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Шановний 
Костянтине Олексійовичу!

Висловлюю Вам і Вашому бла-
годійному фонду щиру подяку за 
милосердя та розуміння моєї не-
легкої життєвої ситуації, а саме 
за грошову допомогу для вста-
новлення автоматики до системи 
газового опалення. Для мене це 
було дуже важливо, адже мені 
могли б перекрити газ. А своїх 
грошей для цього у мене не було, 
бо я втратила в пожежі 08.01.2011 
р. все і до цього часу ще не спра-
вилася з її наслідками. Ваш фонд 
не залишився байдужим до мене 
і моїх проблем.

Висловлюю Вам, шановний Кос-
тянтине Олексійовичу, і всьому 
колективу фонду сердечну подя-
ку за таку необхідну і своєчасну 
допомогу в тяжкий момент мого 
життя.

Нехай Бог щиро благословляє 
Ваші добрі починання і нехай 
ніколи не згасне вогник добра та 
милосердя у ваших серцях.

На таких людях, як Ви, і три-
мається світ, бо тільки людська 
доброта здатна змінити його на 
краще!

Міцного Вам всім здоров’я, ду-
шевної доброти та відчуття радос-
ті в серцях від того, що ви потрібні 
людям!

З повагою до Вас 
Людмила Д.

першА НАгОрОДА фОНДу
В ошатній залі Будинку уро-

чистих подій зібралися другого  
вересня небайдужі, активні й 
працьовиті люди, яких запросила 
міська влада на урочистий при-
йом  з нагоди їхнього професійного 
свята  - Дня підприємця.

традиційно саме напередодні 
Дня підприємця Білоцерківський 
виконавчий комітет нагороджує 
тих, хто впродовж року зареко-
мендував себе як організація, що 
працює на благо міста: створює 
нові робочі місця, споруджує су-
часні будівлі, є кращим платником 
податків тощо.

Білоцеркіський благодійний 
фонд Костянтина Єфименка, хоч 
і працює лише півроку,  отримав 
свою першу нагороду. Ми   визна-

ні одними з кращих у номінації 
«Меценат року»!

Із вітальним словом до запро-
шених на урочистий прийом звер-
нувся заступник міського голови 
геннадій Джегур. Він щиро по-
дякував підприємцям за все нове, 
що з’являється в місті завдяки 
їхній щоденній нелегкій праці, і 
запевнив, що міська влада підтри-
муватиме всі ініціативи, корисні і 
потрібні місту.

Відзнаки не тільки спонукають 
до прагнення підкоряти нові 
вершини, а й зобов’язують більш 
відповідально ставитися до покла-
дених на себе обов’язків. Ми готові 
й далі вірою і правдою служити 
білоцерківській громаді. 
Дякуємо за таку високу довіру!
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31 серпня в Будинку органної та 
камерної музики відбулася посвята 
у студенти першокурсників Біло-
церківського інституту економіки і 
управління ВНЗ ВМурол «україна».

Виконавчий директор Благодій-
ного фонду Олена ткач, привітав-
ши присутніх на святі з початком 
нового навчального року, поба-
жавши успіхів студентам  і про-
цвітання закладу,  вручила  іменну 
стипендію студентові 4 курсу Зе-
ленку В’ячеславу Миколайовичу за 
відмінні успіхи у навчанні, актив-
ну громадську позицію, значний 
особистий внесок у популяризацію 
та створення позитивного іміджу 
освітнього простору міста Білої 
Церкви.

Цю стипендію В’ячеслав Зеленко 
отримуватиме щомісячно в розмірі 
500 гривень.

Вельмишановний
пане Костянтине  

Єфименко!
перше вересня – день незви-

чайний, він завжди нас радує 
зустріччю зі шкільними друзями,  
улюбленими вчитеми, рідними 
стінами.

стало традицією, що поважні 
гості, присутні на святі, вітають 
нас щирими словами та щедрими 
дарунками. Але цей рік здивував 
справжнім сюрпризом від Благо-
дійного фонду Костянтина Єфи-
менка: під час свята прозвучала 
вітальна телеграма та було вруче-
но подарунки, такі потрібні всім 
учням -волейбольні,баскетбольні 
й футбольні м’ячі та спортивні 
форми для команд. Дійсно, вже  
багато років кожний спортивний 
м’яч був проблемою, а для при-
дбання форми спонсорів, на жаль,  
не знаходилося. 

Від імені всіх учнів спеціалізова-
ної загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №1 з поглибленим ви-
вченням слов’янських мов м. Білої 
Церкви дозвольте подякувати Вам, 
пане Костянтине, за  справжній 
подарунок і запевнити, що ми 
докладемо максимум зусиль, аби 
гідно представити наш заклад  на 
шкільній спартакіаді. 

Бажаємо Вам здоров’я, успіхів, 
плідної натхненної праці  на благо 
нашої неньки україни.

Від імені учнівського 
парламенту «Слов’янське 

братство»
Валерій Дмитрук

НОВий 
стипеНДІАт 
фОНДу


