
Олена Ткач

- Костянтине Олексійовичу, 
розкажіть із перших уст про 
досягнення заводу «Трібо».

- Я залюбки поділюся зі своїми 
земляками нашими позитивними 
новинами. Білоцерківський завод 
«Трібо» пройшов омологацію (удо-
сконалення товару, покращення 
технічних характеристик із метою 
відповідності певним стандартам 
або вимогам) на всіх ринках світу, 

де працює компанія «Бомбардьє».
З початку травня підприємство 

працює в три зміни, тому 26 трав-
ня відвантажили першу партію 
гальмівної продукції на 120 тис. 
фунтів стерлінгів. Також ми очі-
куємо результати тендеру на Бри-
танській залізниці на суму 2 млн 
фунтів стерлінгів та на період 5 
років, сподіваємося його виграти.

- У соцмережах Ви писали, що 
«Трібо» постачає продукцію і 
для вітчизняної залізниці. Роз-

кажіть детальніше про особли-
вості співпраці.

- Ми відвантажили велику пар-
тію продукції на «Укрзалізницю», 
зокрема гальмівні колодки для 
потягів «Хюндай», вивели в цьому 
році на ринок 15 нових видів про-
дукції. У першу чергу, це дискові 
гальма для вантажних автомобілів 
імпортного виробництва, яких що-
місяця продаємо на 2 млн грн із 
приростом обсягів продажу. 

- Ви будуєте завод також У  
Білорусі. Що він випускатиме?

-  У Білорусі розпочали будів -
ництво заводу й 30 червня його 
запускаємо в роботу. Рік тому ми 
взяли на наше підприємство 7 ви-
пускників КПІ. Вони прийшли на 
наш завод, до цього ще ніде не пра-
цювавши, але продемонстрували 
чудові результати. Про кожного з 
них можна говорити окремо. Вони 
вже стали керівниками дільниць, 
успішно працюють технологами. 
Але розкажу лише про одну з них. 
Це - Олена Сорока, яка взялася за 
розробку дискових колодок для 
компанії «Бєлаз». Ми зробили 146 
рецептів маси, звулканізували 146 
колодок за останні півроку. 
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ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ

Гості конкурсу, які приїхали з 
різних куточків України, були в за-
хопленні від підготовки та високого 
рівня проведення відкритого чем-
піонату міста з фігурного катання 
Yuriev open – 2016. Деякі зізнава-
лися, що до приїзду на чемпіонат 
недооцінювали Білу Церкву, проте 
були приємно вражені й гостинніс-
тю організаторів, і красою нашого 
міста. Тож готуються брати участь 
у Yuriev open – 2017...

На численні прохання членів 
Академії пенсіонерів саме в перші 
дні весни 2016 року було проведено  
довгоочікуваний вечір романсової 
пісні. Ведучими вечора стали самі 
академісти - подружжя Бондарчу-
ків. Лариса Михайлівна та Василь 
Мілентійович відкрили захід не-
вмирущою поезією Ліни Костенко 
«Пелюстки старовинного романсу». 
А потім один за одним лунали не-
перевершені романсові композиції 
у виконанні академістів...

Упродовж 2015-2016 н.р. молоді ін-
телектуали нашого міста змагалися 
за звання найерудованішої команди 
в міському чемпіонаті з інтелекту-
альних ігор серед команд ерудитів 
загальноосвітніх навчальних закла-
дів. 24 травня до фінальних змагань 
включилися 4 найсильніші команди: 
БСШ №1, БЗШ №5, БСШ №12 та БНВО 
«Перша Білоцерківська гімназія». Слід 
відзначити, що команди-фіналісти за 
дев’ятимісячний марафон у рамках 
чемпіонату провели по 35 ігор, у яких 
знаходили відповіді майже ....

Сьогодні звідусіль чути напружені новини про кри-
зу, про те, що економіка країни в суцільній стагна-
ції. Але на теренах Білої Церкви працюють підпри-
ємства «Трібо» та «Біофарма», які впевнено демон-
струють, що навіть у складних умовах можна і 
треба досягати успіху. «Трібо» став постачальни-
ком гальм на залізничні потяги компанії «Бомбар-
дьє». Крім того, Південно-Африканська Республіка 
наряду з європейськими країнами є контрагентом 
заводу «Трібо». Саме про це та інші досягнення спіл-
куємося зі знаним у місті підприємцем і мецена-
том Костянтином Єфименком.

Костянтин Єфименко у виробничому цеху 
ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо»


