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Ніна Карпович, голова Товариства 
інвалідів «Фенікс»:

Від імені інвалідів-візочників, які 
25 травня відвідали дендропарк 
«Олександрія», щиро дякую Вам, 
Костянтине Олексійовичу, за органі-
зацію такого свята та його  фінансо-
ву підтримку. Цього дня 37 інвалідів, 
зазвичай прикутих до своїх візочків 
та чотирьох стін власних домівок, 
мали змогу побути наодинці з при-
родою, подихати свіжим повітрям, 
наснажитися мальовничими куточ-
ками рідного парку. Повірте, така 
можливість для цих людей випадає 
дуже рідко, тому й згадують вони 
парк, щедре частування, увагу з 
Вашого боку ще й сьогодні. 

Дай, Боже, Вам, Костянтине Олек-
сійовичу, і всьому колективу фонду 
міцного здоров′я, невичерпної енер-
гії та душевної наснаги. 

Ще раз дякуємо й висловлюємо на-
дію, що це лише успішний початок 
нашої співпраці в майбутньому. 

До слова «інвалід» у мене, як, ма-
буть, і в багатьох моїх сучасників, 
-дещо обережне ставлення, бо навіть 
підсвідомо боїмося подібного випро-
бування в житті. Погодьтеся, якось 
воно прийнятніше  звучить у поєд-
нанні декількох нейтральних слів 
– людина з обмеженими фізичними 
можливостями. Але цього травнево-
го дня я зрозуміла: все одно, як воно 
звучить, та далеко не все одно, якою 
є наша участь у житті цих людей.

Ми з вами, наприклад, заплану-
вавши поїздку, мандрівку, екскур-
сію, навіть не замислюємося над 
елементарним:  чи обладнаний наш 
будинок пандусом, коли замовляти 
вантажний ліфт, щоб з′їхати  на візо-
чку з горішнього поверху, як подолати 
бордюр, бо, на жаль, робити це в на-
шому місті не завжди можна безпро-
блемно. Уявіть: для цих людей подібні 
речі треба продумувати завчасно.  Та  
кожен їхній вихід у світ – це подія, 
враження, а потім і джерело спогадів.

Так було і цього разу, коли Благо-
дійному фонду Костянтина Єфи-
менка випала, я впевнена, велика 
честь -  допомогти здійснити мрію 
багатьох візочників – відвідати  улю-
блені місця «Олександрії». 

Бачити одночасно близько 40 лю-
дей на візочках, розуміючи, що за 
кожним із них своя непроста життє-
ва історія, було непросто, але тільки  
перші 10 хвилин. А потім – я відчула 
тепло їхніх сердець, побачила блиск 
щастя в очах і зловила себе на дум-
ці: вони так само, як і ми, безмежно 
люблять життя, прагнуть кохання, 

НЕЗАБУТНІ ГОДИНИ ЩАСТЯ

хочуть спілкуватися з природою, 
повноцінно відпочивати душею.

Я дякую членам МТІ «Фенікс», його 
очільниці Ніні Карпович за цю мож-
ливість – подарувати незабутні годи-
ни щастя  людям, які, на відміну від 
нас -  фізично здорових осіб,  уміють 
радіти  кожній подарованій Богом 
хвилині життя і незламно вірять у 
людське добро. 

Особливі слова подяки, користую-
чись нагодою, адресую працівникам 
кафе «У Михайла», які активно до-
лучилися до акції, допомогли без-
доганно організувати частування, 
здивувавши всіх смачними і вишу-
каними стравами.

Олена Ткач, 
виконавчий директор фонду

Людина, яка дарує людям добро, 
добром і освячується. Ці слова по 
праву можна сказати про благо-
дійника і мецената Костянтина 
Єфименка, адже він людина справи, 
честі і слова, людина, якій не байду-
жа доля мешканців Білої Церкви, 
людина, яка допомагає тихо і непо-
мітно, не вимагаючи нічого взамін. 

Розуміючи, що в наш нестабіль-
ний час, не всі можуть користу-
ватися мережею Інтернет, а то й 
придбати сучасні книги, Костян-
тин Єфименко підтримав наше 
прохання закупити для дітей -  чи-
тачів бібліотеки -  якісну сучасну  
дитячу  літературу на суму  5 000 
гривень. А ще він виступив меце-
натом проведення відкритого кон-
курсу читців-декламаторів творів 
М. Вінграновського «Маєстат слова».

Маленькі читачі та їх батьки 
вдячні за такий дарунок, а бібліо-
текарі сподіваються на подальшу 
співпрацю.

Любов і взаємодопомога – це саме 
те, що робить нас людьми. Від імені 
бібліотекарів філіалу №10 дякуємо 
К.Єфименку і всьому колективу його 
Благодійного фонду  за розуміння і 
підтримку та побажати удачі, тер-
піння і любові на вашому шляху.

Хай же добро, яке Ви даруєте і 
віддаєте людям, сторицею повер-
тається до Вас!

Г.Нагорна, завідуюча 
бібліотекою-філіалом №10
Білоцерківської міської ЦБС

Вісник Благодійного фонду Костянтина Єфименка
виходить один раз на місяць
наклад: 10 000 примірників

редактор - Олена Ткач
Адреса: м. Біла Церква, вул. Гординського, 24
WWW.EFIMENKO.ORG

e-mail:info@efimenko.org
надруковано в ПП “Гранмна”
м.Київ, п-т Повітрофлотський, 94

ПІДТРИМКА ОБДАРОВАНОЇ ЮНІ
Цього дня в ошатній залі Будин-

ку органної та камерної музики 
було гамірно,  панувала вишукана 
й витончена атмосфера, з хвилю-
ванням  зустрічали  високоповаж-
них  гостей. 

Це  зібралася  інтелектуальна 
учнівська еліта  на міське Свя-
то науки, бо так уже склалося 
традиційно, що в кінці кожно-
го навчального року урочисто  
віншують переможців і призе-
рів міського, обласного та Всеу-
країнського етапів учнівських 
олімпіад із базових дисциплін та 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
учнів - членів Малої академії наук 
України.

У зв’язку з цим Правління Біло-
церківського благодійного фонду 
Костянтина Єфименка прийняло 
одностайне рішення про премію-
вання тих випускників Білоцер-
ківського колегіуму, Державного 
ліцею,  Гімназії № 1,СЗОШ № 1, 
ЗОШ № 5,  СЗОШ № 12, ЗОШ № 11, 
ЗОШ № 17, ЗОШ № 18, вихованців 
ЦТДЮ «Соняшник», які мають  осо-
бисті вагомі досягнення  в цього-
річних олімпіадах та конкурсах. 
Грошові винагороди, в залежності 

Під час вручення премійПід час вручення премій

від кількості перемог, були різни-
ми -  від 700 до 100 гривень.

Тож щиро вітаємо одинадця-
тикласників і бажаємо їм і в 
подальшому нових перемог, до-

сягнень і злетів! 
Нехай успішним буде професій-

ний вибір, а місто завжди пиша-
тиметься  їхніми здобутками на 
благо України.
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