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Праздник металлурги отмечали

Вітаємо депутата обласної ради,
директора держпідприємства
«Виноградна долина» Підгородинського
Миколу Олексійовича з ювілеєм!

в обновленной столовой
Настоящим подарком к профессиональному празднику металлургов для работников промплощадки НГЗ стало завершение
капитального ремонта столовой
в третьем бытовом корпусе, сообщает пресс-служба НГЗ.
Несмотря на сложный период,
который переживает алюминиевая отрасль, РУСАЛ изыскал
средства на ремонт столовой.
Она работает круглосуточно, в
ней питаются более 800 заводчан, большинство из которых –
сотрудники дирекции по производству. Обновленная столовая
соответствует всем современным санитарным требованиям.
Заменены все системы электро-,
водо-, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования.

В модернизации столовой принял участие и оператор питания –
компания ОМС. За ее средства
закуплены новые линии раздачи,
витрины. Строители поработали

на славу. В помещении – красиво,
просторно, светло, удобно, подомашнему уютно. Заводчане не
сомневаются, что и повара будут
готовить вкусно и качественно.

У цей святковий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні суму, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля!
 З повагою колектив Варюшинської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Юмор в коротких штанишках
– Сколько тебе лет?
– Скоро восемь, а пока три.
***
В автобусе мальчик четырёх
лет сидит на руках у отца. Входит женщина. Мальчик, желая
быть вежливым, вскакивает с отцовских колен:
– Садитесь, пожалуйста!
***
– Я выйду замуж за Вову, –
говорит четырёхлетняя Таня, –
у него красивый костюмчик, и
за Петю тоже, он подарил мне
копеечку.
– А как же Лёша? Ведь у него
столько игрушек!
– Что ж! Придётся мне и за
него выходить.
***
Мать пятилетнего мальчика, вернувшись из родильного дома, громко сокрушалась о

том, что у неё вместо ожидаемой девочки – мальчик.
Слушая её жалобы, сын посоветовал:
– А если копия чека осталась,
можно и обменять!
***
Старуха рассказала четырехлетнему внуку о страданиях Иисуса Христа:
– Прибили боженьку гвоздями
к кресту, а боженька, несмотря
на гвозди, воскрес.
– Надо было винтиками! – посочувствовал внук.
***
Ночь. Сын давно спит, мама
тоже собирается укладываться.
Вдруг в кабинет влетает ребенок, весь в слезах:
– Мама, почему ты меня не
разбудила? Мне же страшный
сон приснился!

Пансіонат «Миколаїв» запрошує всіх охочих
відпочити на узбережжі Чорного моря у Коблевому
Пансіонат розташований у 100 метрах від лінії моря.
Неподалік працюють аквапарк та дельфінарій.
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На території пансіонату є дитячий ігровий майданчик, батут,
атракціон дитячої рибалочки, де
вдалим рибакам дарують призи.
До ваших послуг працюють
два бари, які пропонують асортимент охолоджувальних напоїв, морозива, а також смачний
шашлик.
Чекаємо Вас з нетерпінням!
Наша адреса: пансіонат «Миколаїв», проспект Курортний, 16,
зона відпочинку Коблеве.
Тел.: 097-298-50-16,
097-24-23-871,
067-918-63-05.

РОЗКЛАД МАГНІТНИХ БУР
НА ТИЖДЕНЬ (24.07-30.07)

Пансіонат знаходиться у центрі курортної зони, навколо безліч магазинів з фруктами, солодощами, різними товарами
широкого попиту для туристів.
До ваших послуг – комфортабельні номери зі всіма зручностями (душ, умивальник, туалет).
Номери укомплектовані телевізорами, холодильниками.
Вартість проживання від 60100 грн. (без харчування), додатково можливе харчування
триразове – 100 грн. В асортименті – смачні страви української кухні: борщ з пампушками,
вареники, сирники та інші.

Телефони редакції: приймальня головного редактора – 37-70-52,
Адреса редакції:
54001, м. Миколаїв, відділ реклами та оголошень – 37-69-03, 37-70-52 (телефакс).
вул. Нікольська, 46
Е-mail: rpmk@i.ua, rek@rp.mk.ua (рекламний відділ).

- Газета виходить раз на тиждень – у четвер.

Тираж – 8541. Обсяг – 5 умовних аркушів.

- За достовірність реклами відповідальність несе рекламодавець.

Підписано до друку 23.07.14, о 17.30.

- Гонорар виплачується тільки за замовлені матеріали.
- Точка зору авторів може не збігатися з позицією редакції.

Надруковано у Миколаївській обласній
друкарні (вул. Паризької комуни, 3).
Ціна – договірна. Замовлення – № 1286

