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Продовження. 
Початок на стор. 1

Чимало людей не може зрозу-
міти, навіщо певна група осіб 
витрачає кошти, вкладаючи їх у  
проекти, які апріорі не приносити-
муть прибутків. А оскільки людина 
влаштована по природі своїй праг-
матично, то кожен намагається 
знайти певну логіку в тому, що ми 
робимо. Фінансової та політичної 
логіки в цьому немає.

- Як Ви вважає, чи виконує 
свою місію, визначену Вами як 
засновником, Благодійний фонд 
Костянтина Єфименка?

- Я вважаю, що Благодійний фонд 
дуже потрібний місту. По-перше, 
він узяв на себе місію втілити в 
життя ряд проектів, які без нього 
не були б реалізовані. Це органі-
зація літніх спортивних змагань 
«Старти надій», Шкільна спарта-
кіада, видання книги «Браницькі», 
проведення розкопок на Замковій 
горі, будівництво храму Георгія 
Побєдоносця тощо. По-друге, фонд 
паралельно з реалізацією страте-
гічних проектів допомагає людям, 
які потрапили в складні життєві 
ситуації. А по-третє, як показує час, 
нас копіюють, і ми сподіваємося, 
що цей процес продовжуватиметь-
ся, адже чим більше буде зроблено 
добрих, корисних і потрібних гро-
маді справ, тим менше залишиться 
часу для зла і непорозумінь. 

- Костянтине Олексійовичу, у 
місті за останні роки спорудже-
но чимало храмів, розпочина-
ється будівництво ще декількох. 
Яка роль, місце і значення церкви 
Св. Вмч. Георгія Побєдоносця на 
Замковій горі?

- Я не погоджуюся, що в Білій 
Церкві багато храмів. Як на мене, 
є два великих – церква Марії Маг-
далини і Преображенський собор. 
Вони були збудовані в 40-их роках 
ХІХ ст., коли в місті проживало 
близько п’ятнадцяти тисяч людей. 
Сьогодні маємо більше двохсот 
тисяч білоцерківців, серед яких 

він створюється під вибори. Але 
вони минули, а клуби не тільки 
не закрилися, а навпаки відкрива-
ються нові. Із чим це пов’язано?

- Якщо говорити відверто, то у 
фонду особливе ставлення до двох 
категорій населення - дітей і пенсі-
онерів. Часто буваючи за кордоном, 
бачу, що у багатьох їхніх людей не 
тільки після сорока, як у відомому 
фільмі, а й після шістдесяти років 
життя тільки розпочинається. На 
жаль, це важко застосувати до 
наших українських реалій. Хоча 
ці люди, по великому рахунку, по-
требують не скільки матеріальної 
допомоги, скільки організації про-
цесу спілкування зі своїми одноліт-
ками, з людьми, яких об’єднують 
одні й ті самі проблеми, інтереси, 
захоплення. Як з’ясувалося, люди 
поважного віку прагнуть активно-
го насиченого життя. Тому завдан-
ня фонду організувати дозвілля, 
спілкування, тобто створити відпо-
відні умови для життя літніх людей 
саме в Білій Церкві. Сьогодні у нас є 
9 діючих клубів, до кінця листопада 
з’являться ще 4 нових, а до кінця 
року їх буде 20. До 1 березня 2013 
року плануємо відкрити 35 клубів 
за місцем проживання. До проекту 
«Академія пенсіонерів» ми стави-
мося серйозно і будемо всіляко його 
підтримувати.

чимало молоді, студентів, а отже, 
потреба у духовних закладах є, бо з 
кожним роком техногенного посту-
пу в сучасної людини збільшується 
потреба в духовному очищенні й 
наснаженні.
Храм Георгія Побєдоносця, окрім 

духовної, має виконати дещо іншу 
місію. Метою його будівництва не 
є бажання збільшити кількість 
культових споруд у місті, а в пер-

шу чергу відродити символ Віри, 
Незламності, Добра, символ неско-
реного міста.
Повірте, збудувати храм – це зо-

всім непросте завдання, і тут вини-
кають питання не лише фінансового 
характеру, а й морального. Чимало 
перепон і спокус не починати бу-
дівництва або призупинити його 
вже було й на моєму шляху , але 
я знаходив і знаходжу в собі сили 
переступати через перепони й іти 
далі. До кінця літа наступного року 
плануємо завершити загально-
будівельні роботи, а з осені при-
ступити до облаштування церкви. 
Я впевнений, наше місто, зокре-
ма Замкову гору, прикрасить ще 
одна унікальна споруда – символ 
православ’я і незламної віри в добро.

- Академія пенсіонерів – один 
із популярних проектів фонду. 
Ходили ще донедавна чутки, що 

- Біла Церква для Вас – це мала 
Батьківщина, місто, де живуть 
батьки, рідні, друзі. На Ваш по-
гляд, які плюси і мінуси має міс-
то над Россю? Чи можна певні 
мінуси перетворити на плюси 
для міста і його мешканців?

- Плюсом Білої Церкви є те, що 
вона знаходиться близько біля 
Києва, мінусом те, що вона знахо-
диться близько біля Києва. Чому? 
Тому що дуже багато талановитих 
людей, спроможних започаткува-
ти й підтримати власний бізнес, 
а отже, розвивати нашу країну, 
від’їжджає до столиці. Завдання 
керівників міста й нашого фонду 
створити всі умови для того, аби 
Біла Церква розвивалася. Тому 
фонд ініціює розробку стратегії роз-
витку міста, на що піде 2- 2,5 роки. 
Вона включатиме в себе ряд суттє-
вих питань. По-перше, необхідно 

вирішити проблеми, що спіткали 
бюджетоутворюючі підприємства, 
зокрема Шинне об’єднання. По-
друге, створити власні технопарки, 
один із яких локалізуватиме ви-
робництво сільгосптехніки, адже 
місто має для цього висококвалі-
фікованих спеціалістів і відповід-
ну промислову базу. Не треба за-
бувати про розвиток туристичної 
інфраструктури на теренах міста, 
що також сприятиме ефективному 
наповненню міського бюджету. І 
це далеко не повний перелік того, 
що дозволить сьогоднішні мінуси 
перетворити в завтрашні плюси.

- Ви є головним ідеологом спо-
рудження за державною про-
грамою «Хокей України» льодової 
арени в Білій Церкві. Вона вирос-
ла на очах. Чи відбудеться від-
криття новобудови в 2012 році, 
як і декларувалося раніше?

- Так, 7 грудня буде відкриття 
льодової арени. Згодом до Білої 
Церкви перейде грати команда 
професійної хокейної ліги «Білий 
Барс». Яке завдання фонд ставить 
перед собою, адже ми підтримуємо 
розвиток масового спорту і здоро-
вий спосіб життя? На жаль, сьогодні 
бюджетний процес у країні досить 
непростий, і утримувати таку арену 
проблемно, адже витрати по ній 
складатимуть на місяць більше 200 
тисяч гривень. Звичайно, певну 
долю фінансування візьме на себе 
професійний хокейний клуб, а фонд 
долучиться до часткового утриман-
ня дитячо-юнацької хокейної шко-
ли, де займатимуться діти від 6 до 
12 років. У подальшому планується 
відкриття секції фігурного катання 
для дівчат. А для всіх білоцерків-
ських сімей льодова арена – це 
можливість влаштовувати зимове 
свято на ковзанах хоч щодня!

- Які нові проекти запланували 
до реалізації у 2013 році?

- Ми готуємо і на початку нового 
року почнемо реалізацію проекту 
«Допоможи народитися дитині». 
За статистикою, практично кожна 
п’ята молода сім’я з різних причин 
не може мати власних дітей. Про-
те наука не стоїть на місці і дуже 
багато таких проблем уже вирішу-
ється. На сьогодні розраховуємо 
допомогти в 2013 році принаймні 
10-15 парам. Я звертаюся до всіх 
родин, кого спіткала така біда: 
ми готові підставити вам своє по-
сильне плече для вирішення цієї 
проблеми.

- Наближається новий 2013 рік. 
Як Ви плануєте зустріти його і 
які надії покладаєте на нього?

- Новий рік однозначно зустрі-
немо в родині, у дуже вузькому 
сімейному колі - така традиція 
у нас підтримується вже багато 
років поспіль. Обов’язково при-
їдуть батьки, найближчі родичі. У 
Різдвяні свята, як і всі православні 
українці, підемо до кумів, запро-
симо їх до себе. А надії маю тільки 
оптимістичні, найголовніша з них 
- щастя рідних!
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