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ЦІКАВЕ

ЛАСТІВ’ЯТА, НА СТАРТ!
Білоцерківська міська громадська організація
«Спілка неповних та багатодітних сімей
«Ластівонька» напередодні Дня знань уже увосьме
збирає дітей, які вперше цього року переступають
шкільний поріг, вітаючи їх та їхніх батьків із найважливішим для всієї дітвори осіннім святом у
календарі.
Третій рік поспіль Благодійний
фонд Костянтина Єфименка має
честь співпрацювати зі Спілкою і
вітати першокласників, традиційно вручаючи їм перші портфелики.
Так було і цьогоріч: по-святковому
вбране гостинне подвір’я, усміхнені
діти й батьки, у яких від хвилювання
захоплювало дух, бо ж їхні маленькі
донечки й сини подорослішали на
очах, адже за тиждень вони стануть

учнями першого класу.
Розпочала урочистості очільниця
Спілки Оксана Мустафаєва. Багатодітна матуся теплими словами привітала винуватців свята й побажала
їм наполегливості в навчанні, міцного здоров’я й обов’язково гарних
оцінок.
Багато друзів Спілки завітало того
дня на традиційну для БМГО «Ластівонька» акцію «Школярик», серед

них – директор Благодійного фонду
Олена Ткач, яка, зокрема, сказала:
- Дуже приємно чути, що вже восьмий раз поспіль із цього затишного
подвір’я вилітають «ластів’ята» у
нові для них шкільні колективи. Не
менш приємно констатувати й той
факт, що впродовж останніх трьох
років кількість дітей вашої Спілки,
які йдуть до першого класу, постійно
зростає – цьогоріч їх 50!
Прийміть найщиріші вітання з
наступаючим Днем знань від Костянтина Єфименка й побажання
того, аби в кожній вашій багатодітній сім’ї панували мир, злагода, благополуччя, достаток, щоб радували
своїми успіхами діти й приносили зі
школи тільки бали високого рівня.
Отож, дорогі першокласники,
летіть сміливо й будьте певні, що

І ось за спиною твій перший
портфелик, юний школярику!
станете успішними людьми й гідними громадянами України. На старт,
ластів’ята!
Від Благодійного фонду Костянтина Єфименка всі 50 дітей отримали
свої перші портфелі-ранці.

Першокласники із нетерпінням чекають початку святкового дійства

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ ПІДБИТО!
І ось в урочистій обстановці після щирих звернень
міського голови В. Савчука до білоцерківців та гостей свята на сцену запросили директора Благодійного фонду Костянтина Єфименка Олену Ткач
та голову профспілки працівників ЖКГ Антоніну
Мар’янську.
20 вересня у святковій залі ПК «Росава» відбулися міські урочистості
з нагоди 981-ої річниці з дня заснування Білої Церкви. Упритул до цієї
дати були підбиті підсумки конкурсуогляду благоустрою і утримання
території та житлового фонду міста,
який тривав з 1 травня до 1 вересня
2013 року і проходив уже традиційно
в 3-х номінаціях: «Будинок зразкового
порядку», «Кращий двір», «Кращий
двірник-прибиральник». У конкурсі
взяло участи 29 учасників, із них в одній номінації – 21 конкурсант, у двох

– 4, у трьох – також 4.
Звертаючись до вельмишанованого
товариства, Олена Ткач зазначила:
- Усі ми безмежно любимо наше рідне місто, усі ми щодня поспішаємо на
робочі місця, щоб писати історію краю
і творити його майбутнє. Але є люди
особливої професії, які разом із променями сонця прибирають і чепурять
прибудинкові території й двори, щоб
ми вже милувалися Білою Церквою,
йдучи на роботу чи у справах. Цим
людям щиро дякуємо і низько вклоняємося.

Особливістю цьогорічного конкурсу
було те, що журі не визначило першого місця в номінації «Будинок зразкового порядку», проте аж три третіх
місця припало кращим учасникам у
номінації «Кращий двір». Справді, в
минулому році такі будинки, як по
вул. Глиняна, 47-б, Некрасова, 12-а
подали гідний наслідування приклад,
піднявши високу планку вимог щодо
утримання власних дворів. Її зуміли
подолати дружні мешканці та працівники сфери ЖКГ, які обслуговують
будинок 12 по бульвару Комсомольський! Саме вони вибороли почесне
перше місце й сертифікат на суму 5
тис. грн.
А місця розподілилися наступним
чином.
У номінації «Будинок зразкового порядку» ІІІ місце (диплом і сертифікат
на 2тис. грн) одержали Тетяна Риженкова, старший будинку за адресою:
пров.Студентський, 6, та двірник-

Вітаємо переможців конкурсу!

прибиральниця Наталія Грищенко.
За ІІ місце дипломом і сертифікатом
на суму 3 тис. грн. були нагороджені
Світлана Авраменко - голова правління ЖБК будинку за адресою: вул.
Славіна, 5 - та двірник-прибиральниця
Олена Авраменко.
У номінації «Кращий двір» три третіх
місця вибороли будинки за адресами:
б-р 50-річчя Перемоги, 99 (старший
будинку Юлія Гризловська, двірникприбиральниця Фаїна Розгон); вул.
Некрасова, 12-а (старший будинку Тетяна Раєнок, двірник-прибиральниця
Ольга Бойко); вул. Ярослава Мудрого,
60 (двірник Раїса Дудніцька).
Дипломом за ІІ місце і сертифікатом
на суму 3 тис. грн нагородили старшого будинку за адресою: вул. Турчанінова, 27 Оксану Сахарову та двірникаприбиральницю Ніну Мудрик
І почесне І місце та звання переможців у номінації «Кращий двір» виборов
будинок за адресою: б-р Комсомольський, 12 (старший будинку Леонід
Бойко, двірники Світлана Дюдя і Олена
Воронцова).
У номінації «Кращий двірникприбиральник» ІІІ місце (диплом і сертифікат на 2тис. грн) виборола Тетяна
Антоненко - двірник-прибиральниця
будинку за адресою: вул. Тимірязєва, 2.
За ІІ місце (диплом і сертифікат на
3 тис. грн) була нагороджена Надія
Берегова - двірник-прибиральниця
будинку за адресою: вул. Глиняна, 47-б.
І місце (дипломи і сертифікат
на 5 тис. грн) отримали двірникиприбиральниці будинку за адресою:
вул. Червонофлотська, 58 Тетяна Кіпер
і Тетяна Первічко.
За добросовісне ставлення до виконання своїх обов’язків та за участь у
конкурсі була нагороджена Віра Майстренко, двірник будинку за адресою:
вул. Дачна, 66. Їй вручено сертифікат
на суму 1 тис. грн.

