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ДЕНЬ МІКРОРАЙОНУ ТАРАЩАНСЬКИЙ
На карті Білої Церкви ви знайдете невелику частинку території, яку тисячі містян називають
своєю малою батьківщиною. Це один із наймолодших мікрорайонів, але за 25 років свого існування,
як-то кажуть, на цілющих водах і травах, він
зростив уже не одне покоління білоцерківців. Це –
масив Таращанський!
Лариса Купріянчук
На жаль, у тих, хто тут мешкає, за
цей час так і не склалася традиція
відзначати День мікрорайону. Проте цьогоріч ініціативу в свої руки
взяли юні «таращанці» – учні БЗШ
№ 22, які поклали на власні плечі всі
клопоти щодо підготовки й проведення першого в історії їхньої малої
батьківщини свята. Крім того, учні
школи звернулися по допомогу до
Благодійного фонду Костянтина Єфименка, який став одним із партнерів
проведення заходу. Долучився до
підготовки і Центр творчості дітей та
юнацтва «Соняшник» (директор Віра
Гутник), подарувавши незрівнянні
виступи юних вокалістів і чудових
аніматорів.
І ось 11 жовтня цей день настав.
Невипадково восени. Адже здавна
українці починали святкування саме
після збору врожаю. До того ж День
мікрорайону відбувся якраз напередодні Покрови Божої Матері, коли відзначають традиційне козацьке свято.
Погода видалася напрочуд теплою,
тож на майданчику між музичною
та загальноосвітньою школами зі-

бралося чимало мешканців мікрорайону - і поважного віку, і зовсім маленьких. Маленьким видали крейду,
і вони охоче розмальовували подвір’я
школи, беручи участь у конкурсі «Я
малюю Україну». Відразу зазначимо:
переможців не визначали, адже діти
різного віку, виявляючи неабиякий
патріотизм і не вдавану, а щиру любов до рідної землі, взялися завзято
до улюбленої справи. Отож солодкий
приз дістався кожному.

Таращанський масив … Він народився у 90-х роках уже минулого ХХ
століття. І на сьогодні це – густонаселений, мальовничий, затишний
мікрорайон нашого древнього міста
над Россю. Окраса масиву – загальноосвітня школа №22, дошкільний
навчальний заклад №15, школа мистецтв №5, клуб за місцем проживан-

Найдорожчий скарб Таращанського масиву

Галину Синєбок
вітає Юрій Петрик
ня «Перлина», клуб «Промінь надії »
Академії пенсіонерів.
Серед почесних гостей свята - начальник управління освіти і науки
Юрій Петрик:
- Щиро дякую учням школи №22 за
запрошення на свято, пишаюся тим,
які ви активні й небайдужі діти. Це
свято поєднало різні покоління, і ми,
гості сьогоднішнього заходу, відчуваємо ваше незламне прагнення зробити свій мікрорайон найкращим.
Мені дуже приємно, що учні місцевої
школи хочуть підняти престиж свого
навчального закладу, демонструючи
батькам, сусідам, землякам і успіхи в
навчанні, і власні творчі обдаровання. Згадаймо, скільки різних акцій
проведено в школі! Це і творчий батл
у рамках проекту «Єдність поколінь»,
і «Кращий мешканець району», і
«Моя найкраща бабуся та дідусь». Це
заслуговує на велику повагу. Коли ви
такою дружною сім’єю будете жити
в своєму мікрорайоні, то тут буде і
світло, і дорога, і дерево ростиме, бо,
повірте, ніхто не посміє його поламати. Одним словом, усім буде затишно
й комфортно.
Жителі масиву Таращанський
пишаються тим, що серед них живуть члени Золотого фонду - люди,
які світлом розуму, теплотою серця
та майстерністю служать рідним
землякам, своєму прекрасному місту. Це Валентина Кузьмівна Капіца
– кавалер ордена Княгині Ольги та
заслужений артист України, актор
театру ім. Саксаганського, кавалер

Члени клубу «Промінь надії» та гості свята

ордена «За заслуги» ІІІ ступеня Володимир Олександрович Рєпін, який
мудро підкреслив, звертаючись до
юних «таращанців», що Україна –
їхня Вітчизна – починається з таких
маленьких батьківщин, як рідний
масив. Тому їх треба берегти, плекати
й пишатися ними як найбільшим
надбанням громади.

вчальному закладу виповнюється 20
ювілейних літ, з такої нагоди ми започатковуємо акцію «Родина». Завдяки
їй хочемо зібрати відомості про мешканців мікрорайону, щоб мати змогу
написати історію Таращанського
масиву. Тож долучайтеся, приносьте
сімейні фотографії і діляться спогадами про славні роки народження пре-

Вихованки дитячого садочка №15
виконують пісню «Ми - українці»
Зі щемними словами про бажаний
мир в Україні звернувся до земляків
ветеран Великої Вітчизняної війни,
учасник бойових дій, житель мікрорайону Федір Данилович Щербина.
Досвідчений фронтовик не приховував власних емоцій: втираючи
сльозу, він побажав внукам і правнукам щасливого майбуття, у якому
не буде місця війнам, негараздам,
горю і смутку, у якому кожна дитяча
посмішка – то нагорода дорослим за
щоденну турботу й доброту.
Затим на сцені виступили маленькі вихованці дитсадка №15 з піснею
«Ми - українці».
А від клубу «Промінь надії» Академії пенсіонерів, який діє вже понад
два роки і куди входить більше 100
літніх мешканців мікрорайону, потішила присутніх відразу трьома
піснями Галини Синєбок, яку тут усі
називають не інакше як народною
артисткою масиву Таращанський.
А коли до слова запросили очільницю школи №22 Галину Кучму, дітлахи з ігрового майданчика щодуху
помчали до сцени, бо ж виступатиме
директорка!
- Шановні жителі мікрорайону,
який для мене за ці два роки став
рідним і дорогим, - не без хвилювання звернулася до присутніх Галина
Віталіївна. Цього року нашому на-

красного мікрорайону», - закликала
присутніх Галина Кучма.

Олена Ткач, директор Благодійного фонду Костянтина Єфименка:
- Я живу на Таращанському масиві
більше 20 років, тут народилися й
виросли мої діти. Я сердечно люблю
цей куточок Білої Церкви - нашу
малу батьківщину. А свято, справді,
вдалося на славу! Вірю, що воно стане традиційним, бо мешканці Таращанського масиву своєю щоденною
працею заслужили шани, поваги й
уваги до себе.

