
Місто нашої мрії
Відбулось урочисте 

шанування переможців 
конкурсу "Збереження 
навколишнього середо
вища, озеленення, бла
гоустрій". Ми від щирого 
серця вітаємо пере
можців, які своєю особи
стою працею роблять на
ше місто чудовою мрією.

У номінації "Кращий 
благоустрій і утримання те
риторії підприємств, ор
ганізацій, закладів міста" 
перше місце виборов не
одноразовий учасник кон
курсу Відокремлений під
розділ НАЄК "Енергоатом” 
"Атомремонтсервіс"; се
ред загальноосвітніх шкіл 1 
місце здобула ЗОШ №1; 
серед дошкільних закладів 
— ДНЗ №4 "Марите". Ці ко
лективи нагороджені куб
ками та грамотами. Призе
рами номінації стали: ТОВ 
"Кронпак", Славутицький 
ліцей, ДНЗ №6 "Крунк", 
"Центр розвитку дитини" — 
ясла-садок комбінованого 
типу. Усі вони посіли друге 
місце. Третє місце здобули 
комунальне підприємство 
"Агентство з розвитку", 
ЗОШ №3, "Дитячий буди
нок — дошкільний навчаль
ний заклад" (НВК), Центр 
ранньої соціальної ре

абілітації дітей-інвалідів. В 
номінації "Кращий квартал 
міста" відзначені приватне 
підприємство "Гранд- 
сервіс", Ленінградський 
квартал — 1 місце; ТОВ 
"Сервіс-центр", "при
балтійські" квартали — 2 
місце; "Будівельна ком
панія "Славутич” , Київ
ський квартал — 3 місце. В 
номінації "Кращий під'їзд" 
1 місце завоював під’їзд З 
буд. 4 Вільнюського квар
талу і одержав 800 гривень 
премії. Друге місце — 
під'їзд 3 буд. 50 Вільнюсь
кого кварталу, який отри
мав 600 гривень. Третє 
місце розділили під'їзд 4, 
буд.6 Бєлгородського та 
під'їзд 2, буд. 9 Ризького 
кварталів. Вони отримали 
по 300 гривень.
 Подяками міського го
лови відзначено Центр 
професійного розвитку, 
Палац дитячої та юнацької 
творчості, Школу мис
тецтв, гаражний коопера
тив "Мустанг", КП "Фонд 
комунального майна", Цен
тральну міську котельню 
цеха теплових підземних 
комунікацій КП "УЖКХ", 
ДНЗ №№1,5,8.

ВАТ "АТАСС" нагороди
ли грамотою міського го
лови, як підприємство 
зразкового благоустрою. 
Були відмічені цінним по

дарунком мешканці буд. 4 
під'їзду 4 Бєлгородського 
кварталу, буд. 5, під'їзду З 
Вільнюського кварталу, 
буд. 9, під'їзду 1 Таллін
нського кварталу.

Відмічено подяками та 
цінними подарунками за 
благоустрій території на
вколо під'їзду Володимира 
Щербу, Антоніну Солуяно- 
ву, Анатолія Титенка, Ганну 
Коневу, Наталю Кулибу, 
Лідію Прокопенко, Катери
ну Шабельську, Лідію Кара- 
сьову, Ганну Круценко, Те
тяну Данечкину, Михайла 
Малькова.

Нагороджено вимпела
ми "Зразковий під'їзд" за 
підтримку чистоти і поряд
ку: Таллінський квартал, 
6.9, під’їзд № 2; Таллін
ський квартал, 6.10, під'їзд 
№ 1; Тбіліський квартал, 
6.1, під'їзд № 4; Бакинсь
кий квартал, б.З, під’їзд № 
3; Єреванський квартал, 
б.З, під'їзд № 1; Київський 
квартал, б.6, під'їзд № 1; 
Київський квартал, б.З, 
під'їзд № 2.

Учасників підсумкового 
свята вітали юні таланти 
ПДЮТ, ДШИ, ККК. А кон
курсна комісія та виконком 
звернулися до мешканців 
міста із закликом підтри
мати переможців конкурсу 
і особистими справами 
створити місто-сад. '
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