсі приймаються протягом міся-
ця від дня публікації цього оголошення 
за адресою: 50071, м. Кривий Ріг, вул. 
Мелешкіна, 32, кім. 211, 212, теле-
фони для довідок: 64-40-16 (органі-
заційний відділ), 64-10-45 (відділ з 
питань служби в органах місцевого 
самоврядування та кадрової роботи).

26 жовтня 2012 року о 16.00 в 
приміщенні приватного навчаль-
ного закладу «Інститут ділового 
адміністрування» (вул.Димитро-
ва, 81а) відбудеться чергове за-
сідання міської  галузевої ради 
з питань освіти, науки та іннова-
ційної діяльності. Запрошуються 
всі члени галузевої ради.

Управління освіти і науки 
виконкому міськради.

25.10.2012 р. о 13.00 
Політехнічний коледж ДВНЗ «КНУ» 

запрошує абітурієнтів  
та їх батьків 

на День відкритих дверей 
за адресою: ПівдГЗК, пр. Південний, 2, корпус 
№2 (проїзд маршрутками №№266, 248, 278, 35, 
9), і повідомляє про початок занять 6-місячних 
підготовчих курсів.
Тел. для довідок: 21-29-67, 21-20-83.

Різне

 управління Держкомзему у м. Кривий ріг Дніпропетровської області повідомляє:
11.10 2012 набрали чинності зміни, внесені до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 1 серп-
ня 2011 р. № 835 «Деякі питання надання Дер-
жавним агентством земельних ресурсів та його 
територіальними органами адміністративних 
послуг».

Постановою передбачено безоплатність на-
дання таких адміністративних послуг у сфері 
земельних відносин, як: 1. Видача витягу з По-
земельної книги. 2. Державна реєстрація земель-
ної ділянки. 3. Державна реєстрація державних 
актів на право власності на земельну ділянку та 

на право постійного користування земельною ді-
лянкою. 4. Державна реєстрація права власності 
на земельну ділянку в разі набуття її на підста-
ві цивільно-правової угоди щодо відчуження 
земельної ділянки або свідоцтва про право на 
спадщину. 5. Державна реєстрація договору 
оренди (суборенди) земельної ділянки (її час-
тини) та відповідних змін до нього, договору 
про розірвання договору оренди (суборенди) 
земельної ділянки. 6. Державна реєстрація об-
межень у використанні земельної ділянки, зе-
мельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію, їх 

зміни (припинення). 7. Перевірка файла обміну 
даними про результати робіт із землеустрою в 
електронному вигляді (обмінного файла).

У разі, коли до набрання чинності цією по-
становою було зареєстровано в установленому 
законодавством порядку заяви фізичних або 
юридичних осіб та/або укладено договори для 
отримання послуг, пов’язаних з веденням дер-
жавного реєстру земель, і внесено плату за весь 
комплекс дій, необхідних для надання таких по-
слуг, проте саму послугу не надано, плата за її на-
дання не справляється.

Колектив управління еко-
номіки виконкому міської ради 
висловлює глибоке і щире спів-
чуття головному спеціалісту 
Москаленко А.В. з приводу тяж-
кої втрати – передчасної смерті 
матері 

МАхОРт  
Нілли Андріївни
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20.10.2012   21.10.2012

станом на 19.10.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

g Погода
Ясно

За даними 
Українського 
гідрометцент-
ру, у неділю 
весь день 
утримається 
ясна погода, 
без опадів. 
Температура вночі до 8 градусів те-
пла, вдень до 17 градусів тепла. Ві-
тер південно-східний, 3-3,5 м/сек. 
Атмосферний тиск 767 мм рт. ст.   

Долар рубль Євро

Курс НБУ 779,30 26,019 1048,5217

УкрСиббанк
812,50 25,80 1052,00
817,00 26,70 1077,00

ПриватБанк
815,00 26,00 1052,00
818,00 27,00 1082,00

Промінвест-
банк

813,00 26,00 1054,00
816,50 26,75 1077,00

Райффайзен 
Банк Аваль

815,10 26,00 1058,00
817,00 27,00 1095,00

Форум
813,00 26,00 1048,00
817,50 27,10 1077,00

Південком-
банк

815,00 25,00 1045,00
816,00 26,50 1090,00

Укрексімбанк
809,00 26,00 1055,00
811,00 26,60 1075,00

КуПіВЛя ПрОДаЖ

15 17 19 23 42 45

20-21 жовтня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
7 300 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1203 
виграшні номери 17.10.2012 

джек-пот 7 200 000.00

g Курси валют

0:00 2 2
3:00 2 2
6:00 1 2
9:00 2 2

12:00 1 2
15:00 2 2
18:00 1 2
21:00 2 2

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 1 19493.00
4 122 223.00
3 2934 15.00
2 21928 6.00
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g Передплата – 2013
g Прискіпливим
      об’єктивом 

Вочевидь, мешканцям Крив-
басу іронії та гумору не пози-
чати. Прогулявшись з фотоапа-
ратом вулицями нашого міста, 
можна назбирати цілу колекцію 
вишуканих зразків криворізько-
го гумору. 

Крамниця «Велес» 

Богів язичницьких дрімає пантеон
І Велесу жахливий сниться сон:
Що він торгівлю розгорнув бурхливу
Пивцем, горілкою і тютюном…

Ображена ворона 

Ну що це за країна, я не знаю…
Обважать, обмахлюють, обдеруть.
Он тиграм – 

тим м’ясця не докладають,
А бідній гаві – пива не доллють…

Травіться на здоров’я 

Допомагаю в успішній кар’єрі
Цінні поради задешево дам.
Телефонуйте! Спитати Сальєрі
(а заодно і насіння продам).

Гумором по заборонах! 

Заборон щоденний сплін 
Розжене адреналін
Разом нас багато – нас не залякати!

Тетяна Дрєєва. Фото автора.

як попередньо пові-
домлялось, минулої 
середи на поштамті 
відбувся традиційний 
День передплатника.

– Такі заходи прово-
димо задля того, аби ни-
нішні й потенційні чи-
тачі мали змогу більше 
дізнатись про нові й уже 
відомі видання, – розпо-
відає начальник дільниці 
передплати періодичних 
видань Криворізького 
поштамту – центру по-
штового зв’язку №2 На-
таля Гнезділова. – Для 
цього маємо як зразки 
самих часописів, так і 
каталоги періодичних 
видань – закордонних, 
українських та Дніпро-
петровщини. Причому 
дібрати можна як за зви-
чайним переліком, так і за 
тематичною спрямованіс-
тю: загальносуспільні ви-
дання, домогосподаркам, 
рибалкам, дітям, садівни-
кам та городникам тощо.

Тому кожен передплат-
ник щось може дібрати 
саме за власним смаком, 
задля чого, зрештою, по-
дібні Дні передплатника 
й проводяться.

– Наскільки такі захо-
ди корисні для читачів?

– Як на мене – то вони 
дуже потрібні. Люди при-
ходять, ми їм розказуємо 
та, можливо, щось під-
казуємо, допомагаємо 
правильно заповнити 

сам абонемент і, врешті, 
приймаємо передплату. 
Відтак, побувавши на 
такому Дні передплатни-
ка, читач повертається з 
нього вже з оформленим 
абонементом на обрані 
видання.

Крім цього, на всіх пе-
редплатників, які оформ-
лять абонемент, очікують 
сувеніри на згадку, а на 
найактивнішого – ще й 
суперприз.

– Це був перший, але 
не останній День перед-
платника?

– Саме так. Наступний 
такий захід очікує горо-
дян наступного місяця, 
точніше – 21 листопада, 
а також ще й наприкін-
ці грудня. Будемо раді 
бачити читачів як на по-
штових відділеннях міс-
та, так і на наших Днях 
передплатника.

g Посміхніться
«Кока-кола» допомо-

же позбутись карієсу!
«Кока-кола»: немає 

зубів – немає карієсу!
***

Дід бив – не розбив, 
баба била – не розби-
ла. «Нокіа 3310»!

***
Як батьки можуть 

хотіти, щоб ми були 
хорошими, якщо Тар-
зан ходить напівго-

лим, Спляча красуня 
ледарка, Попелюшка 
приходить додому 
опівночі, а Бетмен 
їде зі швидкістю 
480 км/год...

***
– Що може бути 

смачніше коробки шо-
коладних цукерок?

– Смачніше коробки 
можуть бути тільки 
цукерки!

Малюнок анатолія ГаЙна.

Кривий ріг – моє місто, «Червоний гірниК» – моя газета

Пільги – діють!
Збережені пільги з передплати на «Черво-

ний гірник» і на 2013 рік, які продовжувати-
муть діяти для багатьох категорій читачів 
при пред’явленні відповідних документів. 
Вартість передплати з урахуванням пошто-
вих послуг по доставці та прийому перед-
плати газети становить:

Звичайна: на 1 місяць – 13,60 грн., на 3 
місяці – 40,20 грн., на півроку – 78,75 грн., на весь 
рік – 156,30 грн.

ПІЛЬГОва (для інвалідів усіх груп і ка-
тегорій, для чорнобильців, а також для 
учасників війни та пенсіонерів):

на 1 місяць – 12,60 грн., на 3 місяці – 37,20 грн., 
на півроку – 72,75 грн., на весь рік – 144,30 грн.

вІДОМча (для підприємств, установ 
та організацій):

на 1 місяць – 15,80 грн., на 3 місяці – 46,80 грн., 
на півроку – 91,95 грн., на весь рік – 182,70 грн.

Звертаємо увагу керівників підприємств, ор-
ганізацій та установ: за безготівковим розрахун-
ком ви можете оформити передплату «Червоного 
гірника» для своїх працівників та пенсіонерів і за 
пільговою вартістю в тому числі. Телефони для до-
відок по передплаті: міського поштамту – 92-43-41, 
редакції «Червоного гірника» – 92-89-01.

За результатами передплатної кампанії на на-
ступний рік передбачається проведення тради-
ційної червоногірничанської акції «Подарунки від 
«ЧГ». У рамках її проведення відбудеться розіграш 
цінних призів, а також і суперпризів – путівок до 
карпатської Ворохти та до кримської Ялти (про 
умови розіграшу буде повідомлено додатково, 
слідкуйте за нашими подальшими публікаціями).

До того ж, передплатники «чГ» 
можуть отримати безкоштовну 
консультацію юриста та нотаріуса!
Отже, передплачуйте, 
читайте та подо-
рожуйте разом з 
«Гірником»!

День передплатника на поштамті
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