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КОСТЯНТИН ЄФИМЕНКО:
«Я ПРОСТО ЛЮБЛЮ БІЛУ ЦЕРКВУ,
ОТ І ВСЕ. І ЦЯ ЛЮБОВ ВЗАЄМНА!»

Олена Лук’янець

Як людина, яка зробила вагомий 
внесок у розвиток міста, наш зем-
ляк, очільник Благодійного фонду, 
перший заступник міністра інфра-
структури Костянтин Олексійович 
Єфименко на днях зустрівся з пред-
ставниками преси – прямо на Зам-
ковій горі, де будується храм, аби 
відверто відповісти на всі поставлені 
запитання.

Хокей у місті буде розвиватися!
- Костянтине Олексійовичу, перше 

запитання хотілося б адресувати 
Вам з приводу Льодової арени – у 
світлі тих подій, які розгорнулися 
довкола неї останнім часом.

- Дійсно, на шпальтах місцевої 
преси виникла неабияка дискусія з 
приводу фінансування та утримання 
арени. Я не хотів би критикувати 
когось, скажу лише одне: я несу по-
вну моральну відповідальність за 
цей проект. Арена буде працювати 
і надалі. Цьогоріч, як і планувалося,   
5 серпня, вона відчинила свої две-

рі для кожного охочого. Сьогодні в 
дитячо-юнацькій спортивній школі 
займається 320 осіб, до кінця року ми 
обіцяємо – і я поставив таке завдання 
перед керівництвом Льодової арени 
– в цій ДЮСШ займатимуться 500 ді-
тей. Для небайдужих хочу сказати: 
хокейний клуб «Білий Барс» підписав 
договір із головним тренером Збірної 
України, і віднині ця людина жити-
ме й працюватиме в Білій Церкві. 
Мова йде про Олександра Петровича 
Куликова. Він даватиме щотижневі 
майстер-класи для юних хокеїстів 
Білої Церкви. Тому, як я і обіцяв, і 
в чому впевнений: хокей у Білій 
Церкві буде розвиватися. Ми друзів 
не змінюємо, наша дружба – надов-
го. Це стосується і Льодової арени. 
Будь-яких песимістів я особисто за-
прошую на Льодову арену, на матчі 
хокейного клубу «Білий Барс». У 
цьому році ми обов’язково проведемо 
змагання серед діток – юних хокеїс-
тів, обов’язково зустрінемося з юним 
«Донбасом», з юною «Крижинкою», 
юним «Соколом». Запрошую всіх!

Сюрпризи для білоцерківців до 
Дня міста

- Які плани щодо подальшої долі 
храму Св. Вмч. Георгія Побєдоносця, 
будівництво якого триває на Замко-
вій горі? Коли очікується перша пре-
зентація цієї духовної пам’ятки для 
білоцерківців?

- Проект відродження храму на 
Замковій горі – моя найбільша і най-
давніша мрія – їй понад 10 років, і я 
радий, що незабаром вона втілиться 
в життя. Цьогоріч на День міста ми 
плануємо повністю пофарбувати 
храм, облаштувати вікна по всьому 
периметру цієї будівлі, підняти купол 
і встановити хрест. Також плануємо 
розпочати благоустрій території. У 
наступному році будуть музеїфіко-
вані фундаменти древнього храму. 
Крім того, наш Фонд забезпечив 
двотижневе перебування архітек-
торів храму в Москві, в історичному 
музеї Російської федерації. Оскільки 
в музеї не дозволено фотографувати 
і робити ксерокопії, науковці по-
вністю замальовували вигляд стін 
Білоцерківської фортеці, яка й дала 
назву Замковій горі. І в наступному 
році ми розпочнемо відроджувати 
фрагменти цієї стіни в первісному 
вигляді. Крім того, ми вирішили 
зробити на відрізку території між від-
новленим храмом і музеїфікованими 
фундаментами дитячий майданчик, 
який абсолютно безкоштовно працю-
ватиме в теплу пору року. Усе це буде 
презентовано жителям Білої Церкви 
на День міста.

Продовження на стор. 2

У контексті змін, які відбулися в місті над Рос-
сю впродовж останнього часу, неможливо не 
відзначити найглобальніші і, безперечно, най-
більш обговорювані серед громадськості - бу-
дівництво храму Св. Вмч. Георгія Побєдоносця 
на Замковій горі, спорудження Льодової арени, 
будівництво заводу з виготовлення ліків «Біо-
фарма», освоєння європейських ринків ТОВ «Бі-
лоцерківський завод «Трібо» тощо.

До програми цьогорічної поїздки 
вперше не було включено благодій-
ного концерту, і тоді учні запропо-
нували самі: «Давайте попросимося 
виступати у наш притулок. Так, нам 
важко, ми плачемо, іноді непритом-
ніємо, але що у цих людей є у житті? 
Візочок, горнець і ковдра… а ми пода-
руємо їм радість! І потім – нам ніколи 
ніхто так не аплодував!» Почувши ці 
слова, наш керівник...

Отож з 5 серпня Льодова арена 
запрацювала у звичному для неї 
режимі: розпочалися тренування 
вихованців відділень хокею та фі-
гурного катання ДЮСШ «Білий Барс», 
активізувалися хокеїсти-аматори, 
приїхали на збори юні хокеїсти ки-
ївського клубу «Сокіл», з 19 серпня 
приступив до тренувань хокейний 
клуб «Білий Барс» і, звичайно, що-
вечора приходять шанувальники 
родинного катання...

От і вирішили мешканці провулка 
Піщаного згадати звичаї своїх бать-
ків, дідів і зробити справжнє свято 
на нашій, хоч і сучасній, та з давніми 
традиціями вулиці. Тим паче, що 
така ідея виникла ще років 7 тому. 
А ось втілити її у життя випало саме 
цього року  і тим самим закласти по-
чаток такій новій традиції, як свято 
вулиці. До речі, і дата була вибрана 
не випадково: 4-го серпня у нас, на 
Заріччі, відзначається храмове свято 
– День святої рівноапостольної Марії 
Магдалини.

Костянтин Єфименко та представники місцевих ЗМІ біля алтарної стіни 
новозведеного храму Св. Георгія Побєдоносця на Замковій горі


