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АНОНС
НАШІ ТРАДИЦІЇ

Після розминки розпочалося найцікавіше дійство. Організатори заходу запропонували відтворити 32
українських календарних свята для
32 клубів Академії пенсіонерів – від
Нового року до Святого Миколая.
Кожен клуб методом жеребкування
обрав своє свято. А потім намагався
його представити на заході, використовуючи весь доступний арсенал:
і гарну тематичну пісню, і вірші, і
відповідні костюми, і музичні інструменти, і навіть...
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ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ
Голова наглядової ради НВК «Біофарма» Костянтин Єфименко (другий ліворуч),
інвестори та керівництво заводу під час урочистого відкриття

VIVAT, «БІОФАРМА»!
16 червня у Білій Церкві відбулася подія, яка не так
часто трапляється не лише в нашому місті, але й
по всій Україні. Саме в цей день урочисто відкрили
новітній біофармацевтичний науково-виробничий
комплекс «БІОФАРМА» та заклали перший камінь
в основу майбутнього підприємства з переробки
плазми крові. Перша черга заводу обійшлася інвесторам у $42 млн. На спорудження нової - планують
витратити $35 млн. Відкриття нових підприємств в умовах перманентної, яка нині ще більше
загострилась, економічної кризи в Україні, - подія і
справді надзвичайна.

Костянтин Єфименко:

- Ще два з половиною роки тому
важко було повірити, що на цьому
місці, фактично в яру, з’явиться
надпотужне, надсучасне та високотехнологічне виробництво.
«Що? «Фарма» в Білій Церкві? Та це
неможливо!»,- казали мені друзі. А
сьогодні ви бачите те, що можуть

зробити одно думці, якщо вони
зібралися в одному місці та повірили у свої можливості. Тоді ця
сила зможе все:
засипати яри,
звести підпорну
стінку, збудувати
завод. Я хотів би
щиро подякувати
партнерам, які
повірили в те,
що Біла Церква
може перетворитися на центр потужної біофармацевтичної галузі.
Повірили в те,
що ми зможемо
конкурувати на
локальних українських ринках,
а потім і на ринках СНД із такими зарубіжними лідерами фармацевтики, як Baxter,
Kedrion, Octapharm. Цей день не
за горами, і ми до цього готові. Я
також хотів би подякувати всім
нашим проектантам, будівельникам, технологам. Я вірю в наш
чудовий колектив, який на 98%
складається з білоцерківців.

Людмила Полях
Справді, із сучасних новостійних
стрічок ми чуємо частіше про закриття чи банкрутство підприємств,
проблеми з обіговими коштами,
скорочення персоналу. Не обминула
ця біда й Білої Церкви. Її мешканці
добре знають, який стан справ на
тому чи іншому промисловому
об’єкті. Наше місто, яке колись мало
профіцитний бюджет, тепер щороку
просить у центральної чи обласної
влади дотацій, аби хоча б якось покрити витрати в соціальній сфері.
Тож відкриття сучасного підприємства в нашому місті – воістину
знакова подія.
Про важливість заходу свідчить і
приїзд таких гостей, як міністр охорони здоров’я України Олександр
Квіташвілі, радник посла США з
економічних питань Вільям Лаітінен, представник посольства Грузії,
посли Канади та Австралії, голова Київської облдержадміністрції
Володимир Шандра, генеральний
директор компанії Horizon Capital
Олена Кошарна та представник
голландського банку FMO Ідсерта
Боерсма.
До слова, підприємство «Біофарма» - це ще й соціально орієнтована
компанія. Нещодавно на благодійній основі був переданий лікарський засіб «Альбумін 20%» до
Київської міської клінічної лікарні
№2 та Київської обласної клінічної
лікарні, куди госпіталізували постраждалих у результаті пожежі
на нафтобазі БРСМ-Нафта. А під час
урочистостей із нагоди відкриття
заходу голова правління ПрАТ «Біофарма» Олександр Маковський передав сертифікат на суму 1 млн грн
міністру охорони здоров’я України
Олександру Квіташвілі. Саме на таку
суму підприємство виділяє медикаменти власного виробництва для
лікування поранених у військових
шпиталях.
Продовження на стор. 2

Наступною зупинкою нашого
маршруту стала Києво-Печерська
лавра – одна з найдревніших і
найцінніших скарбниць Київської
Русі. Численні покоління прочан із
великою шаною прикладалися до її
ікон, мощей святих, а також цілували землю, яку Божа Мати вибрала
собі на долю. Тільки подумати, що
через чудесні знамення свого заступництва дев’ять із половиною
століть Божий Промисел зберігав
для нас Печерські монастирі, печери, храми як зриме втілення
Царства Божого...
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ЮНІ І ДЕРЗНОВЕННІ

Саме цих учнів нагородила директор колегіуму Г.М.Склярова в
номінації «Кращий колегіант-2015».
До останнього моменту для всіх присутніх залишалося інтригою – хто ж
буде на акме-вершині колегіального
Олімпу. Найращою колегіанткою вже
другий рік поспіль стала Матусевич
Ірина – учениця 21 групи, яка набрала
440 балів. На другому місці – Матусевич Ангеліна, учениця 21 групи,
яка набрала 436 балів. Третє місце по
праву завоював учень 31 групи Ткач
Дмитро, який набрав 374 бали.
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