
КОНКУРС ІЗ БЛАГОУСТРОЮ: 
ВРУЧЕННЯ ГРОШОВИХ ВИНАГОРОД

Шановний 
Костянтине Олексійовичу!

Я, мама Артура, ми вже дома, а не 
в лікарні, йому набагато краще, він 
дуже мужній. Звісно, залишилися 
шрами, та головне - його життю 
нічого не загрожує.
Я хочу сказати Вам: «Дякую, дякую 

від щирого серця. У вас велике, добре 
серце. Дякую і бажаю Вам здоров’я, 
добробуту, удачі, щоб усі Ваші 
добрі наміри мали хороші резуль-
тати”.

Аліна С., 
мама Артура

Батьківський колектив Білоцер-
ківської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ст. № 15 м. вдячний Костянти-
ну Єфименку та фонду за виділені 
кошти на придбання спортивного 
інвентарю та популяризацію різних 
видів спорту в навчальних закла-
дах міста. Ми вважаємо, що саме за-
вдяки фонду значно активізувалася 
робота із залученням дітей різного 
віку до фізкультури і спорту. Діти 
із великим задоволенням у поза-
навчальний час тренуються, щоб 
гідно представити свою школу на 
змаганнях із різних видів спорту.
Дякуємо за співпрацю!

Голова 
батьківського комітету школи 

ЛИСТИ

№ 5 (10) 23 листопада 2012 року

Редактор - Олена Ткач
Адреса: м. Біла Церква, вул. Гординського, 24
Тел.: (0456) 39-14-15, e-mail: fond_efimenko@ukr.net

Надруковано в ПП “Гранмна”,
м.Київ, п-т Повітрофлотський, 94

Передплатний індекс 68308

Газета “Білоцерківці”, зареєстрована 19.12.2011 р. 
Головним управлінням юстиції в Київській області.
Свідоцтво про державну реєстрацію №1430Р серія КІ

8

Виходить один раз на місяць
Наклад: 30 000 примірників

Засновник і видавець - 
Білоцерківський благодійний 
фонд Костянтина Єфименка

У п’ятницю, 28 вересня, Біло-
церківська міська організація 
профспілки працівників житлово-
комунального господарства від-
значила 40-у, ювілейну,  річницю 
з дня заснування. З нагоди цього 
свята відбулися урочистості, на які 
запрошення отримав і Благодійний 
фонд Костянтина Єфименка. 
Саме на цей день було попере-

дньо заплановано вручення грошо-
вих премій переможцям конкурсу-
огляду благоустрою та утримання 
території й житлового фонду міста 
на честь 980-річчя  з дня заснуван-
ня  Білої Церкви. 
Щирі вітання й найкращі поба-

жання від Костянтина Єфименка 
– голови Благодійного фонду – пере-
казала всім присутнім Олена Ткач, 

зазначивши, що робота людей, які 
сидять у залі, непомітна на пер-
ший погляд, бо до чистоти і краси 
звикається швидко. Але саме ко-
мунальники щодня роблять наше 
місто чистим і затишним.
А далі переможці усіх трьох 

номінацій конкурсу одержали 
від Благодійного фонду грошові 
винагороди, які використають на 
покращення стану житлових бу-
динків, дворів чи прибудинкових 
територій. Переможці в трьох но-
мінаціях «Кращий двір», «Будинок 
зразкового порядку» і «Кращий 
двірник-прибиральник» за перше 
місце ожержали 5 тис. грн., за друге 
і третє – 3 тис. і 2 тис. грн. відповід-
но. Дипломи і сертифікати на ці 
суми були вручені 15 вересня на 

урочистостях із нагоди Дня міста.
Із подячним словом звернулися 

до Костянтина Єфименка меш-
канці будинку за адресою: вул. 
Некрасова, 12-а, які вибороли 
перше місце в номінації «Кращий 
двір». Зокрема в листі говориться 
так: «Після конкурсу всі мешканці 
нашого будинку, починаючи від 
діточок, слідкують за порядком і 
чистотою у дворі, оберігаючи те, 
що ми зробили спільними зусил-
лями. Сподіваємося, що це вихову-
ватиме у підростаючого покоління 
європейське ставлення до чистоти. 
Тож уклінне Вам спасибі, Костян-
тине Олексійовичу, за турботу про 
рідне місто. Бажаємо Вам і Вашому 
колективу міцного здоров’я, вели-
кого щастя, успіхів і добра».

Діабет – одне із найпоширені-
ших захворювань у світі. Є він і в 
злиденних країнах, і в заможних. 
Приміром, в Індії з діагнозом «цу-
кровий діабет» проживає 20 відсо-
тків людей, у Німеччині – до 6-ти. 
Загалом у світі 366 мільйонів лю-
дей  хворіють на діабет. В Україні 
з таким діагнозом живе 1 мільйон 
250 тисяч осіб. І це тільки ті,  у кого 
офіційно виявлене захворювання. 
А скільки наших земляків  ще не 
знають, яка в них проблема!
У Білій Церкві на обліку з цукро-

вим діабетом перебуває більше  
5 тисяч людей, понад 800 із них 
отримують інсулін.
Більшість із тих, кого ця біда об-

минула, знають про неї небагато. 
Та й знати особливо не прагнуть. 
А даремно. Адже є очевидним, що 
профілактикою діабету мусять за-
йматися всі.
А от тому, кому діагноз встановле-

но, на власному досвіді добре відо-
мі всі «підводні камені» лікування 
діабету в Україні. Зіткнулася з цією 
проблемою і родина Ганни та Ігоря 
Коцел (депутат міської ради ниніш-
нього скликання). Одного разу зро-
зумівши, що самотужки вирішува-
ти болючі питання надзвичайно 
важко, вони створили  громадську 
організацію «Діабет – це життя». 
Згуртовуючи однодумців, залуча-
ючи до справи небайдужих людей, 

проводячи різноманітні благодійні 
акції, об’єднання потихеньку до-
сягає поставлених завдань. Примі-
ром, навесні цього року на зібрані 
кошти було придбано сучасну 
апаратуру для вимірювання цукру 
в крові.
Дуже важливий захід за підтрим-

ки Білоцерківського благодійного 
фонду  Костянтина  Єфименка , 
за участю управління охорони 
здоров’я та міської організації То-
вариства Червоного Хреста громад-
ська організація «Діабет –це життя» 
ініціювала й провела напередод-
ні  Всесвітнього  дня діабетика. 
Вперше у білоцерківців з’явилася 
нагода отримати повну необхідну 
інформацію про хворобу і життя з 
нею. 
Запрошені змогли безкоштовно 

виміряти рівень цукру в крові, 
проконсультуватися в терапевта, 
ендокринолога та офтальмолога; 
оглянути виставку продукції для 
хворих на цукровий діабет за ці-
нами виробника і, за бажанням, 
придбати потрібні товари; прослу-
хати лекцію про цукровий діабет, 
поставити питання спеціалісту 
й отримати фахову  відповідь на 
нього.
Як прозвучало на зустрічі з вуст 

начальника управління охорони 
здоров’я Анатолія Рогова і завід-
уючого ендокринологічним відді-

З НАГОДИ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ДІАБЕТИКА

лення міської лікарні №2 Олексан-
дра Кульчицького, на  Білу Церкву в 
найближчому майбутньому чекає 
реформування ендокринологічної 
служби – у міській лікарні № 2 
буде створено ендокринологічний 
центр. Тобто в одному місці відбу-
ватиметься прийом спеціалістів, 
планове лікування, отримання 
інсуліну й цукрознижуючих пре-
паратів ,  працюватиме  Школа 
діабету, та головне – будуть засто-
совуватися нові сучасні методики 
лікування.  
Для ефективної роботи центру  

необхідне відповідне обладнання, 
придбання якого – це завдання но-
мер один для всіх, хто прагне його 
створення. Основна мета роботи 
центру не тільки лікувальна, а й 
профілактична, адже вчасне ви-
явлення цього досить серйозного 
захворювання дасть можливість 
на ранніх етапах провести адек-
ватне лікування, добитися стійкої 
компенсації й уникнути тяжких 
ускладнень. Все це якнайкраще 
сприятиме полегшенню життя 
людей із діабетом.

Віра Черкаська

Переможці конкурсуПереможці конкурсу

Експрес-аналіз глюкози у крові Експрес-аналіз глюкози у крові 
мав можливість зробити кожен охочиймав можливість зробити кожен охочий


