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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 на-
даються виключно на мета-
лопластикові вік на та двері з 
високо якісних профілів VEKA, 
DECEUNINCK та REHAU вироб-
ництва Німеччини та Бельгії 
з підвищеним коефіцієнтом 
енерго збереження. Можливе 
оформлення без першого вне-
ску, без комісії та переплати, 
строком до одного року.

За детальною інформа цією 
звертайтесь до консультантів 
кредитного цент ру за адресою: 
м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 
1а, магазин «ТВОЯ КІМНАТА», 
2-й поверх (район площі Арте-
ма, зупинка «Вул. Філатова»), 
або за багатоканальним теле-
фоном гарячої лінії у м. Кри-

вий Ріг: 401-33-44 (моб. тел. 
097-309-00-99), з понеділка 
по суботу з 9 до 18. При за-
мовленні вікон за даною про-
грамою доставка, монтаж та 
демонтаж висококваліфікова-
ними спеціалістами підприєм-
ства «ВІКНОПЛАСТ» виконується 
БЕЗКОШ ТОВНО. Пільговикам та 
пенсіонерам надається додат-
кова знижка 2%.

Зверніть увагу, при монтажі 
вікон в зимовий період вико-
ристовуються високо якісні гер-
метики Penosil (Німеччина), що 
гарантують якісний монтаж при 
температурі до мінус 18⁰С.

У разі виникнення зауважень 
щодо якості обслуговуван-
ня, ви можете звернутись до 
конт ролюючого керівництва у 
м. Кривий 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.

Вчителька  улюблена  моя
Читайте 3 стор. _______________________________________ Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

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

ОКНА,  
БАЛКОНЫ,
ДВЕРИ
входные, межкомнатные.
Ул. Кобылянского, 219, «KlimatKR». 
Тел. 409-08-79, 098-763-91-51.

ОСЕННИЕ  

СКИДКИ!

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 Телепроект

6 жовтня 2012 року о 20.30 на телеканалі 
«Інтер» – суперфінал наймасштабнішого 

танцювального проекту «Майдан’s-3».
Вболівай та голосуй за команду Кривого Рогу.

Надсилай під час прямого ефіру SMS-повідомлення  
з цифрою    3   на номер   2012

g Офіційно
Криворізький міський голова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
04.10.2012                м. Кривий Ріг                    №233-р

Про скликання XXVІІ сесії міської ради VI скликання
Відповідно до Регламенту міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 

30.11.2010 №7, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Скликати XXVІІ сесію міської ради VI скликання.
2. Провести в сесійній залі міської ради (пл. Радянська,1):
– спільне засідання постійних комісій – 19 жовтня 2012 року о 9.00;
– пленарне засідання – 24 жовтня 2012 року о 9.00.
3. Унести на розгляд питання:
– про здійснення заходів щодо соціальної підтримки ветеранів війни, праці та ін-

валідів у м. Кривому Розі;
– урегулювання земельних відносин;
– інші.

Міський голова Ю. ВІЛКУЛ.

g Передплата-2012: останній квартал 

В Ялту разом з «Гірником» 
Наступного четверга, 11 жовтня, передбачається проведення ро-

зіграшу путівки до Ялти для передплатників, які оформили перед-
плату на «Червоний гірник» на четвертий квартал нинішнього ро-
ку, починаючи з жовтня по грудень включно. Для участі, нагадаємо, 
потрібно передплатити газету на означений термін і до 10 жовтня 
включно принести в конверті до редакції ксерокопію передплатно-
го абонемента (прохання не плутати з квитанцією про передплату) 
за адресою: пр. Металургів, 28, редакція газети «Червоний гірник», 
з поміткою «Акція «Подарунки від «ЧГ». 

Якщо ви маєте оформлений абонемент суто на 4-й квартал ни-
нішнього року, то також можете взяти участь в розіграші путівки 
до цієї кримської перлини, який відбудеться в редакції 11 жовтня 
о 14.00.

Запрошуємо до участі в розіграші цього призу!
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g  Вітання

Подробиці

Шановні працівники поштового зв’язку  
Дніпропетровщини! Прийміть найщиріші вітання  

з Всесвітнім днем пошти!
Пошта завжди була і залишається надійним 

партнером обласної влади у наданні соціальних 
послуг жителям регіону. Поштова мережа Дні-
пропетровщини сьогодні є однією з найбільших в 
Украї ні. Тому якісним поштовим зв’язком забез-
печені мешканці як у великих містах, так і у най-
віддаленіших селах. У рамках Соціальних Ініціатив 

нашого Президента Віктора Федоровича Януковича «Укрпошта» 
здійснює виплати соціальної допомоги інвалідам та малозабезпеченим грома-
дянам, проводить безкоштовну доставку телетюнерів та надає багато інших 
послуг для комфортного життя громадян.

Завдяки вашій наполегливій роботі, ініціативності та натхненню поштова 
галузь Дніпропетровської області постійно розвивається. Працівникам пошто-
вого зв’язку довіряють, їх поважають та цінують у кожній родині.

Обласна влада з особливою увагою ставиться до підтримки «Укрпошти», до 
розвитку мережі поштового зв’язку. В регіоні підписано Меморандум, згідно з 
яким обласна влада надає пільгові ціни на оренду комунального майна для розмі-
щення підприємств «Укрпошти», допомагає в реконструкції відділень та вста-
новленні нових поштових скриньок жителям регіону.

 У цей святковий день бажаємо всім працівникам пошти міцного здоров’я, ро-
динного щастя, добра, успіхів у роботі задля процвітання Дніпропетровщини та 
всієї України!

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації О. ВІЛКУЛ, 
голова Дніпропетровської обласної ради Є. УДОД.

Шановні працівники поштового зв’язку!  
Прийміть щирі вітання з нагоди Всесвітнього дня пошти!

Ваша наполеглива праця, пов’язана з подальшим удоскона-
ленням системи поштового зв’язку, сприяє розвитку економіки 
міста, вирішенню важливих соціальних питань.

Від щоденної кропіткої роботи поштарів залежить рівень по-
інформованості та свідомості нашого суспільства.

Бажаю всім працівникам поштового зв’язку натхнення й успі-
хів, гарного настрою у цей святковий день. Хай усі ваші плани 

будуть вдало реалізовані.
Миру та благополуччя вам і вашим сім’ям.

Криворізький міський голова   Ю. ВІЛКУЛ.

Шановні вчителі, вихователі, педагогічні і науково- 
педагогічні працівники, керівники навчальних закладів,  

ветерани педагогічної праці!  
Щиро вітаємо вас з професійним святом!

Висловлюємо вам сердечну вдячність за невтомну працю, за 
великий талант і покликання сіяти мудрість і знання, за любов 
до дітей і рідного краю.

Ваші серця завжди наповнені співчуттям і добротою.
Цими чудовими якостями ви щедро ділитесь з дітьми та 

молоддю. Вам вірять, вас люблять і шанують. Ви здійснюєте 
зв’язок часів, продовжуючись у своїх учнях.

Переконаний, що спільними зусиллями ми в повній мірі реалізуємо нашу мету 
– забезпечимо доступну та якісну освіту кожному громадянину міста, створимо 
належні умови для самореалізації особистості.

Хай же на цьому благородному шляху вас завжди супроводжують успіхи. Хай 
щедрою буде до вас доля, обминають життєві негаразди, а ваші серця зігріває 
людська довіра та любов.

Криворізький міський голова Ю. ВІЛКУЛ.

Уважаемые работники сферы образования,  
дорогие педагоги! От всего сердца поздравляю вас  

с профессиональным праздником!
Учитель – это больше чем профессия, это призвание, это дело 

всей жизни.
Воспитатели детсадов, школьные учителя, преподаватели 

вузов – многие из вас навсегда стали частью наших добрых вос-
поминаний о детстве и юности.

Вы помогаете детям открывать для себя окружающий мир, 
накапливать знания, делать первые шаги к будущей профессии.

Вы воспитываете подрастающее поколение, дарите ему свое 
тепло и искреннюю любовь, вкладываете в него частичку своей души.

За это всем вам большое спасибо и низкий поклон.
Желаю вам крепкого здоровья, новых достижений, благополучия и достатка 

в семьях!
Депутат Днепропетровского областного совета К. ПАВЛОВ.

Шановні вчителі, працівники та ветерани сфери освіти! 
Прийміть найщиріші вітання  

з вашим професійним святом – Днем вчителя!
Це одне з найсвітліших свят. Воно засноване на честь лю-

дей, які присвятили своє життя вихованню та навчанню мо-
лодого покоління України – майбутнього нашої країни. Своєю 
самовідданістю, невпинною працею і постійним творчим 
пошуком ви закладаєте фундамент завтрашнього дня, фор-
муєте інтелектуальний потенціал Кривого Рогу, виховуєте 
патріотів країни.

Я хочу висловити вам величезну подяку за тепло, доброту і 
терпіння, за високий професіоналізм і самовіддачу. Бажаю вам здоров’я, щастя, 
родинного тепла, допитливих, цілеспрямованих учнів, котрі цінують свою наці-
ональну культуру та люблять Батьківщину і рідний Кривбас!

Зі святом!
Депутат Дніпропетровської обласної ради Ю. ЛЮБОНЕНКО.

g З пошти «ЧГ»
Герои – рядом

«Выражаю огромную благо-
дарность человеку, защитив-
шему мою дочь от овчарки 5 
октября 2012 года в 6 часов утра 
возле остановки «Богдан Хмель-
ницкий» на микрорайоне Гдан-
цевка. Участие и отзывчивость 
тронули сердце моей дочери и 
стали предметом моей беско-
нечной материнской благодар-
ности. Страшно подумать, что 
было бы с моим ребенком без 
Вашей помощи. Здоровья Вам, 
счастья, удачи и такого же тепла 
от окружающих, каким перепо-
лнено Ваше сердце.

Мама  
Ирина Александровна»

g  Виїзне навчання

Протистояти зростанню 
травматизму
Нещодавно на базі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», відбулося виїзне 
навчання представників Дніпропетровської облдержадміністрації, 
головного управління освіти і науки ДОДА, міста, керівників професійно-
технічних та вищих навчальних закладів міста Кривого Рогу за темою: 
«Функціонування системи управління охороною праці на  
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Висловив своє занепокоєння з приво-
ду охорони праці на промислових під-
приємствах міста і присутній на заході 
перший заступник голови Дніпропет-
ровської облдержадміністрації, депутат 
обласної ради, Почесний громадянин 
Кривого Рогу Вячеслав Задорожний. У 
своєму вступному слові він зазначив: 
«Вища цінність суспільства – людина, її 
життя і здоров’я. Тим не менше, за під-
сумками першого півріччя 2012 року, за-
гальний травматизм на підприємствах 
виріс на 10%, при цьому найбільше зростання 
травматизму допущено в гірничорудній та ме-
талургійній промисловості. Я вважаю, що про-
тистояти цьому зростанню ми зможемо тіль-
ки спільними зусиллями: навчальний заклад, 
роботодавець та сама людина. Щоб уникнути 
нещасних випадків, потрібно допомогти пра-
цівнику підвищити рівень культури праці та 
виробничої дисципліни». 

Також Вячеслав Задорожний зазначив, що 
потрібно стимулювати роботодавців до того, 
щоб вони усвідомлювали свою соціальну від-
повідальність, а педагогічний колектив на-
вчального закладу повинен з великою відпові-
дальністю ставитись до питання охорони праці 

та життєдіяльності, слід збалансовано усвідом-
лювати права і відповідально виконувати свої 
обов’язки, власним прикладом вчити і вихову-
вати підростаюче покоління. Отже, організація 
роботи з охорони праці повинна сприяти ство-
ренню належних умов для всіх працівників; ре-
тельно продумуючи план роботи, спільно вихо-
вувати здорове покоління. 

«Тому що саме від майбутнього здорового 
покоління багато в чому залежить стан продук-
тивних сил країни, її економічний, оборонний, 
інтелектуальний, духовний потенціал, ресурс 
розвитку суспільства, безпека держави», – під-
сумував Вячеслав Задорожний.

Крім того, Вячеслав Задорожний нагородив 
Подякою голови Дніпропетров-
ської обласної державної адміні-
страції за вагомий внесок з пи-
тань охорони праці на підприєм-
ствах Тетяну Журавльову, Ігоря 
Ошмянського, Вадима Гільченка 
та Ольгу Корнієнко – представ-
ників вищого навчального закла-
ду «Криворізький національний 
університет» та «Криворізького 
центру професійної освіти мета-
лургії та машинобудування».

_________________________________ Олена Шрамко. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

ШАНОВНІ ОСВІТЯНИ! 
Разом з міським комітетом профспілки працівників освіти міста Кривого Рогу  

щиро вітаємо вас з професійним святом – Днем працівників освіти!
Ви обрали непростий і тернистий шлях. І цим шляхом ви не-

втомно та наполегливо ведете до світла знань наших дітей, наше 
молоде покоління.

Ваші серця завжди наповнені співчуттям, добротою і небай-
дужістю до людей. Цими чудовими якостями ви щедро ділитесь 
зі своїми учнями. Вам вірять, вас люблять і шанують.

Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю вчительську 
святу, за великий талант та покликання сіяти в підростаюче по-
коління українців знання і мудрість, за любов і турботу до наших 
дітей і рідного краю.

Бажаємо вам багато літ прожити, душею й серцем молодіти. 
Щоб щастя й радість вас не минали, щоб ви постійно гарний на-
стрій мали. Щоб злагода, мир панували у хаті, були ви здорові, 
достатком багаті.

Хай шлях ваш буде світлим, а все життя, мов той кришталь – 
прекрасним, ніжним, чистим.

Бажаємо вам в цей святковий день, щоб від життя була 
завжди лиш радість, натхнення, а ще – любов і шана від 
людей.

Зі святом, і нехай все у вас буде добре!
З повагою голова профспілки працівників освіти м. Кривого Рогу М. АЛФЬОРОВА.

g Вітання

g Оголошення
Шановні мешканці Центрально-Міського району

28 жовтня 2012 року відбудуться вибори 
народних депутатів України. Використати своє 
гарантоване Коституцією України право обирати 
зможуть лише включені у списки виборців гро-
мадяни.

На виборчих дільницях з 8 жовтня будуть зна-
ходитись попередні списки виборців, з якими ви 
маєте право ознайомитися і перевірити правиль-
ність внесених до них відомостей. У разі виявлен-
ня факту невключення або помилок у списках ви 
можете звернутися до дільничної виборчої комісії 
або безпосередньо до відділу ведення Державно-
го реєстру виборців, із заявою про уточнення да-
них про себе, а також про включення себе до спис-
ку виборців. При собі необхідно мати паспорт. 
Таку заяву можна надати не пізніше, ніж за п’ять 
днів до голосування, тобто до 22 жовтня. Заяви,  
надані пізніше, не розглядатимуться.

До 12 жовтня вам принесуть іменне запро-
шення на вибори. У цьому запрошенні вам повідо-
млять про включення вас до попереднього списку 
виборців, адресу дільничної виборчої комісії, її 
номер телефону і розпорядок роботи, а також 

про час і місце голосування. Виборцям, в яких у 
списку виборців є відмітка про постійну нездат-
ність самостійно пересуватися (НСП), одночасно 
повідомлять, що їм буде надана можливість про-
голосувати вдома. 

Якщо вас запросили і ваші прізвище, ім’я, по бать-
кові вказані правильно, - значить все у вас добре. А 
якщо вас не запросили, то це привід звернутися до 
відділу ведення Державного реєстру виборців викон-
кому Центрально-Міської районної у місті Кривому 
Розі ради, або до вашої дільничної виборчої комісії.

Відділ ведення Державного реєстру виборців 
виконкому Центрально-Міської районної у місті 
ради знаходиться за адресою:  м. Кривий Ріг, 
вул. Леніна, буд. 27, каб. 416.  При собі необхід-
но мати паспорт. 

За телефоном (0564)90-08-04 або (0564)90-85- 
35 ви маєте змогу отримати консультацію.

Запрошємо всіх до тісної співпраці, адже лише 
з вашою допомогою, шановні мешканці району, 
ми зможемо забезпечити правильність складання 
списків виборців і, як наслідок, забезпечити ваше, 
гарантоване Конституцією України, право обирати.

Матеріал підготовлено відділом ведення Державного реєстру виборців виконкому 
Центрально-Міської районної у місті ради.
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До Дня вчителя

g Свято найшляхетнішої професії

Побільше учнів креативних,  
талановитих, перспективних!
Учителі, викладачі, наставники, виховате-
лі… Доброчинці, яким ми довіряємо най-
цінніший капітал свого життя – дітей. «Без 
учителя серед нас швидко поширилось би 
варварство», – ну як тут не погодитись зі 
справедливим твердженням А. Дістервега. 

Цим погожим жовтневим 
днем колишні й теперіш-
ні учні, розумники й непо-
слухи, дякують педагогам 
за шляхетний труд, який 
вони по-справжньому оці-
нять лише з роками.

Високі позиції криво-
різького освітянського 
простору були гідно оціне-

ні на урочистому прийомі 
у виконкомі міськради.

– Дякуємо вам за робо-
ту, творчу й надзвичайно 
відповідальну, – шанобли-
во звернувся міський голо-
ва Юрій Вілкул. – Високі ре-
зультати вашої праці видно 
з успіхів та перемог криво-
різьких школярів в олімпі-

адах, конкурсах, змаганнях. 
Повірте, міська влада цінує 
творчі зусилля наших осві-
тян і не залишається осто-
ронь їхніх проблем. Цьо-
горіч 51% коштів місько-
го бюджету було витраче-
но на потреби освітянської 
галузі: капітальні ремон-
ти, спортивні майданчики, 
комп’ютерні класи. У міс-
ті розробляються і викону-
ються програми, пов’язані 
з освітою. Педагогічний по-
тенціал нашого міста по-
тужний – 13 тисяч педагогів. 
Ми пишаємось нашим педа-

гогічним інститутом, який 
готує висококваліфікованих 
фахівців, розуміємо необ-
хідність цієї шляхетної про-
фесії і дбатимемо про підви-
щення її прес тижу.

На честь свята найкращі 
педагоги були нагородже-
ні: відзнаками голови Дні-
пропетровської облдерж-
адміністрації «За розвиток 
регіону» – Сергій Горевич і 
Олексій Грицишин; Почес-
ними грамотами облдерж-
адміністрації – Олена Га-
літська, Почесними грамо-
тами облради – Жанна Ба-

бенко і Тетяна Яковенко; 
грамотою облради – Ка-
терина Коник; нагрудним 
знаком «За заслуги перед 
містом» III ступеня – Юлія 
Супрун. За сумлінну пра-
цю кращі працівники га-
лузі отримали відзнаки ви-
конкому міськради.

– Професія вчителя – на-
прочуд емоційна справа, – 
впевнена начальник управ-
ління освіти і науки викон-
кому міськради Наталія 
Касимова, – треба завжди 
тримати себе в руках. Для 
учителя важливі артис-
тизм, майстерність, уміння 
привернути до себе увагу. 
Тільки тоді учень розумі-
тиме все, про що ти кажеш. 
Він буде не просто слухати, 
а й чути. Бажаю своїм коле-
гам витримки, бути справ-
жніми, великими учителя-

ми, які надихають до отри-
мання знань.

На винуватців свята че-
кали подарунки й концерт-
на програма у виконанні 
маленьких вихованців во-
кальних студій. Цього дня 
освітянам зичили профе-
сійних перемог, творчих 
злетів, чемних учнів і… 
нормального тиску.

***
Приємно, що були гідно 

оцінені досягнення наших 
педагогів у роботі з обда-
рованими учнями: вчи-
тель фізики Криворізького 
природничо-наукового лі-
цею Інна Смолянчук отри-
мала Почесну грамоту Ка-
бінету Міністрів Украї-
ни, а директор КЗШ №108 
Людмила Стешина стала 
лауреатом обласної педа-
гогічної премії.

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g Завтра – День працівників освіти

Найкращі з-поміж  
кращих вчителів

Завтрашнього дня 
маємо привід згада-
ти першу вчитель-
ку свою, а також усіх 
тих, хто з нами ділився 
своєю душею й щирим 
серцем, хто вчив три-
мати ручку та читати 
по складах, хто дода-
вав яблука на дошці й 
розтлумачував закони 
Ньютона. Адже завтра 
професійне свято осві-
тян, з нагоди чого най-
кращі з-поміж кращих 
вчителів Довгинців-
ського району були 
запрошені до ЦДЮТ 
«Дружба» на врочис-
тий вечір.

Голова Довгинців-
ської районної в міс-
ті ради Ігор Колесник 
у своєму вітальному 
слові підкреслив зна-
чущість цієї професії, 
наголосивши на тому, 
що успіхи кожної лю-
дини були закладені 
ще за шкільною пар-
тою, тому за всі свої 
досягнення ми най-
перше маємо дяку-
вати вчителям. На-
томість присутній на 
святі депутат Дніпро-
петровської облради, 
Почесний громадя-
нин міста Юрій Лю-
боненко згадав про 
свою першу вчитель-
ку Євгенію Чикален-
ко, якій при врученні 

криворізького орде-
на – нагрудного знака 
«За заслуги перед міс-
том» – весь зал апло-
дував стоячи.

– Якщо мета-
лург раптом допус-
тив брак, видавши 
не якісну сталь, то її 
можна переплавити 
наново, – зауважив 
Ю. Любоненко. – На-
томість, якщо допус-
тити брак в освіті, то 
наслідки цього про-
являться тоді, коли 
їх уже виправити не 
можна. А тому наші 
шановні освітяни їх і 
не допускають, розу-
міючи свою відпові-
дальність за вихован-
ня. І за це вам вели-
ка подяка, за вашу до-
стойну роботу й за пе-
ремоги ваших учнів.

Потім він виконав 
приємну місію й на-
городив Почесними 

грамотами Дніпропе-
тровської облдержад-
міністрації директо-
ра КЗШ №87 Тетяну 
Бабенко, директора 
КЗШ №90 Людмилу 
Грищенко та дирек-
тора Криворізької пе-
дагогічної гімназії Те-
тяну Прокоп’єву. Ряд 
освітян також отри-
мали грамоти викон-
кому Довгинцівської 
районної в місті ради.

Вітальні слова пере-
межовувалися висту-
пами кращих твор-
чих колективів Цен-
тру дитячої та юнаць-
кої творчості.

***
Минулого четверга 

Ю. Любоненко також 
привітав з професій-
ним святом освітян 
Саксаганського райо-
ну, де кращим з кра-
щих були вручені різ-
ні відзнаки.

Едуард БІЛИК. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g Штрихи до портрета

Віддати, що маєш, що знаєш…
«Ви стільки років йдете ни-

вою вчительської праці… Вас 
збивав з ніг вітер різних змін, 
запорошував сніг паперів і до-
кументацій, боляче бив град 
усіляких комісій та перевірок, 
але найважче, мабуть, було 
тоді, коли ви спотикались об 
ріллю людської невдячності, 
боляче кололися стернею учнів-
ської неуважності й байдужос-
ті. Низький уклін вам, вашій 
праці, вашим втомленим очам, 
вашим небаченим снам…» 

Ці щемні, пронизливі слова 
батьків маленьких учнів присвя-
чені вчителю початкових класів, 
який гідно торував освітянську 
дорогу 46 років, – ветерану праці, 
відміннику освіти України Світ-
лані Петрівні Прядко.

Здається, ніби вчора юна ви-
пускниця Криворізького педін-
ституту прибула до Павлоград-
ської школи. Не встигла й півро-
ку відпрацювати, як до роботи 
відповідальної молодої вчитель-
ки придивилися члени комісії з 
обласного центру і запропону-
вали спробувати себе на поса-
ді завідуючої шкільним відділом 
обкому комсомолу. Впоралась 
на відмінно, але в кар’єрну спра-
ву втрутилась… любов.

За своєю долею Світлана по-
мчала до Кривого Рогу. Пере-
ступивши поріг школи №73, за-
трималась тут аж на 45 років. 
Тож і не дивно, що саме 73-я 
стала і осередком професійного 
зростання, і другою домівкою.

– Мій перший клас у паралелі 
був під буквою «Є» – у школі тоді 
навчались 2048 учнів, – згадує 
Світлана Петрівна. – Незабаром 
мене призначили завучем з ви-
ховної роботи серед початкових 

класів. Десяток років я виконува-
ла ці обов’язки. А далі були 25 ви-
пусків, кожен з яких – рідний і до-
рогий, часточка моєї душі й віри. 
Вчила їх бути добрими, чуйни-
ми, справедливими. Словом, бути 
Людиною. Завжди враховувала 
індивідуальні особливості дітей, 
знала їхні здібності й нахили, роз-
вивала природний потяг до знань. 
Радію за своїх вихованців, коли 
посідають перші місця на олімпіа-
дах. Завжди знаходжу стежину не 
лише до учнів, а й до їхніх батьків, 
щоб разом ростити високодухов-
ну, розвинену особистість. Дякую 
батькам своїх непосидючих малят 
за постійну підтримку та увагу – 
без цього не було б наших спіль-
них перемог.

Вдячних учнів Світлані Пе-
трівні не позичати – щороку 
у День учителя її телефон роз-
ривається від дзвінків. Вітають 
свого педагога колишні неслух-
няні школярики, а нині успішні 
бізнесмени з Америки, Швей-
царії, Данії. Багато учнів Світ-
лани Прядко досягли вершин 
у професії і принагідно згаду-
ють уроки першої вчительки. 
Хранителькою добрих шкіль-
них традицій, досвідченою пра-
цівницею й відповідальною по-
мічницею – людиною, на яку 
завжди можна покластися, вва-
жають свою колегу педагоги і 
директор школи Галина Молча-
нова. Протягом 40 років колек-
тив 73-ї школи незмінно пере-
обирає Світлану Петрівну голо-
вою профспілкового комітету.

– Я не відчуваю накопиченої за 
роки втоми, – зізнається жінка. – 
Школа у нас найкраща в районі, 
колектив дружний. Я так люблю 
свою роботу, що не можу довго 

всидіти вдома. Цього року мені 
довірили класне керівництво у 9 
класі, а це ж мої діточки з 1 кла-
су, моя гордість – 5 відмінників і 
14 хорошистів! Де ми з ними вже 
тільки не були: і в Петриківці, і в 
Веселих Боковеньках, і в Умані. 
А дівчата ж у мене які співучі! А 
хлопці які щирі! Вони мені й осо-
бисті таємниці довіряють.

Не приховує від неї таємниць 
і рідний онук Артем, студент 4 
курсу КНУ. При згадці про вну-
ка обличчя Світлани Петрівни 
молодшає й світлішає. Хлопчи-
на навдивовижу турботливий і 
люблячий, справжня бабусина 
втіха, найдорожча дитина...

Діти, діти. Діти вдома, діти на 
роботі. Скільки з учителем не го-
вори, а тільки й розмов, що про 
дітей. Та й не дивина – вони до-
дають життєдайної сили, енергії, 
спонукають рухатись уперед, до-
лати перешкоди, а нерідко й пе-
ресилювати себе. Шестирічний 
малюк з широко розплющени-
ми назустріч світу очима вірить 
тобі, Учителю, а ти мусиш ви-
правдати ті сподівання. У цьо-
му й полягає найбільша цінність 
твого життя – віддати учням, що 
маєш, що знаєш, що вмієш…

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.
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На часі

g Міський турнір на призи «Червоного гірника»

Вперше так яскраво засяяли «зірочки» з Дзержинського району…
... Сашко Недосик вчиться у КСШ №15, що в 
Дзержинському районі. Батьки привчили 
його дотримуватись принципу: «Зробив діло, 
тобто уроки, – гуляй сміливо!». Але школяр 
вільний час даремно не марнує. Тільки-но 
прийшов додому, трохи відпочив – і за уро-
ки. А потім – гайда на поле м’яча ганяти. 

Грає азартно: у шкільній 
команді Сашко – капітан. 
Разом із ровесниками-дру-
зями вибороли право не 
лише грати за Дзержин-
ський район у міському 
турнірі «Осінні зірочки» 

на призи «Червоного гір-
ника», але й потрапили до 
фіналу. Тож хвилювань – 
«вагон і маленький візок», 
адже гратимуть на голо-
вній спортивній арені Кри-
вого Рогу – стадіоні «Мета-

лург», де днями «Кривбас» 
розгромив запорізьку ко-
манду прем’єр-ліги.

– Суперники у нас силь-
ні, – зізнався Олександр, – 
але ми їх все-таки здолали. 
Перший гол провів Кос-
тя Усик, а другий послав 
прямісінько в «дев’ятку» 
Андрій Посипай. Хлопці з 
Жовтневого району забили 
нам один м’яч. 

Ура! Ми перемогли…
Не менше радів і тренер 

юних «зірочок» із КСШ 
№15, майстер спорту з 
футболу Валерій Катков. У 
нього Сашко з друзями за-
ймається вже чотири роки. 
Торік його вихованці в цьо-
му турнірі стали бронзови-
ми призерами, а минулого 
понеділка вперше завоюва-
ли першість, вигравши 2:1.

– Мої вихованці не тіль-
ки багато часу приділяють 
фізичній підготовці, але й 
грають у баскетбол, теніс, 
бігають кроси, – задово-
лено посміхається Валерій 
Іванович. – Мабуть, тому й 
намітився прогрес. Думаю, 

що нам трішечки й потала-
нило, бо мали дуже сильно-
го суперника з Жовтневого 
району. І два тайми вони з 
нами грали на рівних.

І це правда. Адже тре-
нує «зірочок» Жовтнево-
го району кращий вчитель 
фізкультури міста та на-
шої області 2011 року Ла-
риса Литвин. У КЗШ №32 
вона зі своїми досвідчени-
ми помічниками тричі на 
тиждень проводить трену-
вання. Тому результат не 
забарився. Молодці, хлоп-
ці, гідно у фіналі грали, хо-
ча й програли. Зрештою, 
друге місце – теж немалий 
успіх. А ось третє здобула 
юнь із Тернівського райо-
ну, котра по пенальті 5:4 
(основний час – 1:1) ви-
рвала вікторію у 10-річ-
них ровесників із Цен-
трально-Міського району. 
    – Вже багато років цей 
турнір проводиться як у 
нашій державі, так і міс-
ті, – зазначив, вітаючи 
юних футболістів, голова 
комітету з фізичної куль-

тури та спорту виконкому 
міськради Іван Коваленко. 
– Учасники «Шкіряного 
м’яча» спочатку змагають-
ся в своїх школах, районах. 
Цей традиційний турнір 
проводимо спільно з місь-
кою федерацією футболу, 
ФК «Кривбас» на призи за-
гальноміської газети «Чер-
воний гірник». Сьогодні у 
нас немає одноосібних лі-
дерів – усі ви переможці. 

Хлопцям із Дзержинсько-
го району, котрі представ-
лятимуть наше місто вже 
на обласному турнірі, ба-
жаю добре підготуватись. 
А для цього треба тре-
нуватись і тренуватись... 
   Усі три команди 
школяриків-«зірочок» 
отримали грамоти, медалі, 
кубки і, звичайно ж, призи 
від «Червоного гірника» – 
гарні футбольні м’ячі.

____________________________________________________________________________________________________ Віталій ТКАЧУК. Фото Станіслава ХОМЕНКА.

g Вуличні іменини

Свято Співдружності 
Є така гарна традиція – разом із 
сусідами святкувати іменини власної 
вулиці, на якій живеш і де проходить 
більша й головна частина твого життя. 
Адже тут твій дім, твоя родина, тут ти 
відчуваєш себе радісно й зручно. 

Приблизно з такими думками минулої п’ятниці 
зібралось чимало мешканців вул.  Співдружності, 
що в Саксаганському районі, на свято своєї вулиці. 
До них у гості завітали депутат Дніпропетровської 
облради, Почесний громадянин Кривого Рогу Юрій 
Любоненко, заступник міського голови Костянтин 
Бєліков, голова Саксаганської районної в місті ради 
Валерій Беззубченко та інші. 

Ю. Любоненко щиро привітав саксаганців з їх-
нім святом, побажавши жителям вулиці Спів-
дружності залишатися такими ж хазяйновитими і 
завзятими, підтримувати активу життєву позицію. 
К. Бєліков додав, що місто завжди приділяло ува-
гу житломасиву Ювілейний та й у подальшому не 
залишатиметься осторонь його нагальних потреб. 

Зі свого боку господарі – мешканці цієї та приле-
глих вулиць порадували себе і гостей виставкою 
декоративно-ужиткового мистецтва та народної 
творчості, а також виступами спортсменів та ко-
лективів художньої самодіяльності. 

Отже, свято вдалося! 
_____________________________________________ Е. МІСЦЕВИЙ. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g По літах і шана

Нежданий сніг упав на плечі
У напоєний теплом осінній день працівники бібліотеки-філії №15, що в 
Довгинцівському районі, підготували свято до Міжнародного дня людей похило-
го віку – віддали шану людям, за спиною яких великий життєвий шлях, досвід і 
мудрість.

Колектив книгозбірні, її читачі та літні гості зі-
брались на свято праці, долі, свято життя «Нежда-
ний сніг упав на плечі». На заході були присутні 
не лише старші користувачі бібліотеки, а й молоде 
покоління – вихованці дитячого притулку «Пролі-
сок». Читальна зала милувала око квітами, дороб-
ками народних майстринь, які є читачками бібліо-
теки.

Завідувач бібліотеки Валентина Осика розповіла, 
як це свято відзначають в Україні та в інших країнах 
світу, побажала присутнім здоров’я, творчої насна-
ги та сімейного затишку. Українськими народними 
піснями та дотепними гуморесками розважав гос-
тей ансамбль «Рідна пісня». Свято у тісному колі 
об’єднало старше і молодше покоління.

____________________________________________________ Бібліотекар Людмила ЯЩЕНКО.

g Оголошення
Щодо призначення житлових субсидій

З жовтня поточного року розпочато прийом документів для призначен-
ня субсидій на опалювальний період 2012-2013 років.

Житлова субсидія – це допомога 
держави родинам в оплаті за жит-
лово-комунальні послуги.

У разі призначення субсидії сім’ї 
сплачують за житлово-комунальні по-
слуги у межах норм – 15 відсотків свого 
середньомісячного сукупного доходу.

Ті сім’ї, які складаються лише з не-
працездатних громадян, а також сім’ї, 
до складу яких входять діти або інвалі-
ди І, ІІ груп і дохід в яких на одну особу 
не перевищує прожиткового мінімуму 
(з 01.10.2012 – 1060 грн.), сплачують за 
житлово-комунальні послуги в межах 
встановлених норм – 10 відсотків се-
редньомісячного сукупного доходу.

Субсидії призначаються, якщо роз-
мір плати за житлово-комунальні 
послуги у межах норм споживання, з 
урахуванням пільг, перевищує обсяг 
обов’язкового відсотка платежу.

Звертаємо увагу, що наявність 
заборгованості з оплати за житло-
во-комунальні послуги не впливає 
на визначення права на призна-
чення субсидії.

У районних управліннях праці та 
соціального захисту населення діють 
прямі телефонні «гарячі» лінії, за якими 
можна отримати детальну консульта-
цію з питань призначення субсидії та 
замовити талон на прийом на зручний 
день та час. Це:
Дзержинський район – 92-81-40;
Довгинцівський район – 71-44-19;
Жовтневий район – 406-00-80,  
53-00-95;
Інгулецький район – 21-39-03, 22-31-45;
Саксаганський район – 64-23-88; 64-43-
83;
Тернівський район – 38-02-60;
Центрально-Міський район – 90-08-26.

Управління праці та соціального захисту населення  
виконкому міськради.

g  Візьміть на замітку

Субсидія за талончиком
Уже через тиждень-два, зважаючи на погодні умови, 
у місті може бути розпочато опалювальний сезон, що 
спричинить зростання розмірів житлово-комуналь-
них платежів. 

Для захисту малоімущих, нагадує 
управління праці та соціального за-
хисту населення виконкому міськра-
ди, в Україні діє програма надання 
субсидій для компенсації частини 
вартості житлово-комунальних по-
слуг. Допоки цим видом адресної 
державної допомоги в нашому місті 
користується близько 4,5 тис. родин, 
але з початком жовтня їх кількість 
напевне відчутно зросте, адже мину-
лого опалювального сезону субсидія 
була надана більше 30 тисячам кри-
ворізьких сімей.

Аби запобігти утворенню черг та 
інших незручностей для криворіжців, 
вже кілька років діє спеціальна схема 
прийому громадян. Згідно з нею кожен 
потребуючий в районному управлінні 

соцзахисту може замовити телефо-
ном або отримати особисто талончик 
на прийом до спеціаліста на зручний 
для себе час. Завітавши в управління 
в означений день та встановлений 
час, отримувач заповнює необхідні 
документи і впродовж тижня одержує 
відповідь про одержання допомоги чи 
обґрунтовану відмову в її призначенні.

Одначе навіть при відмові за тими чи 
іншими причинами людина має право 
звернутися до спеціальної комісії при 
райвиконкомі, котра як виняток має 
право таки призначати субсидію, ви-
ходячи з конкретних обставин у даній 
родині. Примітно, що минулого сезону 
субсидію за рішеннями таких комісій 
одержала практично кожна четверта 
родина отримувачів.

__________________________________________ Е. МІСЦЕВИЙ.
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Світ освіт

g Поважний ювілей

Мов зоря світанкова, рідна школа моя сорокова
Актова зала ЗОСШ №40 гуділа, як вулик. 
Найстарша в Тернівському районі школа 
святкувала 140 років від дня заснування, і 
200 її колишніх випускників та вчителів зі-
йшлися і з’їхалися минулої п’ятниці на свято 
своєї альма-матер.

 «Желая оставить 
по себе добрую 
память, сочувствуя 
доброму делу…»

 Перша двокласна школа у 
Веселих Тернах була відкри
та на кошти Земської упра
ви в 1872 році (як свідчить 
звіт тодішнього директо
ра уже чотирикласної шко
ли Григорія Вартмінського, 
складений 17 січня 1895 р. 
– він зберігається в Цент
ральному історичному ар
хіві м. СанктПетербурга). 
У 1892 р. завдяки дружині 
генерала Харіна, чий має
ток стояв у Веселих Тернах, 
Олександрі Адамівні було 
збудовано нове приміщен
ня сільської школи на 130 
учнів. Як вона згодом запи
сала у щоденнику: «Желая 
оставить по себе добрую 
память, сочувствуя добро
му делу…» У 1912 році на 
честь 100річчя Вітчизня
ної війни проти Наполеона 
вже Веселотернівській гім
назії було присвоєне ім’я ге
нерала Барклая де Толлі, що 
засвідчує не тільки висо
кий статус цього навчаль
ного закладу, а й значення 
Веселих Тернів як освітньо
го центру.

На 1937 рік припадає пер
ший випуск 10 класу, і з 
цього часу школа стає Ве
селотернівською середньою 
школою №40. У 19481949 
навчальному році відбувся 
перший післявоєнний ви
пуск – тоді школу закінчили 
всього 9 учнів. В архіві шко
ли зберігаються класні жур
нали за 19481949 н.р., де за
значено назву: Веселотер
нівська середня школа №40 
Жовтневого району м. Кри
вого Рогу. 1961 року була 
зведена нинішня будівля 
школи на 920 місць. Тож час 
дав підтвердження тому, що 
добра справа лишає по собі 
довгий вдячний слід.

Учителю, свята 
твоя дорога

За 140 років існування 
Веселотернівської шко

ли її очолювали 15 ди
ректорів. Серед них дві 
жінки – Ольга Василівна 
Мелентьєва, що керува
ла школою з 1950 по 1958 
рік, та Ольга Григорівна 
Устінова, випускниця цієї 
ж школи, яка управляє 
освітнім процесом нині. 
На шкільному ювілеї був 
присутній Віктор Гай
даш, директор цієї шко
ли з 1977 по 1979 роки, та 
колишній завідуючий ра
йонним відділом освіти 
Анатолій Шматко.

– Напередодні ювілею у 
СШ №40 спробували на
звати відомих своїх випус
кників – вийшов довже
лезний список. Найперше, 
школа носить ім’я колиш
нього свого випускника 
Героя Радянського Союзу 
Юрія Должанського. Є се
ред її колишніх учнів на
уковці: академік Академії 
економічних наук Тарас 
Бень та його брат Георгій 
Бень, Олександр Микола
єнко, Володимир Соколов, 
Дмитро Малюта, Наталя 
Кирюшина, Микола Долгі
єр, Олександр Несмачний, 
Микола Коваленко, Вячес
лав Стеценко, військово
службовці: Олег Бицюк, 
генераллейтенант ракет
них військ, колишній за
ступник Міністра оборо
ни, а нині радник голов
нокомандуючого Зброй
них сил України, генерал
майор Іван Мироненко, 
полковник, старший ви
кладач військової кафе
дри Сибірської металур
гійної академії Сергій Ло
бода, Іван Щербенко, за
ступник командира еска
дрильї льотчиків (загинув 
14.12.1987 р. при виконан
ні учбового польоту), Алім 
Солоніченко, воїнінтер
націоналіст, загинув в Аф
ганістані. Вийшли з її стін 
Ігор Коваленко, директор 
департаменту інвестицій
ної політики і євроінтегра
ції Мінекономіки України, 
Микола Земляний, заслу
жений будівельник Украї

ни, голова правління ЗАТ 
«Криворіжіндустрбуд», 
Почесний громадянин 
Кривого Рогу, Віталій 
Пльотко, заслужений бу
дівельник України, Вадим 
Бондаренко – колишній ге
неральний директор Кри
ворізького коксохімічного 
заводу, Володимир Півень, 
колишній генеральний ди
ректор ПАТ «Інгулецький 
ГЗК», Микола Яковлєв, ди
ректор Львівського калій
ного заводу, Віктор Геть
манов, генеральний дирек
тор рудника №4 «Белка
лій», м. Солегорськ (Біло
русія), Володимир Бицюк, 

головний інженер Білго
родського ГЗК. Є серед 
них і діячі культури: Вале
рій Заліщук, старший ви
кладач кафедри живопису 
Харківської державної ака
демії дизайну та мистецтв; 
Олександр Шевцов, соліст 
заслуженої капели банду
ристів ім. Григорія Майбо
роди; Валентина Щербина, 
солістка Українського на
родного хору ім. Верьовки. 
І цей перелік можна про
довжувати ще і ще. Готу
ючись до ювілею, тут по
рахували, що тільки з 1948 
по 2012 рік СШ №40 закін
чило понад 5 тисяч випус
кників, 75 з них – із золо
тими та срібними меда
лями, і всі вони стали до
стойними людьми.

На ювілей рідної шко
ли приїхав з Одеси її ви
пускник 1956 р., акаде
мік Міжнародної академії 
холоду, професор Одесь
кої Національної морської 
академії Володимир Білий. 
Узявши слово, він з гли
бокою вдячністю говорив 
про те, що коли б не тра
пився на його життєвому 
шляху такий учитель фі
зики, як Павло Олексан
дрович Батішов, чиїх ви
хованців радо брали на 
навчання всі тодішні тех

нічні вузи України, хто 
знає, як би склалася його 
доля. А так, його, хлопчи
ну з Кам’яного Поля, що з 
дитинства снив мандрами, 
одразу прийняли в Одесь
ке вище морське училище. 
Упродовж життя він по
бував у 52 країнах світу. 
Отож привіз у подарунок 
рідній школі спеціальний 
світловий глобус, який, 
коли вмикаєш, відображає 
географічну карту світу, а 
коли вимикаєш – політич
ну. Передав Володимир 
Никифорович і карту з по
значенням країн, де йому 
довелося побувати. Випус
кник 1955 р. Микола Зем
ляний згадував, що в той 
час у школі №40 було по
над півтори тисячі учнів, 
а сама вона розташовува
лася у кількох будівлях – 
одну з них прозвали «кри
шталевим будиночком» за 
те, що взимку в ній стіни 
вкривалися інеєм. Тоді на
вчання велось у три зміни, 
але жага до знань була ве
ликою. З теплотою нази
вав своїх учителів Анас
тасію Камбул, Ольгу Ме
лентьєву, Валентину Ба
бич, Валентина Поліща
ка, Івана Будка, Валентину 
Дехтяр, Парасковію Яро
ву, Івана Бицюка, профе

сіоналів своєї справи, чу
дових педагогів, які всю 
душу вкладали в них, сво
їх учнів. На знак подяки 
своїй малій батьківщині 
Микола Федорович упро
довж всього свого жит
тя опікується проблемами 
рідної школи не по службі, 
а по душі, як кажуть. Ще 
з 50х років його 10А по
стійно збирається разом, 
тож і нині вони всі покла
дали квіти до воїнського 
меморіалу. А оскільки на 
іменини не ходять без по
дарунків, то від 10А кла
су 1955 р. випуску Мико
ла Земляний вручив школі 
комп’ютер та чек на 7 тис. 
грн. на придбання сценіч
них костюмів для шкіль
ної художньої самодіяль
ності.

Добру пам’ять зали
шив про себе Кривому 
Рогу учитель історії Віктор 
Кайстренко, який у 1972 р. 
створив музей, що згодом 
отримав звання народно
го – його експонати демон
струвалися на ВДНГ в Ки
єві, а з часом склали осно
ву Веселотернівської фі
лії Криворізького істори
кокраєзнавчого музею. 
На всю країну гримів клуб 
інтернаціональної дружби 
СШ №40 на чолі з Аллою 
Сушко. З нагоди 140річ
ного ювілею СШ №40 Гра
мотами Криворізького 
міськвиконкому, Тернів
ського райвиконкому та 
районного відділу освіти 
були нагороджені нинішні 

педагоги Лариса Гричанен
ко, Тетяна Ступак, Люд
мила Холодовська, Світла
на Дремлюк, Світлана Він
тоняк, Наталія Зіневич, 
Олена Марченко, Світла
на Складник, Алла Чет
вергова – так що є ще по
рох в педагогічних поро
хівницях цього навчаль
ного закладу. Випускник 
СШ №40, голова Тернів
ської райради Володимир 
Терьохін передав Подяку 
Тернівського райвикон
кому всьому педагогічно
му колективу школи, зау
важивши, що стара шко
ла сьогодні набуває ново
го вигляду. Завдяки меру 
міста Юрію Вілкулу у при
міщенні школи заміне
но всі вікна, капітально 
відремонтовано покрів
лю, завдяки першому за
ступнику міського голо
ви Костянтину Павлову 
та депутатському корпу
су біля школи встановле
ні спортивний та дитячий 
майданчики, що робить 
її важливим соціальним 
осередком селища. Він за
читав привітальний лист 
з нагоди ювілею найста
рішої тернівської школи 
від губернатора Дніпро
петровщини Олександра 
Вілкула. Вітала ювілярів і 
начальник міського управ
ління освіти Наталія Каси
мова.

Свої творчі подарун
ки гостям дарували учні 
школи. Дуже зворушливе і 
щемливе вийшло свято.

Мотрона ПАНОВА. Фото Наталії ФІЛІМОНЕНКОВОЇ.

g Рекламаg Офіційно
До уваги суб’єктів господарювання!

На виконання заходів Програми розвитку підприємництва в місті на 2011-2012 роки, затвер-
дженої рішенням міської ради від 22.12.2010 №66, управлінням розвитку підприємництва ви-
конкому міської ради за участю професійних лекторів проводяться освітні семінари для 
суб’єктів господарювання міста щодо актуальних питань ведення бізнесу в 2012 році.

Запрошуємо бажаючих взяти участь у зазначених заходах та скористатися можливістю отри-
мати фахові роз’яснення з питань податкового, трудового законодавства, соціального страхуван-
ня тощо.

Семінари відбудуться 12.10.2012:
об 11.00 в залі засідань виконкому Довгинцівської районної у місті ради (вул. 

Дніп ропетровське шосе, 11) для суб’єктів господарювання Довгинцівського, Дзержинського, 
Центрально-Міського та Інгулецького районів;
о 14.00 в залі засідань виконкому Жовтневої районної у місті ради (вул. Шурупо-

ва, 2) для суб’єктів господарювання Жовтневого, Тернівського, Саксаганського районів.
 Довідки за телефоном 92-25-89.

Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради.

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго» повідомляють, 
що для проведення ремонтних робіт в період з 15.10.2012г. по 19.10.2012р.   можливі тимчасові  (з 900 до 1700)  

відключення ел. енергії на вулицях:
Достатку 13-41, 30-72, Шмідта 48-80, 57-85, Шевченко 112, 122а, 149, Гризодубової 52-90, 41-67, Чудська 2-20,1-11, Куйбишева 71-81,82-94, Шмідта 82-94,87-93, 
86, Економічна 1-25,2-16,20; пров. Економічний  2,6,10,12,20,22,1,3,5,6,11,19,21, Нахімова, Транзитна 1-17, 28-42, 19-65, 44-84, 94, Левітана 3-23, 4-24, 27-47, 30-
50,  Воронезька 3-25, 4-24, 31-51, 28а-50, Вятська 1а,1б,2а,4а,6а,16а, Іскрівська 1, 37-59, 124, 106-122, 63-91, 118, Пловдивська 3-23, 4-28, Милашенкова 30а-50, 
3-21,4-24,  Шполянська 7-25, 115, 8-20,26-28а, 93-113, 94-116,  Улітіна 3-23, 4-26, Сизранська 3-21,4-24, Арістова 1-21, 4-22, Благоєва 12-22, Кузнецька 2, 2а-54, Ма-
газин «Татьяна» вул. Перова, Торговельний центр «Сонячна галерея», 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, Городищенсь-
ка,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, Бєляє-
ва,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, Муромська,40-64;57-79, 
Чорноморська,36а-80;35а-79, Ст.Більшовиків,36а-38а, Чебишева,1-25;2-22, Цитрусова42-62;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 Василевсь-
кої, 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, Кузнечна,2-18;3-19, Воронезька, 3-25; 4-24; Вятська,16-а;6а;4а;2а;1а;1б, Транзитна,1-17,28-42, Пловдивська,4-28;3-23, Левітана,4-24;3-23,30-50;27-47, 
Іскрівська, 37-59, 124, 108а-122, 63-91,  Милашенкова,30-а-52,4-24;3-21; Шполянська,115, 94-116;93-113,  Червонопресненська,8-32;7-25, Воронезька,28-50;31-51, 
Улітіна,4-26;3-23, Сизранська,4-22;3-21, Аристова.4-22;1-21, Благоєва,12-22, Транзитна,19-65;44-94, Кузнецька,2-54, вул. 23 Лютого: оранжерея, школа-інтернат, маг. 
«Шевро», маг. «Геліос»,гаражі, АТС, «Київстар», маг. «Карпати», аптека, Приватбанк, вул. 23 Лютого, школа № 55, вул. 23 Лютого, 56, вул. Панкєєва, 15, вул. Електроза-
водська, 1,3, 2, 4, 6, 7, 9, КЖП-31, КБО, вул.Весела,1-7, вул.Грекова,1-7, вул Цілинна,15-20,Тагора,1-6, вул.Мечникова,1-7, вул.Костюшка,1-7, вул.Остроградська,1-38.

Вибачаємося  за викликані незручності.
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g Оголошення
Управління комунальної власності міста виконкому міської ради оголошує про наміри  передати  
в оренду об’єкти комунальної власності, щодо яких надійшли заяви

№
з/п Балансоутримувач

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування Місцезна
ходження

Загальна 
площа, 

м2 

Вартість  майна 
за незалежною 

оцінкою, грн.

Максимально 
можливий строк 

оренди
Мета використання

1 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 1 по
верх житлового будинку

Вул.Калан
тая,16 30,2 28457,0  Станом 

на 13.09.2012
2 роки 

11 місяців
Під розміщення облад
нання електрозв’язку 

2 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у 2 по
верх окремо розташованої нежилої будівлі

Вул.Тухаче
вського,33а 154,3 134905,0  Станом 

на 30.08.2012
2 роки 

11 місяців
Під  розміщення май
стерні з ремонту меблів

3 Поштамт – Центр по
штового зв’язку №2  
ДД УДППЗ «Укрпошта»

Нежиле приміщення, вбудоване у 1 по
верх окремо розташованої нежилої бу
дівлі

Вул. Федо
ренка, 5а, 

блок Б
35,9

35685,0   
Станом на 
31.08.2012

2 роки 
11 місяців

Під  розміщення торгівлі 
промислових товарів, 
що були у використанні

4 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у окре
мо розташовану нежилу будівлю

Парк і м. 
Б. Хме

льницького
82,7

176499,0   
Станом на  
11.09.2012

2 роки 
11 місяців

Під розміщення кафе, 
що здійснює продаж то
варів підакцизної групи

5 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 2 по
верх окремо розташованої нежилої бу
дівлі

Мкрн. Со
нячний, 22а 21,81

26377,0   
Станом на 
05.09.2012

1 рік
Під розміщення або
нентського бюро ка
бельного телебачення 

6 Відділ освіти викон
кому Довгинцівської 
районної у місті ради 

Нежиле приміщення, вбудоване у 1 по
верх окремо розташованої нежилої бу
дівлі

Вул. Косіо
ра, 77 24,37

18311,0   
Станом на 
07.09.2012

2 роки 
11 місяців

Під розміщення май
стерні з пошиття та ре
монту одягу 

7 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у 1 по
верх окремо розташованої нежилої будівлі

Вул. Гри
цевця, 3в 86,3 121404,0  Станом 

на 14.08.2012
2 роки 

11 місяців
Під розміщення відді
лення банку

8 МКЗ «Палац культури 
імені Артема»

Частина нежилого приміщення, вбудо
ваного у 1 поверх окремо розташованої 
нежилої будівлі

Вул. Бико
ва, 2 2,0

2347,0   
Станом на 
11.09.2012

2 роки 
11 місяців

Під розміщення торго
вельного автомату, що 
відпускає кавові напої

9 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у 1 по
верх окремо розташованої нежилої будівлі

Вул.Туха
чевського, 

33а
274,5

227503,0  
 Станом на 
06.09.2012

2 роки 
11 місяців

Під розміщення мебле
вої майстерні

10 УКВМ Окрема розташована нежила будівля Вул. Упіта, 
51а 15,3 9569,0  Станом на 

24.09.2012
2 роки 

11 місяців
Під розміщення гаражу

11 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у 1 по
верх окремо розташованої нежилої бу
дівлі

Пр. Мета
лургів, 16 3,0

6337,0   
Станом на 
14.08.2012

2 роки 
11 місяців

Під розміщення відді
лення банку

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються відділом дозвільно
погоджувальних процедур виконкому міської ради протягом 10ти робочих 
днів після опублікування оголошення в міській комунальній газеті «Червоний 
гірник». У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди, орен
додавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до абз.3 

частини 4 ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального май
на» та рішення міської ради від 23.11.2011 №726 «Про затвердження Положення 
про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста».

Довідки можна отримати  в  управлінні комунальної власності міста викон
кому міської ради (пл.Радянська,1, кімн. 361, 360,  тел.744929,  744397).  

КП «ЖЕО № 20»
надасть

робочі місця 
двірників

(для інвалідів).
Звертатися за адресою:  
вул. Лермонтова, 60, тел. 26-15-89.

Дотримання правил – запорука безпеки
На даний час найбільш ак

туальною проблемою при ви
користанні побутового газу за
лишається отруєння чадним 
газом від побутових газових 
приладів з відводом продук
тів згоряння у димохід.

Основними причинами подіб
них випадків є грубі порушення 
користувачами правил безпечно
го користування газовими при
ладами, серед яких самовільне 
втручання абонентів в систему га
зопостачання, переоблаштування 
системи  витяжної вентиляції, ро
бота якої призводить до порушен
ня тяги від опалювальних при
ладів і проточних водонагрівачів, 
несправність системи димових та 
вентиляційних каналів.

Для запобігання нещасних 
випадків при користуванні 
газовими водонагрівачами і 
опалювальними приладами

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
– користуватися газовими водо

нагрівачами і опалювальними 
приладами при відсутності тяги 
й при зворотній тязі, тому що 
можливе отруєння чадним газом;

– користуватися несправними га
зовими приладами;

– включати газові прилади дітьми, 
а також особами, що не пройшли 
спеціального інструктажу;

– прикріплювати до водонагрівача,  
опалювального приладу та газо
проводів сторонні предмети;

– вмикати газові прилади при не

справній автоматиці безпеки.
НЕОБХІДНО:
– тримати водонагрівачі та опа

лювальні прилади в чистоті і 
справному стані;

– систематично перевіряти тягу 
в димоході перед вмиканням і 
під час роботи газового приладу 
та не вмикати його при відсут
ності тяги;

– слідкувати за своєчасною пері
одичною перевіркою і прочист
кою димоходу та вентиляційних 
каналів;

– при несправності водонагрівача 
чи опалювального приладу від
ключити газ і викликати робіт
ника газового господарства.
При виявленні запаху газу
НЕОБХІДНО:

– зачинити кран перед газовими 
приладами і на приладах;

– відчинити двері і вікна, зробити про
тяг, щоб провітрити приміщення;

– не допускати в приміщенні від
критого вогню, паління, не вми
кати і не вимикати електричні 
прилади та освітлення для за
побігання появи іскри;

– покинути приміщення та не до
зволяти вхід іншим людям.
При появі запаху  газу у кварти

рі,  на вулиці, в під’їзді, підвалі чи 
інших місцях необхідно негайно 
повідомити в аварійнодиспет
черську службу ВАТ «Криворіжгаз» 
за телефоном 104 і ОБОВ’ЯЗКОВО 
виконати вказані дії.

Для запобігання нещасних 

випадків при користуванні га
зовими плитами

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
– самовільно встановлювати та 

переносити газові плити;
– самовільно підключати газові плити 

за допомогою гнучких шлангів;
– самостійно усувати несправності;
– користуватися плитою дітям, а 

також особам, що не пройшли 
спеціального інструктажу;

– встановлювати на плити посуд з 
широким дном без спеціальної 
підставки.

НЕОБХІДНО:
– тримати газову плиту в чистоті 

та справному стані;
– дотримуватись правил запалю

вання горілок;
– провітрювати духові шафи пе

ред запалюванням горілок;
– відчиняти кватирку на весь час 

роботи газових приладів;
– не зачиняти решітку вентиля

ційного каналу;
– при несправності плити відклю

чити газ і визвати працівника 
газового господарства за теле
фоном 104.
Не залишайте без догляду запа

лені газові горілки! При раптовому 
затуханні полум’я негайно закри
ти усі газові крани, добре прові
трити приміщення.

Зачиняйте кран на стійці пе
ред плитою після кожного ко
ристування газом!

Дотримання цих правил – 
запорука Вашої безпеки!

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту   
населення виконкому міськради.

Обережно – гриби
Перш ніж вживати гриба – поду

майте, чи варто ризикувати своїм 
життям та здоров’ям?

Рекомендації: збирайте лише ті 
гриби, які добре знаєте; відмовтесь від 
збирання та вживання пластинчастих 
грибів (смертельно небезпечна блі
да поганка може бути схожа на плас
тинчасті гриби – печериці, сироїжки, 
шампіньйони); не збирайте гриби по
близу автодоріг, сховищ отрутохіміка
тів, сміттє звалищ, промислових під
приємств, залізниць, у міських парках 
(гриби мають властивість накопичувати 
з навколишнього середовища токсич
ні речовини); не купуйте гриби на сти
хійних ринках (невідомо де і коли вони 
були зібрані); не порівнюйте зібрані чи 
придбані гриби із зображеннями в різ
них довідниках – вони не завжди відпо
відають дійсності; не давайте їсти гриби 
дітям (дитячий організм більш уразли
вий до грибної отрути); не куштуйте сирі 
гриби; не збирайте старі, перестиглі та 
червиві гриби; перед приготуванням 
гриби необхідно проварити протягом 
1015 хвилин у підсоленій воді (відвар 
необхідно вилити); гриби підлягають 
кулінарній обробці в день збирання, 

інакше в них утворюється трупна отрута.
У разі появи симптомів отруєння 

грибами:
Перші ознаки отруєння з’являються 

через 14 години після вживання гри
бів, залежно від виду гриба, віку та стану 
здоров’я потерпілого, кількості з’їдених 
грибів. Симптомами отруєння є біль у 
животі, головний біль, нудота, пронос. 
Симптоми повторюються декілька разів 
через 648 годин, а смерть настає через 
510 днів після отруєння.

При перших ознаках отруєння 
виконуйте наступне: поперше, звер
ніться за кваліфікованою медичною 
допомогою; до надання медичної допо
моги декілька разів промийте шлунок 
розчином соди або світлорожевим роз
чином марганцівки (після цього випийте 
міцного чаю, кави або злегка підсоленої 
води (для відновлення водносольового 
балансу); у разі отруєння ніколи не вжи
вайте будьякі ліки та їжу, особливо ал
коголь та молоко (вони лише посилюють 
дію отрути).

Управління з питань надзвичайних си
туацій та цивільного захисту населення 
виконкому міськради закликає  дбайли
во ставитися до власного здоров’я.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту   
населення виконкому міськради.

Виконком Центрально-Міської районної у місті 
ради оголошує конкурс на заміщення вакантних 
посад:

– завідувача сектору з питань внутрішньої полі-
тики та зв’язків з громадськістю організаційного від-
ділу (тимчасова вакансія).

– головного спеціаліста сектору з питань вну-
трішньої політики та зв’язків з громадськістю орга-
нізаційного відділу (тимчасова вакансія);

– головних спеціалістів відділу розвитку підприєм-
ництва – дві посади (тимчасові вакансії).

Вимоги до претендентів: громадянство Украї-
ни, освіта повна вища відповідного професійного 
спрямування, за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста, вільне володіння державною 
мовою, навички роботи з комп’ютером та оргтех-
нікою.

На посаду завідувача сектору з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю організаційного 
відділу: стаж роботи за фахом на службі в органах міс-
цевого самоврядування та державній службі на поса-
ді головного спеціаліста не менше 3 років або стаж 

роботи за фахом на посадах в інших сферах не менше 
3 років.

На посаду головних спеціалістів: стаж роботи за 
фахом на службі в органах місцевого самоврядуван-
ня та державній службі не менше 1 року, або стаж ро-
боти за фахом в інших сферах не менше 3 років.

Заяви до конкурсної комісії приймаються протя-
гом 30 днів з дня опублікування оголошення за адре-
сою: м.Кривий Ріг, вул. Леніна, 27, каб.419.

За інформацією звертатись за телефоном:  
90-07-73.

ПАТ «ДТЕк Дніпрообл
енерго» звертається 
до усіх жителів міста 
кривого Рогу!

Якщо ви помітили обірвані дроти 
на лініях електропередач або відчи-
нену трансформаторну підстанцію, 
побачили роботи по демонтажу лі-
ній електропередач або обладнання 
трансформаторної підстанції людь-
ми, що не є працівниками Дніпро-
обленерго (це легко розпізнати по 
спецодягу) – негайно повідомте про 
це міліцію (102), МНС (101), район-
ний виконком, міськвиконком, ра-
йон електричних мереж (РЕМ) або 
диспетчерську службу Криворізьких 
міських електричних мереж по теле-
фонах, які наведені нижче.
ЩОБ УНИКНУТИ СМЕРТЕЛЬНИХ 
ЕЛЕКТРОТРАВМ,  
КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

Наближатись до обірваних про-
водів ближче 8 метрів. Залазити на 
опори повітряних ліній електропе-
редач, тим більше намагатись зняти 
електропровід. Відчиняти двері та 
проникати в трансформаторні під-
станції. Дозволяти дітям залазити на 
дерева, що ростуть під проводами 
ліній електропередавання. Зводити 
будь-які будови, складати дрова, со-
лому тощо, розпалювати багаття під 
проводами електроліній і повітря-
ними вводами будинків. Кидати дріт 
або будь-які інші предмети на проводи 
повітряних ліній електропередач. Вста-
новлювати металеві стояки для телеві-
зійних антен поблизу ліній електропере-
дач. Розташовувати ігрові майданчики, а 
також проводити ігри під повітряними 
лініями, запускати повітряних зміїв по-
близу повітряних ліній та гратися біля 
електричних установок.

Будьте уважні –  
БЕРЕЖІТЬ СВОЄ ЖИТТЯ !
Диспетчерська служба (Централь-

но-Міський, Дзержинський райони) 
–  тел. 92-31-19. Диспетчерська служ-
ба (Саксаганський район) тел. 440-
28-57. Диспетчерська служба (Жов-
тневий, Тернівський райони) – тел. 
66-12-09.

РЕКЛАМА «ЧГ» •  92-97-16 •

Виконавчий  комітет Криворізької міської ради на виконання Закону України від 
12 квітня 2012 року №4647VI «Про внесення змін до Закону України «Про Держав
ний бюджет України на 2012 рік» та  Постанови Кабінету Міністрів України від 9 бе
резня 2011 №223 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для забезпечення житлом воїнівінтернаціоналістів» придбає 
за  кошти  державного бюджету 4 однокімнатних квартири для  воїнівінтернаціо
налістів. 

З даного питання управління праці та соціального захисту населення виконкому 
міськради співпрацюватиме з юридичними та фізичними (в т.ч. суб’єктами господа
рювання)  особами до 10.10.2012 (тел.921366).
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Требуется

менеджер по снабжению
Рассмотрим б/о, но с образованием. 
Доход 38004500 грн. Обучение.

Тел. 096-5783177.

Загублене

Послуги
Продаю

Вітання!

g Оголошення

Поздравляем

Куцевич  
Викторию Леонидовну

с днем рождения!
Пусть будет на душе всегда светло,
Пусть будут в доме радость и согласье,
Пусть жизнь всегда приносит Вам добро,
Тепло, Любовь и многомного счастья!

С ув. ученики 2-Б класса  
и родители 120 школы.

Оголошення

Требуется з/п 3000 – 3500 грн.

менеджер
по работе с клиентами

Тел. 096-5782827.

Требуется
менеджер-
консультант
Обучение. Доход 2800 грн.

Тел. 067-3452671.

Песок. Щебень. отсев. 
камень – бум.

Доставка. Любой тоннаж.
тел. 067-4863468, 097-0727286.

куплю

Тернівський районний суд м. Кривого Рогу оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади секретаря судового засідання (тимчасово).

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади секретаря судового за-
сідання (тимчасово на період відпустки основного працівника) запрошуються 
громадяни України, які вільно володіють державною мовою та мають вищу осві-
ту за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність» з освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста. Учасники конкур-
су складають письмовий іспит. 

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом місяця від дня публі-
кації цього оголошення за адресою: 50083, м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 23, 
каб. 302, тел. для довідок 38-01-83.

Управління Пенсійного фонду України в Саксаганському районі м. Кривого 
Рогу оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліс-
та – системотехніка.

До участі у конкурсі запрошуються особи з вищою освітою відповідного про-
фесійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліс-
та. Стаж роботи за фахом чи на державній службі не менше 1 року.

Додаткова інформація щодо порядку проведення конкурсу надається кадро-
вою службою за телефоном 440-28-00.

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів 
з дня публікації.
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Ученики и родительский комитет  
ОКУО КОСШИ № 8 поздравляет профессиональный, 
дружелюбный и просто замечательный коллектив 

учителей, воспитателей, медработников и всех 
сотрудников под руководством Карленко Н.В. 

с Днем учителя.
Земной поклон и благодарность вам за счастье 

наших детей.

№ 1256. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кинока-
меру «Красногорск-3», объективы, 
фотоаппараты, монеты, иконы, 
фарфоровые 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. Нивелир, 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., «Калей-
нар-3» – 300 грн., «Вега-28» – 300 
грн., «Гелиос-40» – 300 грн., «Юпи-
тер» (3, 9, 11, 12) от 150 до 650 грн., 
«Карл Цейс», «Пентакон», «Пан Ко-
лор», «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, «Ставуту», «Таврію», мікро-
автобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-
9209037, 050-0412760.

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

№ 1290. 2-кімн. квартиру зі «свіжим 
євроремонтом» і меблями по вул. Бу-
дьонного, 13, 3/5, поряд парк, напроти 
маг. «Мир кафеля», не над дорогою, ма-
газини, садочок, школа, зупинки поряд. 
Тел. 097-1880439, 096-4723677.

№ 1356. 1-комн. квартиру на 
Соцгороде, 1/5, общ. пл. 32 кв.м., 
бронированные двери, решетки. Тел. 
401-04-17, 050-4522502.

№ 1291. Дачно-садову ділянку. Тел. 
098-0825336, 71-40-17.

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

9847171, 067-7300639.
№ 1307. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. КА-

МЕНЬ – БУМ. ДОСТАВКА. ЛЮБОЙ ТОН-
НАЖ. Тел. 067-4863468, 097-0727286.

№ 1274. А/м «Волга-21», ц. 7300 грн. 
Тел. 096-7697610.

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

№ 1353. Удостоверение участни-
ка ликвидации последствий ава-
рии на ЧАЭС № 804255, выданное 
Жовтневым райисполкомом на имя 
Масюка Евгения Викторовича, считать 
недействительным.

№ 1362. Єдиний квиток на ім’я Алейнік 
Вероніки Дмитрівни вважати недійсним.

№ 1357. Договір дарування та дер-
жавний акт, що посвідчують право на 
земельну ділянку за адресою: вул. Лені-
на, 43/10, на ім’я Толмачова Станіслава 
Трохимовича, вважати недійсними.

№ 1358. Диплом, виданий Інгулець-
ким технікумом КТУ на ім’я Юрова Віта-
лія Миколайовича, вважати недійсним.

№ 1359. Загублений Державний Акт 
на право власності на землю серія IV-
ДП № 127877, виданий 14.03.2000 р. 
виконавчим комітетом Криворізької 
міської ради на підставі рішення Криво-
різької міської ради від 15.04.1998 р. за 
№ 156 на ім’я Кривцової Раїси Андріїв-
ни, вважати недійсним.

№ 1359. Свідоцтво про право влас-
ності на житло за адресою: вул. Туха-
чевського, б. 24, кв. 26, видане згідно 
з розпорядженням УЖКГ № 1333 від 
10.06.1993 р. на ім’я Мовчан Лідії Олек-
сіївни, вважати недійсним.

№ 1363. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: вул. Би-
кова, 18/56, видане згідно з розпоря-
дженням УЖКГ № С-461 від 15.03.1996 р. 
на ім’я Савчук Марії Оніфатовни, вважа-
ти 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.

№ 1335. Перевезу меблі та ін. по-
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 1338. РЕМОНТ КВАРТИР. ГИП-
СОКАРТОН, ШПАКЛЕВКА, ПОКРАС-
КА. ОБОИ, ЛАМИНАТ, ОБШИВКА, 
МДФ, ПЛАСТИК, УТЕПЛЕНИЕ БАЛ-
КОНОВ, КАФЕЛЬ. Тел. 401-05-73, 097-
7631311.

№ 1337. РЕМОНТ КВАРТИР, ШПА-
КЛЕВКА СТЕН 25-35 грн. ШПАКЛЕВ-
КА ПОТОЛКА 40 грн. Тел. 401-05-73, 
097-7631311.

№ 1314. Врезка замков. Утепле-
ние, обшивка дверей, балконов, ло-
джий пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969.

№ 1368. ЭМАЛИРОВКА ВАНН. 
ВЫБОР ЦВЕТА, ГАРАНТИЯ. Тел. 096-
2452758, 27-58-95.

№ 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.

№ 1336. ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ 
И ВЫГРЕБНЫХ ЯМ.  Тел. 097-3406107.

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

№ 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.

№ 1369. Предприятие изготавлива-
ет навесы, беседки, козырьки, ворота 
въездные (в т.ч. откатные), гаражные; 
ограждения (от элитных до сетчатых), 
двери металлические (в т.ч. с влаго-
стойкими накладками), ковка. Изделия 
из МДФ: арки межкомнатные, двери 
любого размера и цвета. Кредит на все. 
Тел. 401-04-17, 92-29-98, 050-3213250.

№ 1315. СДАЮ ДОМИК  НА ГДАН-
ЦЕВКЕ. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Тел. 096-
6495386.

№ 1193. ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. 
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.

№ 1342. Овощехранилище сдает 
камеры с принудительным охлаждени-
ем для длительного хранения овощей и 
фруктов. Тел. 097-2074142.

№ 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.

№ 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.

№ 1248. ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТО-
ЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУД-
НИКИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ. 
ОПЛАТА 3000 грн. ГИБКИЙ ГРАФИК, 
ВОЗМОЖНО НА ДОМУ. Тел. для спра-
вок 067-1499060.

№ 1263. Пенсионеры! Хотите попо-
лнить свой бюджет? Приходите к нам. 
Работа в офисе. Не продажа. Тел. 067-
3896885.

№ 1265. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
С ФУНКЦИЯМИ АДМИНИСТРАТОРА, 
3000 грн. Тел. 097-3570757.

№ 1305. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПО 
КАДРАМ. ОПЛАТА ВЫСОКАЯ, ОБУЧЕ-
НИЕ БЕСПЛАТНОЕ.  Тел. 098-2435429.

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

№ 1339. СРОЧНО! СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ: МАЛЯРЫ-
ПЛИТОЧНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ В ДРУ-
ГОМ ГОРОДЕ. РАБОТА ЛЕГАЛЬНАЯ. 
ВЫПЛАТА ЗАРПЛАТЫ 100%, ГАРАН-
ТИЯ, 2 раза в мес. От 10000 грн. Тел. 
096-2541208, Наташа.

№ 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. Требуется заместитель на 
оптовые договора. Перспектива – ру-
ководитель филиала с доходом более 
13500 грн. Тел. 097-7949313.

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

№ 1345. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В 
ОФИСЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ, 2000-2500 грн. Тел. 067-
5865108.

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

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

№ 1264. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК С 
ОПЫТОМ РАБОТЫ СЕКРЕТАРЯ, 3000 
грн. Тел. 097-3052016.

№ 1351. Требуются сотрудники в 
информационный отдел. Тел. 067-
7994315, 099-9860806.

№ 1354. Работа. Молодым пенсионе-
рам. Дружный коллектив. Доход 1800-
2000 грн. Тел. 067-5865391.

№ 1355. Требуется диспетчер на вхо-
дящую информацию, муж./жен., пяти-
дневка. Тел. 098-8206227.

№ 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.

№ 1361. Повідомлення про ліквідацію 
комунального підприємства «Криво-
різька косметологічна лікарня». Криво-
різька міська рада ухвалила рішення від 
25.07.2012 № 1248 «Про ліквідацію ко-
мунального підприємства «Криворізька 
косметологічна лікарня», згідно з яким 
ліквідується комунальне підприємство 
«Криворізька косметологічна лікарня» 
(50027, Дніпропетровська обл., м. Кри-
вий Ріг, вул. О. Брозовського, буд. 48, код 
ЄДРПОУ – 01280830, р/р 26004000081895 
в  ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023). Заяви 
кредиторів приймаються протягом двох 
місяців з дня публікації даного повідо-
млення за адресою: 50071, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровської області, вул. Мелеш-
кіна, буд. 32, каб. 314, голові комісії по 
ліквідації комунальних житлових підпри-
ємств, розташованих на території Сакса-
ганського району, Красножону Юрію Ле-
онідовичу.

№454. Ліквідатор ТОВ «Торговий дім 
«Династія» (ЄДРПОУ 34811816) пропо-
нує до реалізації майно, яке входить у 
склад ліквідаційної маси: 

Доверенность – 5 шт. – 2,00 грн. Дове-
ренность – 90 шт. – 36,00 грн. Доверен-
ность – 131 шт. – 52,40 грн. Елка СИНДИ 
– 1 шт. – 150,64 грн. Елочная игрушка – 42 
шт. – 44,94 грн. Журнал регистрации до-
веренностей – 3 шт. – 19,08 грн. Кассовая 
лента – 5 шт. – 22,85 грн. Книга учета РСО 
– 1 шт. – 9,93 грн. Книга учета путевых ли-
стов – 1 шт. – 6,11 грн. Книга учета прове-
рок – 1 шт. – 7,36 грн. Лопата совковая – 1 
шт. – 7,20 грн. Мишура – 3 шт. – 20,10 грн. 
Набор елочных шаров – 1 шт. – 8,91 грн. 
Пломбиратор инкассаторской сумки с 
гравировкой – 6 шт. – 129,60 грн. Пломби-
ратор инкассаторский с гравировкой – 4 
шт. – 86,40 грн. Пломбы свинцовые – 5 шт. 
– 1,60 грн. Подвеска новогодняя – 1 шт. – 
8,20 грн. Поддон – 437 шт. – 8849,25 грн. 
Поддон (неликвидный) – 501 шт. – 2434,86 
грн. Приходный кассовый ордер КО-1 
– 603 шт. – 6,03 грн. Путевой лист грузо-
вого автомобиля – 100 шт. – 23,00 грн. Пу-
тевой лист грузового автомобиля – 156 
шт. – 35,88 грн. Путевой лист легкового 
автомобиля – 8 шт. – 34,56 грн. Расходный 
кассовый ордер КО-2 – 531 шт. – 74,34 
грн. Скотч упаковочный – 1 шт. – 3,99 грн. 
Смарт – карта – 9 шт. – 0,99 грн. Сувенир 
новогодний – 3 шт. – 18,90 грн. Украшение 
настенное – 4 шт. – 25,20 грн. 

Пропозиції потенційних покупців 
приймаються за адресою: 51920,  м. Дні-
продзержинськ, вул. Романківська, буд. 
99 – впродовж 20 днів з дати публіка-
ції оголошення. Довідка за телефоном: 
096-6187003.

9.10.2012 р. виповнюється  
10 років смерті

СЕРГІЄНКА 
Сергія Володимировича.

Помер, не приходячи в свідомість, 
від травм, завданих в ДТП 1.10.2002 р. 
Пом’яніть Сергія, хто його знав.

Батько, мати, дочка.

Факультет післядипломної осві-
ти ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України» висловлює 
щире співчуття доценту Дерев’янко 
Любові Іванівні з приводу тяжкої 
втрати – смерті її чоловіка

Михайла Івановича.

Різне

Ліквідується

14 октября 
с 900
по адресу – 
ул. Мелешкина, 14а. 
Харьковский выездной 
лечебнодиагностический 
медицинский центр  
предлагает:

Комплексную диагностику всего 
организма, позволяющую: выявить 
заболевания на ранних стадиях разви-
тия; определить причину заболевания, 
склонность к хроническим, наследст-
венным и онкологическим заболева-
ниям.

Комплексная диагностика орга-
низма включает в себя осмотр: сер-
дечно-сосудистой системы, сосудов 
головного мозга; нервной системы; 
верхних дыхательных путей: брон-
хов, легких, и ЛОР-органов; желудка и 
двенадцатиперстной кишки; толстого 
и тонкого кишечника; печени и жел-
чного пузыря; почек и мочевого пу-
зыря; гинекологические заболевания, 
молочные железы, репродуктивные 
мужские органы; урологические, вене-
рические заболевания; эндокринных 
желез: щитовидной, поджелудочной, 
надпочечников, гипофиза; кожных, по-
товых, сальных желез; крови, лимфы, 
тест организма на предмет аллергии.

Тестирование: на наличие ново-
образований (фибромы, кисты, полипы, 
аденомы и т.д.); на наличие бактериаль-
ной и вирусной инфекции (стафилококк, 
стрептококк, хламидии, глисты, лямблии 
и др.) результат выдается сразу.

По окончании обследования выда-
ется выписка с диагнозом по каждо-
му органу. Назначается курс лече-
ния препаратами, которые можно 
приобрести сразу в Медцентре.

Обследование организма – 135 грн. 
Повторное обследование – 45 грн.

Запись на обследование по телефо-
ну: 401-24-28;т.067-86780-62.

Адрес: ул.Мелешкина 14-а (быв-
шее рудоуправление им. Кирова, 
возле ДК Артема).
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g  Враження

Почекаємо справжньої прем’єри

06.10.2012   07.10.2012

станом на 5.10.2012 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
Малохмарно

За даними Українського гідро
метцентру, у неділю очікується ма
лохмарна погода. Можливі опади. 
Температура вночі до 14 градусів 
тепла, вдень до 25 градусів тепла. 
Вітер південний та південнозахід
ний, 36 м/сек. Атмосферний тиск 
746…752 мм рт. ст.  

Долар Рубль Євро

курс НБУ 799,30 25,684 1035,1734

УкрСиббанк
812,00 25,50 1046,00
816,50 26,50 1070,00

ПриватБанк
814,00 25,70 1042,00
816,50 26,70 1072,00

Промінвест
банк

812,20 25,60 1046,00
816,00 26,50 1070,00

Райффайзен 
Банк Аваль

814,00 25,50 1040,00
816,30 26,70 1080,00

Форум
813,00 25,60 1035,00
816,50 27,10 1071,00

Південком
банк

810,00 25,00 1045,00
815,00 26,30 1070,00

Укрексімбанк
809,00 25,60 1040,00
811,00 26,20 1059,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

20 21 35 40 48 50

6-7 жовтня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕк ПОТ 
наступного 
розіграшу 
7 800 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1199 
виграшні номери 3.10.2012 

джек-пот 7 700 000.00

g Курси валют

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

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

СПІВ
ПАЛИ СТАВкИ СУМА

6 0 0.00
5 0 0.00
4 81 343.00
3 1892 25.00
2 17776 6.00
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g Анонс
Мотрона ПАНОВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Квартири для прийому 
майбутніх родичів немає, 
тож головному герою до-
водиться винаймати квар-
тиру на два тижні, та ще 
замість метрдотеля при-
ходить дивакувата моло-
денька провінціалка».

Для криворізьких теа-
тралів можна було б і не 
переказувати зміст п’єси, 
оскільки вона свого часу з 
успіхом ішла на сцені місь-
кого Академічного театру 
драми та музичної комедії 
ім. Тараса Шевченка. Про-
те, якби вони прийшли 
на прем’єру в «Академію 
руху», то їх би чекало де-
яке розчарування. Тому 
що з п’єси на три дії Клода 
Моньє режисери Володи-
мир Федоров (крім того, 
він викладач у Київсько-
му театральному інсти-
туті ім. Карпенка-Карого) 
та Олександр Бєльський 
поставили всього одну 
дію. Тож все різноманіт-
тя кумедних, смішних, 
несподіваних становищ, 
в які потрапляють про-
тягом п’єси герої Маньє, 
обмежується насправді 
тільки непорозуміннями 
під час знайомства Блеза 
(актор Микита Давидов) 
зі своїми майбутніми ро-
дичами. Він не зміг належ-
но прийняти майбутніх 
тестя і тещу через те, що 
з ресторану вчасно не до-
ставили замовлені курку 
та вино, а торт ненароком 

надкусила покоївка Марі. 
Вона у виконанні Наталії 
Корчак така незугарна, 
забита й затуркана, що за 
відсутності подальшого 
розвитку сюжету п’єси, 
отих самих решти двох 
її дій, де розкривається і 
міцна практична хватка 
Марі, і її житейська роз-
важливість, і навіть му-
дрість, зрештою її при-
родна цнотливість, що 
дивним видається фінал 
вистави, коли Блез зако-
хується в свою покоївку.

Тож в даному разі гля-
дач змушений був лише 
здогадуватися, чи то Блез 
такий неперебірливий, чи 
то йому байдуже, котра з 
дуреп – Лаура чи Марі – 
буде з ним поруч, чи фі-
нальний хепі-енд треба 
сприймати, як таку собі 
умовність театру.

Після вистави Олек-
сандр Бєльський дещо 
прояснив ситуацію. Взя-
тися за цей літературний 
матеріал, зауважив він, 
його змусило те, що біль-
шість акторів театру нині 
є студентами-четверто-
курсниками Дніпропе-
тровського театрального 
коледжу, і для дипломної 
роботи їм треба зіграти 
комедійну чи драматичну 
виставу. Очевидно, в май-
бутньому це і буде «Блез» 
Клода Маньє.

Що ж, коли так, то тоді 
все стає на свої місця, стає 

виправданою така, даруй-
те, усіченість драматургіч-
ного матеріалу. Але при 
цьому, щоб не вводити 
глядача в оману, краще 
було б зазначити, що ни-
нішня вистава «Академії 
руху» створена за мотива-
ми п’єси Клода Маньє. Що 
це, власне, ще й не зовсім 
вистава, а лише навчальна 
замальовка до майбутньої 
вистави, яку ще, можли-
во, належить поставити. 
Можливо, не треба було 
поспішати оголошувати 
гучно зараз про прем’єру, 
оскільки робота зроблена 
тільки на третину, а за-
лишити весь прем’єрний 
антураж на той час, коли 
буде поставлена вся п’єса.

Якщо казати про актор-
ську роботу, то вона була 
справді зроблена добре. 
Педагог Бєльський може 
пишатися тим, що в нього 
такі здібні учні. Особли-
во фактурно виглядали 
коханка Блеза Женев’єва 
(Анна Габрись), сімейство 
Карльє – Клебер (Сергій 
Бєльський), мадам Карльє 
(Вікторія Івасіх), Лаура 
(Марина Нобелєва). І роз-
мовно-драматичний ма-
теріал акторам «Академії 
руху» так само по плечу, 
як і музично-пластичний. 
Тому в кінці глядачі щиро 
кричали їм «Браво!», хоча 
і те правда, що глядацький 
зал цього разу був напів-
порожній.

Осінь. Початок театральних сезонів, 
очікування прем’єр. Академічний 
театр музично-пластичних мистецтв 
«Академія руху» традиційно роз-
почав новий творчий сезон «Пур-
пуровими вітрилами». А вже через 
тиждень запросив своїх шануваль-
ників на прем’єру французької 
комедії «Блез» Клода Маньє. Як 
записано в театральній програмці 
до вистави, її «сюжет типовий для 
комедії становищ: молодий і, зви-
чайно ж, бідний художник Блез за 
порадою своєї коханки вирішує 
одружитися на дочці багатого біз-
несмена. Щоправда, наречена не 
великого розуму, а багатий папик 
сам є коханцем подруги Блеза. 

g Цікавинки
Велодовго 
житель
Робер Маршан, 
якому майже 
101 рік, став 
найшвидшим в 
світі велосипе-
дистом у кате-
горії  
«100 і старше».  
Аби подолати 
100 кілометрів 
дідусеві знадо-
билося 4 години  
17 хвилин 27 
секунд.

Рекордсмен з Фран
ції у минулому був по
жежником і займався 
боксом.

Зараз чоловік живе 
один, без проблем го
тує і прибирає, водить 
машину.

«Лікарі кажуть, що 
у мене конституція 
55річного чоловіка, 
вважаючи, що це ге
нетична особливість. 
Я ніколи не відмовляв 
собі в вині, їжі і жінках, 
але у всьому дотриму
вався міри», – поділив
ся секретом довголіття 
дідусь.

Батько –
дід

29-річний Шем 
Девіс став бать-
ком у 15 років,  
а дідусем – у 29.

Девіс став батьком 
ще під час навчання у 
школі. Матір’ю його ди
тини стала дівчина Кел
лі, на один рік старша за 
нього.

Тепер народила їхня 
14річна донька Тіа. 
Дівчинка народилася 
передчасно. Новона
роджена Грейсі важила 
всього 900 грамів при 
народженні. ww

w.
24

tv.
ua

Первый криворожский чемпионат по карвингу приглашает мастеров, 
любителей и просто зрителей!

Интереснейшее событие в мире кулинаров Кривого Рога,  
любящих творческий подход к приготовлению пищи!

Программа мероприятия:
10.30 – начало 1 этапа соревнований;
11.00 – оценка готовых композиций 
домашнего задания;
12.00 – начало 2 этапа: практическое 
задание он-лайн;
15.30 – оценка готовых композиций 
практического задания он-лайн;
17.00 – награждение победителей.

Чемпионат состоится 13 
октября 2012 г. в гипермар-
кете  «ЭпиЦентр» (ул. Быко-
ва, 33).

Работы специалистов 
(домашнее задание) будут 
выставлены на распрода-

жу в 12.00. Вы можете при-
обрести диво-украшения из 
овощей и фруктов для сво-
их кафе, ресторанов, для до-
машнего застолья. 

Тел. для справок: 097-
47-46-592.

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!
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