МІСЬКІ НОВИНИ

5

№ 9 (20) 30 вересня 2013 року

ФЕЄРИЧНИЙ КОНЦЕРТ
21 вересня у Білій Церкві відбулася незабутня подія
- святковий концерт за участю двох легендарних
рок-гуртів «ДДТ» і «Брати Карамазови». Мало хто
йняв віри в те, що музиканти такого рівня популярності виступатимуть у нашому місті. Проте
всі, хто прийшов на концерт, не тільки в цьому
переконався особисто, а й отримав незабутні враження від неповторного виступу обох гуртів.

Юрій Шевчук не тільки дивував пісенними хітами, а й
принагідно жартував, що, мовляв, «Питер, которому 300 лет,
салага по сравнению с Белой
Церковью»...

Концерт гурту «ДДТ» у розпалі!
Глядацька аудиторія того дня - більше 12 тисяч осіб!

Костянтин Єфименко вручає від
Благодійного фонду подарунки обом
гуртам - ікони Георгія Побєдоносця,
духовного покровителя нашого міста.
І разом із міським головою Василем
Савчуком щиро вітає білоцерківців із
Днем міста!

«Что такое осень?». На це
пісенне питання Юрій Шевчук
давав суто пісенні відповіді...

Соліст рок-гурту «Брати
Карамазови» виконує хіт
«Маленькая стая»

НОВИЙ ПРОЕКТ - НОВІ МАЙДАНЧИКИ
Улітку 2013-го року правлінням Благодійного
фонду Костянтина Єфименка було прийнято рішення про запровадження ще одного довготривалого проекту - встановлення 30-ти дитячих
майданчиків у різних мікрорайонах міста. Отож
31 серпня було встановлено перші 5 майданчиків
(чит. стор.1), а в суботу, 28 вересня, відбулося відкриття ще п’ятьох за такими адресами:
вул. Комсомольська, 98; вул. Леваневського, 30;
вул. Курсова, 3-а (поряд будинки Курсова, 9-а,
Логінова 37); вул. Томилівська, 50 та 50/1; вул. Партизанська, 20 (поряд буд. 18 та буд. по бульвару
50-річчя Перемоги, 79).
Встановлення решти 20-ти майданчиків заплановано на весняно-літній період 2014-го року.

«Новий майданчик у подвір’ї будинку за адресою:
вул. Вернадського, 2 тепер до послуг дітвори Таращанського
масиву», - стверджує представник фонду Сергій Муковоз

Ігор Висіцький щиро радий за дітвору, яка мешкає
по вул. Томилівській, 50 та 50/1,
бо тепер і вони мають ігровий майданчик.

Нові господарі дитячого майданчика на Леваневського, 30
перерізають символічну стрічку разом
із представником Благодійного фонду Олександром Далібою

