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ДІТЯМ – ДОЗВІЛЛЯ,
ДОРОСЛИМ – РОБОТА!

Напередодні Дня знань, 31 серпня, на подвір’ї біля 
будинку по вул. Турчанінова, 27 було відкрито но-
вий ігровий дитячий майданчик. Радісна подія 
зібрала численних мешканців, особливо пораду-
вавши наймолодших: адже відтепер їхнє дозвілля 
буде ще яскравішим! 
Цього ж дня, до речі, в Білій Церкві було відкрито 
ще 4 майданчики – 2 на масиві Леваневського та 2 
на Таращанському масиві. Під веселі звуки музики 
разом із Котом Леопольдом та аніматорами ді-
тлахи залюбки брали участь у відкритті нових 
споруд для дозвілля!

Олена Лук’янець 

А взагалі, було зазначено під 
час відкриття, Фонд узяв на себе 
зобов’язання протягом 2013-2014 
рр. встановити в різних куточках 
Білої Церкви 30 дитячих ігрових 
майданчиків.

 Вітальні слова на адресу присут-
ніх сказав депутат Білоцерківської 
міської ради Олександр Орехов-
ський, який напередодні звернувся 
до Благодійного фонду К.Єфименка 
з проханням встановити дитячий 
майданчик у дворі за адресою вул. 
Турчанінова, 27:

-  Місяць тому ми звернулися до 
Благодійного фонду Костянтина 
Єфименка, зібравши 300 підписів 
мешканців, і отримали миттєву 
реакцію. Були приємно здивовані, 
оскільки мені відомо, як насправді 
довго відбувається комплектація 
замовлення та підготовка знарядь 
для встановлення дитячих ігрових 
споруд. У цьому дворі за підтримки 
Костянтина Олексійовича було вста-
новлено не лише майданчик, але 

й накриття для гри в доміно, шахи 
й шашки, а також незабаром буде 
завершено встановлення тенісних 
столів із сучасним вологостійким 
покриттям. Особисто від себе та від 
імені мешканців висловлюю щиру 
вдячність Благодійного фонду за те, 
що саме Піонерська першою отрима-
ла такий подарунок! 

Особливу вдячність Олександр 
Петрович висловив мешканцям 
будинку по Турчанінова, 27 за небай-
дужість до благоустрою та зразкове 
утримання прибудинкової території. 
«Я переконаний, що цьогоріч пере-
мога в конкурсі на краще подвір’я, 
який проводиться Фондом Костян-
тина Єфименка, вам гарантована!», 
– зазначив Олександр Петрович. І 
його слова стали пророчими: за під-
сумками конкурсу з благоустрою 
будинок за адресою: Турчанінова, 
27 у номінації «Кращий двір» посів 
ІІ місце. Отож найближчим часом 
його мешканці одержать винагороду 
в розмірі 3 тис. грн.

На урочисте відкриття прибув і 
заступник міністра інфраструктури 

України, голова правління фонду 
Костянтин Єфименко, який привітав 
дітей-школярів із новим навчаль-
ним роком, а маленьких - з відкрит-
тям дитячого майданчика. «Най-
головніше для батьків - це здоров’я 
їхніх дітей. Тата й мами мріють 
бачити своїх синочків і донечок кра-
сивими, успішними, розвиненими 
фізично й духовно. А що для цього 
потрібно? Звичайно, любов батьків, 
а також активні ігри і прогулянки 
на свіжому повітрі, - сказав К. Єфи-
менко. - Тому сьогодні відкриваємо 
5 дитячих майданчиків, до 1 жовтня 
цього року - ще 5, а до 1 червня 2014 
року - ще 20.

А ще Костянтин Олексійович, по-
відомив важливу новину для дорос-
лого населення: у грудні цього року 
по вул. Київській, 37 буде відкрито 
нове фармацевтичне підприємство 
«Біофарма». 

Поки мешканці сусідніх будин-
ків уважно слухали промову, біля 
нового майданчика юрмилася ді-
твора – в очікуванні урочистої миті 
перерізання символічної червоної 
стрічки. Коли ж ця щаслива мить 
настала, діти повністю заполонили 
нове місце для гри, Для них були 
організовані цікаві конкурси та ві-
кторини. Похмурий дощовий день 
наповнився щирим дитячим сміхом, 
усмішками та радістю і від того став 
світлішим. 

 P.S. Як і обіцяли, до 1 жовтня 
встановлено ще 5 майданчиків, 
відкриття яких відбулося в субо-
ту, 28 вересня, за такими адреса-
ми: вул. Комсомольська, 98; вул. 
Леваневського, 30; вул. Курсова, 
3А ( поряд будинки Курсова, 9А, 
Логінова 37); вул. Томилівська, 50 
та 50/1; вул. Партизанська, 20, 18, 
бульвар 50-річчя Перемоги, 79.

Основна нинішня мета заводу – 
розробити нові види гальмівних ви-
робів для локомотивів (з чавунною 
вставкою та без неї), пасажирських 
потягів. Завод нині тісно співпрацює 
з низкою світових компаній із ви-
робництва залізничного та вантаж-
ного транспорту, тож, наприклад, 
потяг, який прямує з Лондона до 
Манчестера, обладнаний білоцер-
ківськими гальмівними колодками!

Незважаючи на дощову погоду, 
відразу після підняття прапора біля 
міськради учасники урочистого зі-
брання під звуки духових оркестрів 
святковою колоною рушили на 
Замкову гору – дитинець міста, до 
Ярослава Мудрого… і новозбудовано-
го православного храму Св. Георгія 
Побєдоносця.

Два роки поспіль на Замковій горі 
-  найсвятішому місці для кожного 
білоцерківця -  велися загально-
будівельні роботи по відновленню 
давньоруського храму...

Члени клубу «Діамант» пригадали, 
нехай не все, але дуже багато з того, 
що було створено, проспівано, зігра-
но, пережито в далекі 50-60-ті роки. 
Учасники свята співали, танцювали, 
демонстрували моду, адже ретро-
атмосфера панувала і на відповідно 
прикрашеній сцені.

Учасники відкриття дитячого майданчика за адресою: вул. Комсомольська, 47


