
Добігає кінця рік 2012-ий. Він був  футбольним і 
виборним,  врожайним  і де в чому рекордним,  
дощовим  і спекотним,  вдалим і не зовсім… 
Та яким би він не був, свою сторінку в біографії 
кожного залишить обов’язково. Чим жив 
увесь цей рік на тлі загальнодержавних і 
загальноміських клопотів Благодійний фонд 
Костянтина Єфименка і які завдання ставить 
на рік наступний, розповідає його голова – 
Костянтин Єфименко.

КОСТЯНТИН ЄФИМЕНКО: 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД – 
ЦЕ РЕЗУЛЬТАТ НЕБАЙДУЖОЇ 
Й АКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
КОМАНДИ ОДНОДУМЦІВ...»
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ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ

МІСЬКІ НОВИНИ

РАДІСТЬ ЗУСТРІЧІ

Більше двох десятків романсів 
прозвучало 23 жовтня зі сцени Бі-
лоцерківського будинку органної 
та камерної музики. Вони були 
створені у різні часові періоди, 
різними авторами, але того дня ці 
романсові композиції об’єднало 
одне...

...Тепер є нам куди чепуриться,
Кожну середу знов поспішай,
Бо чекає нас всіх як годиться
І збирає наш клуб «Водограй»...

- Костянтине Олексійовичу, 
завершилася виборча кампанія. 
До її початку і в період активної 
фази на адресу фонду надходило 
чимало запитань, чи будете 
Ви балотуватися до Верховної 
Ради. А зараз білоцерківців ціка-
вить, чому Ви не брали участі 
в останніх виборах. У багатьох 
людей - явний подив. Прокомен-

туйте, будь ласка, таке Ваше 
рішення. 

- Планів балотуватися до Верхо-
вної Ради в мене не було. Я належу 
до людей, які, прийнявши  твер-
де рішення, не змінюють його в 
подальшому. Про це я публічно 
заявив ще задовго до початку 
виборчої кампанії, відразу після 
створення Благодійного фонду Кос-

23 листопада
2012 року

тянтина Єфименка. Утім, чимало і 
прибічників, і опонентів напряму 
пов’язували створення фонду з 
початком очікуваної на той час  
виборчої кампанії. Говорив тоді і 
можу повторити зараз: діяльність 
Благодійного фонду ніяким чином 
не пов’язана з виборами. Ще пів-
тора року тому я оприлюднив, що 
намірів і прагнень    балотуватися  
в народні депутати не маю. Свого 
слова я дотримав.

- Можливо, подібні  запитан-
ня пов’язані з тим, що люди 
звикли: публічні особи часто 
змінюють прийняте ними рі-
шення? Чому так виходить?

- Не буду вдаватися у філософію 
чужої поведінки, я відповідаю  
за себе. Благодійний фонд – це 
результат небайдужої й активної 
діяльності команди однодумців, 
його мета -  іти з конкретними 
справами назустріч людям, не-
зламно вірячи в добро.

Продовження 
на стор. 2

Є в «Перлинці» група компенсую-
чого типу «Зайчики», працівники й 
батьки якої звернулися до Благодій-
ного фонду з проханням покращити 
умови для здобуття якісної освіти 
дітям із особливостями психофізич-
ного розвитку. І ось 16 листопада 
представники фонду передали ді-
тям м’який куточок, ноутбук, іграш-
ки та розвивальні ігри... 
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