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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

«МІЙ ПРИНЦИП – НЕ ЗМІНЮВАТИ ДРУЗІВ»
ми не залучали, тому з оптимізмом
і впевненістю дивимося в майбутнє.

Стіна за стіною у біле вбрання «одягається»
храм Св. Георгія Подєдоносця - символ міста над Россю
Початок на стор. 1
Ходять чутки, що Благодійний фонд готує ще один сюрприз на
День міста…
Так, дійсно. Ми зараз ведемо
переговори з двома рок-гуртами –
«Брати Карамазови» та «ДДТ», яких
хочемо запросити на святкування
981-ї річниці Білої Церкви й подарувати концерт усім білоцерківцям.
Керівництво міста має визначитися
з датою проведення цього свята, а ми
підлаштуємося під рішення виконавчого комітету й обов’язково зробимо
все можливе, щоб білоцерківці могли
відвідати концерт цих гуртів.
«Економіка міста – це питання
номер один!»
Що Ви можете сказати про
перспективи розвитку підприємств,
які працюють на теренах Білої Церкви, а саме заводу з виробництва ліків
«Біофарма» та підприємства з випуску гальмівних колодок «Трібо»?

вирішенню. Радують темпи, з якими
сьогодні відбувається будівництво
заводу «Біофарма», як я раніше обіцяв, у грудні ми починаємо перший
випуск ліків. До березня буде запущено перший етап будівництва заводу.
На заводі «Трібо» ми вводимо в
дію два нових об’єкти. По-перше,
на завод уже доставлено італійський стенд вартістю 1,5 млн. євро,
а це означає, що в Білій Церкві буде
створена надсучасна лабораторія з
випробування, тестування та розробки нових гальмівних виробів для
будь-якої техніки, що застосовуватиметься на будь-яких промислових
об’єктах. Суть роботи цього стенду
полягає в тому, що він генерує ті чи
інші умови, в яких випробовується
дія гальмівних колодок, зокрема їх
витривалість. Стенд може змоделювати наднормову зливу або снігопад,
мороз до мінус 50 градусів, спеку
тощо. Загальна вартість проекту –
3 мільйони доларів.
Інший проект, загальною вартістю

«Наша дружба з Академією пенсіонерів – це надовго!»
Наостанок хотілося б почути відповідь на запитання з приводу
нового сезону діяльності Фонду. Скажіть, будь ласка, чи порадує цікавими проектами Фонд у новому сезоні?
Ми щороку будемо робити
щось нове. Я хотів би порадувати
багатьох скептиків, які говорили, що
ми створюємо Академію пенсіонерів
під певні виборчі проекти абощо – це
повна нісенітниця. Я дружу з усіма
тими людьми, з якими знайомий
ще з першого класу. Ми не змінюємо
друзів, яких нажили в молодості.
Тим паче, що не змінюємо друзів,
яких зустріли вже свідомими, в дорослому житті. Тому наша дружба з
Академією пенсіонерів – це надовго, і
я в цьому запевняю всіх. Отож зробимо життя Академії та її клубів, яких
уже 32, більш яскравим, насиченим і
змістовним. Буде багато поїздок, концертних програм, походів до театру,
в тому числі поїздок до київських театрів, будуть абонементи в басейн та
багато інших заходів, які проводитимуться по місту для членів Академії.
Нещодавно я дізнався, що бабусь та
дідусів турбує дозвілля їхніх онуків.
Тому на засіданні правління Фонду
ми прийняли рішення впродовж
2013-2014 років встановити по місту 30 дитячих майданчиків. Якщо
говорити про конкретні терміни, то
до 15 жовтня буде встановлено 10
майданчиків, а ще 20 – до 15 жовтня
2014 року. Ми відберемо 30 дворів, де
будуть встановлені ці дитячі майданчики.
***
Після офіційної прес-конференції
«на камеру» представники преси,
користуючись нагодою, довго не
відпускали Костянтина Олексійовича, продовжуючи ставити безліч
запитань – на різні теми, стосовно
різних проблем. Найбільше вразило
те, з якою щирістю та відвертістю говорить ця людина про свої здобутки,
про ті грандіозні плани, в яких закладений величезний потенціал для
розвитку Білої Церкви в цілому та її
мешканців зокрема. Один із колег,
було, не втримався і тонко натякнув
у своєму запитанні, мовляв, «звідки
Ви черпаєте мотивацію для впровадження таких серйозних дороговартісних проектів, чому робите всі ці
добрі справи саме для Білої Церкви,
а не, скажімо, для Києва, де більше

перспектив…». Відповідь пролунала
переконлива і водночас проста, як
просте все геніальне: «Я люблю Білу
Церкву, от і все. І ця любов взаємна!».

Костянтин Єфименко - голова
Благодійного фонду
Віра Гутник
Костянтину Єфименку,
                        земляку і меценату.
Возводять храм на березі Росі,
Реве  бульдозер, гуркотять машини,
І будівничі, і майстри  усі
На цей новий об’єкт спішать щоднини.
А молодий  статечний чоловік
Іде вздовж будівельного паркану.
Тягар приклала втома до повік Приїхав із столиці спозарану.
Бо церква - це життя його проект,
Що сили додає і душу гріє.
Для нього будівництво - не “об’єкт” Іще з дитинства виплекана мрія.
У місті - його батьківський поріг,
І школа, й тиха Рось, і люди славні,
І звідси шлях до успіху проліг:
Таких, як він, зовуть “мужі державні”.
Тож серцем чоловік у граді цім,
Де Ярослава погляд не померкнув,
Він храм дарує землякам своїм,
Щоб захистить од скверни Білу Церкву.

ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо»
Ми не можемо дозволити собі
бути популістами, адже відомо, що
для того, аби робити певні справи,
потрібно заробляти, і відповідно,
для того, щоб робити багато справ,
потрібно багато заробляти. Тож я
вважаю, що економіка міста – це питання номер один, і ми робимо свій
посильний внесок, сприяючи його

2,5 млн. доларів, - це виробництво
прес-форм – його ми також презентуємо на День міста. Це обладнання
дозволить місту самостійно виробляти прес-форми для будь-яких типів
гальмівних виробів.
Хочу зауважити, що всі ці проекти
впроваджуються за кошти підприємств, жодних кредитних ресурсів

Костянтин Єфименко : «Відродити храм на Замковій горі моя найбільша і найдавніша мрія - їй 10 років».

