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Цитата недели:
Чтобы добраться до глины, 
надо прокопать  вглубь 14 этажей.

Цифра недели: 
Первая свадьба за полмесяца.

Афоризм недели:
Одновременно дешевым и качественным 
бывает только навоз.

Читайте в этом номере:

Газета  о  людях  и  для  людей

Карьер «Блок-9» является уникальным. В отличие от 
всех остальных действующих рудников Часовоярско-
го огнеупорного комбината здесь присутствуют гли-
ны всех сортов: ЧС, ЧП, Ч-3, Ч-2, Ч-1, Ч-0. Например, в 
основном только отсюда огнеупорщики цеха №5 полу-
чают сортовую глину Ч-2, которая является базовым 
сырьем для производства значительного ассортимен-
та алюмосиликатных изделий.

«ОкОпались»
Если сравнивать работу горняков «Блока-9» с культо-

вым фильмом Федора Бондарчука, то можно найти много 
общего. Четыре десятка работников карьера держат про-
изводственную «оборону» в непростых гидрогеологиче-
ских условиях.

- Верхний пласт глины на нашем участке залегает на 
глубине около 42 метров. Это примерно, как 14-этажное 
здание. А чтобы добраться до нижнего пласта, надо прой-
ти вглубь еще 8-9 метров. Наш карьер в полтора-два раза 
глубже, чем остальные, - пояснил начальник рудника 
«Блок-9» Евгений Пахомов.

К своему шефу присоединился и главный инженер ка-
рьера Дмитрий Андрющенко.

- Кроме того, что нам необходимо проводить объем-
ные вскрышные работы, приходится еще и постоянно 
откачивать воду. У нас глина залегает ниже водоносного 
уровня. Это тоже особенность нашего рудника. И, как уже 
сказал Евгений Анатольевич, у нас большая мощность 
вскрыши, что само по себе увеличивает приток грунтовой 
воды. Смотрите, уже давно стоит сухая погода, и в других 

карьерах проблем с поступлением грунтовых вод нет, а у 
нас она скапливается. Поэтому откачку мы контролируем 
постоянно, чтобы процесс добычи глины не останавливал-
ся, - рассказал Дмитрий Викторович.

В день приезда журналиста в карьере полным ходом шли 
подготовительные работы по открытию очередного участка 
глиняного пласта. На самом верху снимал чернозем ЭКГ (экс-
каватор карьерный гусеничный) с 4-кубовым объемом ковша, 
который работники карьера между собой прозвали «Черной 
жемчужиной». Метрами 20-ю ниже на уступе загребал грунт 
ковшом в 10 «кубов» гигант ЭШ-10/70 и сваливал его в сторону. 
Оттуда другой «шагай» поменьше с ковшом вместимостью 6 
кубометров откидывал вскрышу еще дальше, чтобы зона до-
бычи и подъездные пути оставались чистыми.

Чернозем и остальная вскрыша впоследствии пона-
добятся участку рекультивации, задача которого -  восста-
навливать природный ландшафт после того, как полезные 
ископаемые будут добыты.

карьерная статистика
В мае этого года рудник выдал на гора 5105 тонн 

глины, выполнив плановые показатели на 102%. При 
этом, «Блок-9» - единственный карьер, который по-
ставил пятому цеху глину Ч-2 (1360 тонн при плане в 
1200).

В целом же, с начала года горняки девятого блока до-
были 17,5 тысяч тонн глины различных сортов. Непосред-
ственно Ч-2 для огнеупорщиков было добыто на 1100 тонн 
больше запланированного, что обеспечило стабильность 
алюмосиликатного производства.

За пять месяцев текущего года «Блок-9» добыл сырья 
на общую сумму 17,5 миллионов гривен.

На этот карьер приходятся и самые крупные объемы 
вскрыши, из-за, как уже было сказано, глубокого залега-
ния глиняных пластов. С начала года горняки блока сняли 
1,25 миллиона кубометров грунта. Это в 1,5-2 раза больше, 
чем на любом другом функционирующем карьере огнеу-
порного комбината.

нужны «бОйцы»
Одна из главных проблем подразделения — нехватка 

кадров. Нужны электрослесари, горные мастера и особен-
но машинисты экскаваторов. К примеру, чтобы работа шла 
бесперебойно круглые сутки, на каждый экскаватор необ-
ходим «комплект» машинистов из четырех человек.

Специалистов-экскаваторщиков всегда готовило Ча-
совоярское профессионально-техническое училище, рас-
положенное в микрорайоне Канал. Но молодежь всё реже 
обращает внимание на названные производственные спе-
циальности, хотя трудоустройство практически гаранти-
ровано.

В итоге, область в этом году и вовсе преподнесла «сюр-
приз», объявив о намерении закрыть ПТУ. Первым на эту 
новость отреагировало руководство огнеупорного ком-
бината, направив главе областной военно-гражданской 
администрации Павлу Жебривскому официальное письмо 
с аргументами о необходимости сохранения учебного за-
ведения, которое готовит ряд уникальных для нашего ре-
гиона специалистов.

«ДЕВЯТАЯ РОТА» КОМБИНАТА

Начальник карьера «Блок-9» Евгений Пахомов

 Идет отработка уступа

 Андрей Юркин (электросварщик),  
Игорь куринной (механик), Михаил Бондаренко  

(электросварщик), Виктор Челпанов (помощник машиниста)

 Идет ремонт «Черной жемчужины» (ЭКГ-4)
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1 червня 2018 року за сприяння Бахмутського місь-
кого центру зайнятості відбувся «День відкритих две-
рей» на виробництві на ПАТ «Часівоярський вогне-
тривкий комбінат», де представники роботодавця та 
незайняті трудовою діяльністю громадяни, які за свої-
ми професійно-кваліфікаційними характеристиками 
відповідають профілю підприємства, мали змогу плід-
но поспілкуватися.

Відкриваючи захід, директор Бахмутського міського 
центру зайнятості Ірина Лещенко ознайомила присутніх 
із ситуацію, що склалась на ринку праці та послугами, які 
надає державна служба зайнятості. «Підприємство є рин-
коутворюючим, тож укомплектування комбінату кадрами 
– одне з пріоритетних завдань служби зайнятості» – заува-
жив начальник відділу взаємодії з роботодавцями Роман 
Коновал.

Виконуючий обов’язки головного інженера Олек-
сандр Дем’яненко детально розповів шукачам роботи про 
діяльність підприємства, продукцію, яка впевнено займає 
своє місце на ринку. ПАТ «Часівоярський вогнетривкий 
комбінат» є родоначальником виробництва вогнетривів 
в Україні. Передумовою створення підприємства стали 
поклади унікальних глин і зручне географічне положення 
споживачів. Для промислового і цивільного будівництва 
комбінат виробляє цеглу керамічну лицьову і рядову світ-

ло-бежевого кольору. Керамічна цегла Часовоярського 
вогнетривкого комбінату - це надійний матеріал для будів-
ництва, який виготовлений з абсолютно природних і еко-
логічно чистих матеріалів.

Наталя Тіщенко, начальник відділу кадрів, презенту-
вала нагальні вакансії підприємства: шихтувальник, ма-
шиніст млинів, дробильник, транспортувальник, токар, 
стругальник, електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування, пресувальник вогнетривких виро-
бів, геолог, гідрогеолог, садчик у печі та на тунельні вагони. 
Шукачів роботи ознайомили з основними обов`язками, 
графіком роботи, соціальними гарантіями, умовами опла-
ти та запросили до співпраці. Протягом заходу відбулися 
cпівбесіди роботодавця з шукачами роботи, які претенду-
ють на зайняття посад. Як результат проведеного заходу, 
двоє безробітних осіб дійшли згоди з роботодавцем щодо 
працевлаштування.

ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» плідно 
співпрацює зі службою зайнятості в напрямку добору не-
обхідних кадрів, адже основна мета будь-якого підприєм-
ства – сформувати кваліфікований трудовий колектив.

Фахівці Бахмутського міського центру зайнятості впев-
нені, що завдяки цьому заходу відбудеться об’єднання тих, 
хто готовий реалізувати свій потенціал, і тих, хто потребує 
висококваліфікованих фахівців.

Пенсионеры по возрасту города Часов Яр на данный 
момент имеют право бесплатного проезда в автобу-
сах на маршруте «Часов Яр — Бахмут». Об этом сооб-
щила руководитель аппарата Бахмутской райгосад-
министрации Надежда Тутова.

Вопрос бесплатного проезда пенсионеров поднял 
депутат Александр Яценко 31 мая на очередной попытке 
провести 91-ю сессию горсовета, которая, к слову, и в этот 
раз оказалась безуспешной (большинство городских из-
бранников не пришли на пленарное заседание).

- Уже неоднократно у наших пенсионеров возникали 
конфликты с водителями по поводу бесплатного проезда. 
В нескольких случаях людей хамски высаживали из ав-
тобуса. Что мне по этому поводу отвечать избирателям? 
- обратился Александр Иванович к представителю район-
ной власти.

Надежда Тутова сразу сообщила, что жалоб от часово-
ярцев в райгосадминистрацию по поводу подобных нару-
шений не поступало, а потому РГА никак не могла отреаги-
ровать на подобные факты. И затем прояснила ситуацию 
с проездом.

- Есть перечень льготников, сформированный на 
правительственном уровне, которые пользуются пра-
вом бесплатного проезда в автобусах городского и 
пригородного сообщения. К сожалению, пенсионеров 
по возрасту в этом списке нет. Но в прошлом году руко-
водство Бахмутского района своим решением включи-
ло пенсионеров по возрасту в льготную категорию. Из 
бюджета были выделены средства, которые получили 
перевозчики за то, что будут бесплатно возить наших 
пенсионеров. Это, в том числе, относится и к пенсио-
нерам Часов Яра, которые ездят автобусом «Бахмут - 
Часов Яр». Поэтому, если с вас при предъявлении вами 
пенсионного удостоверения начинают требовать день-
ги, а тем более, высаживать из автобуса, то это нару-
шение договора, который транспортное предприятие 
заключало с районной властью. В каждом случае мы 
рекомендуем вам обращаться или в райгосадминист-
рацию, или к руководству АТП, потому что некоторые 
водители могут просто  своевольничать, - пояснила ру-
ководитель аппарата Бахмутской РГА.

Надежда Алексеевна также добавила, что государство 
планирует внедрить адресную помощь гражданам льгот-
ных категорий, имеющим право на бесплатный проезд в 
общественном транспорте. Руководство Донецкой обла-
сти подсчитало, что в месяц одному льготнику необходи-
мо выдавать на руки 107 гривен на проезд. Это опять-таки 
не относится к пенсионерам, вышедшим на заслуженный 
отдых по возрасту.

- Но пока адресная помощь на проезд не вступила в 
действие, еще раз напомню, что часовоярские пенсионе-
ры имеют право бесплатно ездить маршрутом «Бахмут — 
Часов Яр». За них уже заплатила районная власть, - под-
черкнула Надежда Тутова.

среда,  6 июня  2018

ПЕНСИОНЕРАМ — 
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД!

ЖИЗНЬ ЗА НЕДЕЛЮ
С 28 мая по 3 июня никто не обратился в исполком Ча-

сов Яра, чтобы зарегистрировать новорожденного. Зато 
одна пара в этот период официально расписалась. Поже-
лаем им счастья в их совместном жизненном пути!

Печальная статистика традиционно более внуши-
тельна. За минувшую неделю нас покинули 6 человек (три 
мужчины и три женщины).

Редакция газеты благодарит Бахмутский район-
ный отдел ГРАГС за стабильную информационную 
поддержку

«З ДИТИНСТвОМ чАС ПРОщАТИСЬ»

ДвЕРi чАСiвОЯРСЬКОГО вОГНЕТРИвКОГО 
КОМБiНАТУ вiДКРИТi ДЛЯ БАЖАЮчИХ ПРАЦЮвАТИ

По-сімейному затишно і водночас урочисто було прове-
дено свято останнього дзвоника у Часовоярській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №17.

Право відкрити урочисту лінійку було надано директору шко-
ли Гречишкіній С.К. Із щирими словами побажань звернулися до 
учнів та вчителів гості свята: головний спеціаліст юрисконсульт 
департаменту АПК Фролов Р.В., секретар Часовоярської міської 
ради Чаус С.В., генеральний директор ПАТ «Часовоярський вогне-
тривкий комбінат» Бречко В.В., завідувач районного методичного 
кабінету Корона О.А., начальник служби у справах дітей Часово-
ярської міської ради Кочеткова В.О., ветерани педагогічної праці 
Діброва Г.П., Юхно В.І., Грінфельд Л.І., Третяченко О.С.

Адміністрація  школи підвела підсумок роботи за навчаль-
ний рік. Були нагороджені грамотами та грошовими призами пе-
реможці предметних олімпіад, творчих  конкурсів, а також вру-
чені Похвальні листи учням за відмінні успіхи у навчанні.

Хвилююче-урочистими були колективні привітання випуск-
ників та першокласників, побажання батьків одинадцятикласни-
ків. І, звичайно, останній шкільний вальс, на хвилях якого круж-
ляли випускники, і запуск повітряних кульок з побажаннями.

І ось хвилююча мить… Почесне право дати останній дзвінок нада-
ли найкращим учням школи: Прядко Алісії та Івлєву Кирилу, які разом з 

першокласниками Анохіною П. та Скалдіним А. сповістили малиновим 
передзвоном усіх присутніх про початок чудової пори – літніх канікул, 
а для одинадцятикласників – прощання з  чарівною порою дитинства.

ДО ПОБАчЕННЯ, шКОЛО МОЯ!
25 травня по-сімейному тепло і водночас урочисто було про-
ведено свято Останнього дзвоника у Часовоярській загаль-
ноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 15 Бахмутської районної 
ради Донецької області.

Цього дня усі – дорослі і діти – стали трішки іншими. Усміх-
нені обличчя і сльози на очах, щирі напутні слова та вітання – все 
це свято прощання зі школою.

Право відкрити урочисту лінійку було надано директору 
школи Суковій Світлані Павлівні, яка підвела підсумки  робо-
ти колективу за 2017-2018 навчальний рік. За минулий рік учні 
школи здійснили екскурсійно–дослідницькі подорожі до Києва, 
Ужгорода, Мукачева, Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Чернівців, 
Кам’янець – Подільського; стали переможцями обласних, Всеу-
країнських, Міжнародних конференцій, конкурсів, захистили на-
уково – дослідницькі роботи, одержавши 18 грамот, 32 дипломи І 
ступеня, 26 дипломів ІІ ступеня, 16 дипломів ІІІ ступеня.

На лінійці 12 учнів було нагороджено Похвальними листами 
«За високі досягнення у навчанні»: Московченко Катерина, Єрма-
ков Андрій (2-А клас),  Федій Кирило (2–Б клас), Котляр Тимофій, 
Муха Маргарита, Сорокін Іван (3–Б клас), Сітьков Семен, Філіп-
повська Валерія (4–А клас), Чуйко Олеся (5–А клас), Ковальова 
Анна (5–Б клас), Коротченко Юлія (8–А клас), Сітьков Ілля (10 клас).

Із щирими словами побажань звернувся до учнів, вчителів, бать-
ківської громадськості  начальник відділу освіти Бахмутської райдер-
жадміністрації Грек Віктор Васильович, який відзначив 10 обдарова-
них учнів школи, занесених до районного банку «Обдаровані діти та 
молодь - 2018» у номінації «Інтелектуальний потенціал Донеччини». 
Грамоти та стипендії  Бахмутської райдержадміністрації були вручені 
Крилкіній Анастасії, Коротченко Юлії, Печериці Марії, Даниленко Софії 
(8-А клас), Щербакову Даніїлу, Бречко Альбіні  (9-А клас), Лащ Вірі (9-Б 
клас), Сітькову Іллі, Кліменку Максиму, Лагутковій Єлизаветі (10 клас).

Директор із загальних питань ПАТ «Часівоярський вогне-
тривкий комбінат» Андрій Оніщук та голова первинної профспіл-
кової організації Олександр Гранкін привітали випускників із по-
чатком дорослого життя. Побажали їм вірно обрати професійний 
шлях і щоб був він добрим, щедрим і мудрим на зростання.

І ось хвилююча мить - останній шкільний вальс випускників. 
В небо здіймаються кольорові кульки. Звучить останній дзвоник. 
Радість та смуток переповнюють серця випускників. Навчання 
у школі закінчилося. Попереду – незвіданий шлях дорослого і 
серйозного світу…

Нехай останній дзвоник пролунає в кожному серці радісним 
настроєм, вірою у завтрашній день, надією на життєві гаразди та 
успіхи.

У добру путь і щасливу днину, дорогі випускники! Чудових 
вам канікул, школярі!
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С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!

СКОРБИМ И ПОМНИМ

СКОРБИМ И ПОМНИМ

9 июня исполняется 4 года
со дня смерти

РОМАНЕНКО АЛЕКСАНДРА 
ВЛАДИМИРОВИЧА

Как плачет сердце, боль не передать!
Скорбим и помним каждую минуту.
Не в силах время эту боль унять.
О, Боже, помоги мне пережить разлуку!
Пусть Господь хранит твой покой 

и душу!
Помним, любим, скорбим.

Мама, Галя, тетя Жанна

28 мая ушла из жизни

ВАРЕНИК
ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА

А 5 июня исполнился 1 год,
как не стало

МАРЧЕНКО
СВЕТЛАНЫ НИКОЛАЕВНЫ

Вам благодарны без конца.
О Вас не забываем,

И души Ваши и сердца
Живыми вспоминаем.

Совет ветеранов Часовоярского
огнеупорного комбината

7 июня исполняется ровно год,
как ушел из жизни

ВЛАСЕНКО
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

Ты ушел из жизни слишком рано.
Нашу боль не выразить словами.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
Спи, родной! Ты наша боль и рана.
Память о тебе всегда жива.
Забыть нельзя, вернуть невозможно.

Помним, любим, скорбим.
Мама, сестра, дочери, племанники

МАНДРІВКА ДО КРАЇНИ 
НЕСКІНЧЕННОГО ЩАСТЯ

В ДИТЯЧОМУ  САДКУ  ПРОЙШОВ 
ВИПУСКНИЙ  БАЛ

8 июня, пятница, 16.00. Вечернее богослужение
9 июня, суббота, 07.00. Всех преподобных и богонос-

ных отцов Афонских. Часы. Божественная литургия Иоан-
на Златоустого

9 июня, суббота, 16.00. Всенощное бдение
10 июня, воскресенье, 07.00. Неделя 2-я по Пятиде-

сятнице. Всех святых, в земле Русской просиявших. Утрен-
нее молитвенное правило. Часы. Божественная литургия 
Иоанна Златоустого

10 июня, воскресенье, 15.00. Вечернее богослуже-
ние

11 июня, понедельник, 07.00. Святителя Луки Крым-
ского. Молебен об исцелении болящих с чтением акафи-
ста и освящением воды. Часы. Божественная литургия Ио-
анна Златоустого

Справки по телефону Борисо-Глебского храма: 39-
58, (066) 734-22-28.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  В СВЯТО-
БОРИСО-ГЛЕБСКОМ ХРАМЕ ЧАСОВ ЯРА

Дешево продам дом в г. Часов Яре на пос. Шевченко. Газ, 
удобства, мебель, много дров. Площадь дома 91 кв.м. Усадьба 15 
соток. Гаражи, хозпостройки.

Тел.: 099-951-00-23


Продается дом в г. Часов Яр. 60 кв.м.: летняя кухня, газ, сану-
зел, надворные постройки, гараж, сад, огород, водопровод, пла-
стик. Цена договорная.

Тел.: 066-40-66-405


Продается 4-х комнатная квартира на пос. Канал. 1 этаж 
5-этажного дома. Без долгов. Недорого.

Тел.: 095-875-13-66, 050-528-43-74


Продам 3-комнатную квартиру в районе рынка.
Тел.: 050-210-12-22


Срочно продается 2-комнатная квартира на 1-м этаже 

5-этажного дома в районе рынка. Без долгов. Торг уместен.
Тел.: 050-031-20-82


Срочно, недорого, продается 2-комнатная квартира на 4-м 

этаже 4-этажного дома, расположенного в г. Часов Яр в районе 
городской больницы.

Тел.: 095-496-56-24


Куплю: б/у холодильник, стиральную машину, газовую ко-
лонку и уголь со двора. А также: б/у авто на запчасти, металличе-
ский гараж, вагонетку.

Тел.: 050 277 69 63


Куплю статуэтки, фотоаппараты, часы, монеты, опасные 
бритвы, куклы, машинки новогодние и другие игрушки СССР (вы-
борочно!). Приеду сам заберу.

Тел.: 050-805-38-53

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллективы структурных подразделений ПАО «Часово-
ярский огнеупорный комбинат» сердечно поздравляют сво-
их именинников и юбиляров:

Главные специалисты: Олега Владимировича Бедного.
ОЭБ: Елену Алексеевну Берман.
Цех №3: Амирхона Муродалиевича Мадалиева.
Электросвязь: Елену Николаевну Лагошу.
Карьер «Юго-Восточный»: Валерия Николаевича Лагутее-

ва.
Карьер «Северный-Формовочный»: Андрея Анатольеви-

ча Тронзу, Сергея Викторовича Политыка.
ЦБТ: Виктора Александровича Ланина.
ЖДЦ: Владимира Андреевича Сафронова, Наталью Влади-

мировну Зиньковскую.
РМЦ: Владимира Александровича Деркачева.
Подсобное хозяйство: Елену Анатольевну Каменченко.

Желаем много-много счастья, 
Побольше радости, добра, 
Улыбок светлых в день ненастья, 
Здоровья крепкого всегда.

Живите долго, без болезней, 
Без огорчений и тревог, 
Чтоб только радость и удача 
Переступали ваш порог. 

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

АФОРИЗМЫ
***

Добро всегда побеждает зло! Значит, кто победил, тот и до-
брый.

***
Мозг - самый удивительный орган. Он способен работать 24 

часа в сутки, 365 дней в году, с момента вашего рождения и ров-
но до тех пор... пока вы не влюбитесь.

***
Вывожу из интернет-зависимости. Быстро, надолго, недоро-

го. Электрик Сидоров.
***

Интересная вещь компьютер: посидел пять минут – полто-
ра часа прошло.

***
Нашему народу уже столько обещано, а ему все мало.

Урочиста, яскрава зала, чарів-
ні дівчатка у гарних сукнях, 
елегантні хлопчики, схвиль-
овані батьки…. На обличчях 
дітей – усмішки. Вони так че-
кали та готувались до випуск-
ного свята: «Мандрівка до 
країни Нескінченного Щастя», 
яке відбулося в дошкільному 
закладі комбінованого типу, 
дитячому садку №42 «Чайка» 
24 травня у логопедичній 
групі «Бджілка».

Діти разом з батьками мали 
змогу здійснювати віртуальні 
подорожі по різним країнам. У країні Спо-
гадів батьки показали, якими маленьки-
ми вони привели своїх діток до дитячого 
садка. У країні Батьківських сподівань діти 
розповіли про мрії батьків щодо своїх діто-
чок. У країні Музичних фантазій веселі нот-
ки показали свої вокальні здібності.

У країні Дитячих мрій хлопчики у ве-
селому таночку виразили свої бажання бу-
ти пілотами, моряками, програмістами, ар-
тистами. У країні Солодкоїжки діти зустрі-
лися з лінивою дівчинкою, яка полюбляла 
солодощі і зовсім не мала бажання іти до 
школи. У країні Всезнайки відбулася цікава 

зустріч з тітонькою Совою, яка 
влаштувала екзамени майбут-
нім першокласникам.

Випускники гарними сло-
вами дякували працівникам до-
шкільного закладу за материн-
ську турботу та ласку. На згадку 
про садочок діти отримали ди-
пломи та подарунки. Наприкін-
ці свята малюки випустили в не-
бо повітряні кульки.

Випускний бал пройшов 
цікаво та весело завдяки все-
бічної допомоги батьків, за 
що всі ми разом щиро вдяч-
ні. Сподіваємось, що незабут-

нє враження від свята залишиться у наших 
малюків на все життя!

З любов’ю та повагою до своїх 
вихованців

Чикашова І.В.
Гаркуша Н.В.

Перепелятник Л.М.

В старшій  групі «Ромашка» дошкіль-
ного закладу № 42 «Чайка» 25 травня 
2018 року відбувся випускний бал. 
Цього дня гостей зустріла святко-
во вбрана зала. Скрізь можна було 
побачити безліч квітів та повітряних 
кульок. А найголовніше — випускники, 
які з нетерпінням чекали на початок 
свята. І ось ця мить настала.

Звучало багато пісень про садочок та 
майбутні перші шкільні роки. Батьки розіг-
рали  кумедну сценівку «Ясельки». В весе-
лих таночках «Портфелики» та «Хлопча-
чі мрії» відкрили  мрії майбутніх першок-
ласників. Дошкільнята разом з батьками  
розповіли веселі історії із шкільного жит-
тя. До дітей завітала гостя - Катерина Осад-
ча, яка взяла інтерв’ю у дошкільнят про їх 

мрії. Мрія одного випускни-
ка Івана Гомольського – стати 
відомим музикантом - майже 
здійснилася: він виконав ве-
селу композицію «Козачок». 
Цікавими були інтелектуальні 
ігри з батьками та малятами, 
які запропонувала Мадам Під-
казка. Звучали слова вдячно-
сті всім працівникам дитячого 
садка. А з яким хвилюванням 
діти  виконали останню пісню 
«Ми першокласники»!

Всіх випускників при-
вітала завідувач дитячим сад-
ком Коннова Тетяна Григорівна: побажала 
успіхів у навчанні, бути справжніми людь-
ми та любити свою Україну, а також вручи-
ла батькам подяки.

Цікавим був флешмоб за 
участю батьків групи, після яко-
го вони винесли подяку всьо-
му колективу ДНЗ за створен-
ня сімейного затишку та надан-
ня високого рівня послуг дітям. 
Дякуємо усім батькам групи за 
активну участь у житті дитячо-
го садочка та групи і підготовку 
до свята.

Зворушливими були сло-
ва вихователя наприкінці свя-
та: відпустивши стрічечки, вона 
відпустила малят з дошкільного 

життя. Майбутнім школярам були вручені 
їхні перші в житті дипломи про дошкіль-
ну освіту і про кожного складено віршика, 
який влучно характеризував  малюка.

На завершення свята дошкільнята 
вийшли на майданчик дитсадка із різноко-
льоровими кульками в руках. Заплющив-
ши очі, вони загадали своє найзаповітні-
ше бажання і відпустили кульку в небо з 
надією, що все задумане здійсниться…

То ж побажаємо, щоб у кожного сь-
огоднішнього випускника в неминучому 
дорослому житті обов'язково здійснилася 
дитяча мрія!

Вихователь дошкільного закладу ком-
бінованого типу дитячого садка № 42 «Чай-
ка»

Глущенко Олена Олександрівна

1 июня отпраздновала 90-летие
ГЕРАСИМОВА

Людмила Васильевна
участник 20-го послевоенного

восстановительного отряда

Женщин таких не найти на Земле,
Вам я поведаю о добре и тепле,
Вы самая добрая – сказано просто,
Вам исполняется всего 90!
Цветите, как цвет в самом дивном саду,
И не попадайте никогда в беду!
Принимайте от всех поздравления,
И никогда-никогда не болейте!

Совет ветеранов огнеупорного комбината
и все жители Часов Яра

Поездки на море, по заказам, и не только. 
Мерседес, 8 мест.

Тел.: 099-458-61-52 — Леонид.


