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МОЛЕБЕНЬ НА ЗАМКОВІЙ ГОРІ
Щороку на День міста білоцерківці приходять 
до пам’ятника Ярославу Мудрому, щоб крізь віки 
скласти  шану і висловити щиру подяку засновни-
кові міста за його князівську далекоглядність і 
мудре рішення: заснувати на березі Росі нове міс-
то, в якому майже тисячу років народжуються 
нові покоління, втілюються мрії, звершуються 
трудові й духовні подвиги.

Не став виключенням і цьогоріч-
ний День міста. Незважаючи на до-
щову погоду, відразу після підняття 
прапора біля міськради учасники 
урочистого зібрання під звуки духо-
вих оркестрів святковою колоною 
рушили на Замкову гору – дитинець 
міста, до Ярослава Мудрого… і ново-
збудованого православного храму 
Св. Георгія Побєдоносця.

Дощ то вщухав, то зривався знову, 
але від цього ще чистіше, величніше 
звучали бандура й духовні співи у 
виконанні церковного хору. 

Два роки поспіль на Замковій горі 
-  найсвятішому місці для кожного 
білоцерківця -  велися загальнобуді-
вельні роботи по відновленню дав-
ньоруського храму Святого Велико-

мученика Георгія Побєдоносця – ду-
ховного покровителя Білої Церкви. 
Храм споруджується з ініціативи та 
фінансової підтримки Благодійного 
фонду Костянтина Єфименка. Це 
подарунок рідному місту до 981-ої 
річниці з дня його заснування. 

До вітального слова запросили го-
лову Благодійного фонду – Єфимен-
ка Костянтина Олексійовича, який 
щиро зізнався, що будівництво хра-
му – його мрія ще зі шкільної лави, 

коли на уроках історії розповідали 
про стародавню церкву, яка дала  
назву нашому місту. В середині 
80-років на Замковій горі проводи-
лись археологічні розкопки. Праців-
ники фонду знайшли спеціалістів, 
які проводили ці дослідження і 
зберегли цінні матеріали, світлини. 
А два роки тому вирішили провести 
ще одні розкопки й переконалися, 
що підмурівки стародавнього храму 
залишилися в землі. Тому відбудува-
ти храм, який зруйнували в свій час 
вороги нашого краю, - це обов’язок 
нащадків тодішніх оборонців. 

- Моя роль мінімальна, - скромно 
зазначив, підсумовуючи вищеска-
зане, Костянтин Єфименко. – Перш 
за все дякую археологам, які про-

вели детальні розкопки і знайшли 
чимало матеріалів, що підтверджу-
ють, яким величним і могутнім 
було наше древнє місто над Россю. 
Усі знахідки будуть зберігатися у 
підземному приміщенні храму, де 
розташується музей. Наш фонд ство-
рить музей археології міста з най-
більшою колекцією у Білій Церкві.

Дякую будівельникам, які в досить 
короткі терміни зуміли виконати за-
плановані загальнобудівельні робо-

ти. Дякую моїм друзям і однодумцям 
- В’ячеславу Вереду, Олександрові 
Розуменку, Геннадію Джегуру, які 
частинку своєї душі вклали в це 
будівництво.

Ми храм збудували потужно, 
він зможе простояти більше 1000 
років, - запевнив Костянтин Єфи-
менко. - Цей храм стане символом 
відродження доброти, духовності і 
любові.

Перед храмом святого велико -
мученика Георгія Побєдоносця 
архієпископ Білоцерківський і 
Богуславський владика Августин 
разом із духовенством міста відслу-
жив подячний молебень і вручив 
Костянтину Єфименку ювілейну 
відзнаку Української Православної 
Церкви «1025-річчя Хрещення Київ-
ської Русі».

«Цей храм стане символом відродження 
доброти, духовності і любові»

Благослови, Боже, Білу Церкву, 
даруй її людям многая і благая літа!

Квіти Ярославу Мудрому - засновнику міста
Із замилуванням дивляться учасники святкової ходи 

на нове архітектурне диво

Храм Святого Великомученика 
Георгія Побєдоносця на Замковій горі

Виступ Костянтина Єфименка 
перед громадою міста


