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Катерина Кужельна

Костянтин Олексійович спершу 
коротко розповів свою біографію: як 
закінчив 13-ту школу зі срібною ме-
даллю, брав участь в олімпіадах, як 
поступив на економічний факультет 
Київського національного універси-
тету ім. Т. Г. Шевченка, як з третього 
курсу почав працювати і пройшов 
шлях від бухгалтера до акціонера 
кількох компаній.

Затим розказав школярам про свій 
бізнес, зокрема про два успішних 
підприємства - «Біофарму» та «Трібо». 
«На «Трібо» працює 4 спеціалісти з Ве-
ликобританії, також є дочірнє підпри-
ємство в Манчестері. Сьогодні потяги 
на Лондон та Манчестер обладнані 
нашими гальмами. Завод «Біофарма» 
ми збудували з нуля за $42 млн. Очі-
куємо, що цього року на підприємстві 
буде 600 млн грн обігу. Запустили 
першу чергу виробництва: виготов-

ляються очні краплі, ліки в ампулах, 
шприцах, супозиторіях, флаконах. За-
раз запускається друга черга – випуск 
пробіотиків та бактеріофагів. Восени 
плануємо приступити до будівництва 
третьої черги заводу -  цеху із фракці-
онування плазми крові», - розповів 
Костянтин Олексійович. 

Також зупинився на проектах Бла-
годійного фонду, які ось уже чотири 
роки втілюються в життя. А це будів-
ництво церкви Святого Георгія Побє-
доносця на Замковій горі, підтримка 
юних фігуристів та хокеїстів  ДЮСШ 
«Білий Барс». Розповів про Академію 
пенсіонерів, допомогу бездітним па-
рам, видавництво книги «Браницькі» 
Євгена Чернецького. 

«Ми не зможемо змінити країну, 
якщо не змінитесь ви, - звернувся до 
старшокласників Костянтин Олексі-
йович. - У вас повинна бути велика 
мета. У мої шкільні роки вважалося  
найкрутішими –  стати космонавтом 

чи захищати кордони Батьківщини 
на Далекому Сході. Тепер скажу вам 
відверто: круто – це коли ти створюєш 
власний бізнес. Я живу за принци-
пом: краще шкодувати про те, що 
зроблено, ніж про те, що не зроблено. 
Кожен із вас повинен спробувати 
створити власний бізнес. Ви можете 
почати з чогось невеликого: кафе, 
туристичного агентства тощо».

Затим учні почали ставити свої 
запитання. Спершу несміливо, ніби 
вивчаючи реакцію гостя, а далі спи-
тали все, що хотіли. Зокрема, стар-
шокласників цікавило, які найбільші 
перепони довелося подолати Костян-
тину Олексійовичу. «Найважче – це 
коли щось трапляється зі здоров’ям 
близьких людей. Все інше – це не 
перепони, а виклики життя, з якими 
гра стає лише цікавішою. Запорука 
успіху: став на шлях - не звертай з 
нього, йди лише вперед, не здавайся, 
вставай раніше, читай більше, від-
давайся справі на повну», - відповів 
Костянтин Єфименко. 

«Чому ви, маючи вдосталь коштів, 
не переїдете до  якоїсь заможної і 
процвітаючої країни на постійне про-
живання?» - цікавилися учні. 

«Бо моя родина прожила в Білій 

Церкві 300 років, і я хочу, щоб ще 
жила як мінімум 1000 літ. Мрію,  аби 
мої діти жили зі мною, аби я бачив 
своїх внуків не через Skype, а віч-на-
віч. За кордоном нас ніхто не чекає, 
ми там чужі. Щоб там прижитися, 
треба ще довго звикати до їхнього 
менталітету. А ти ніколи не побу-
дуєш бізнесу, якщо не розумієш, за 
яким принципом люди приймають  
рішення», -  щиро пояснює Костянтин 
Єфименко. 

Запитували старшокласники й  про 
те, як можна розвивати Білу Церкву. 
Костянтин Олексійович розповів 
школярам, що для цього потрібно 
починати не з будівництва зупинок 
чи клумб, а відкривати нові заводи, 
створювати технопарк і розвивати 
туристичну інфраструктуру. Зокрема, 
будучи в польському 200-тисячному 
місті Кельце, він бачив, як працює 
технопарк. Його спорудили за 40 млн 
евро. В ньому працюють 700 студен-
тів 3-5 курсів,  створюючи свої бізнес-
проекти. Вже відкрито 140 компаній, 
які заробили 70 млн евро. Чому б таке 
не зробити в Білій Церкві? 

Звісно, учні цікавилися і прости-
ми житейськими питаннями. На-
приклад, що важливіше: бізнес чи 
сім’я? На це Костянтин Олексійович 
відповів словами Браяна Дайсона, 
колишнього СЕО-менеджера компанії 
Кока-Кола: «Уявіть собі, що життя - 
це гра, побудована на жонглюванні 
п’ятьма кульками. Ці кульки - Робота, 
Сім’я, Здоров’я, Друзі і Душа. Кулька 
Робота зроблена з гуми - якщо ви її 
раптом впустите, вона підстрибне й 
повернеться назад. Але інші чотири 
кульки - Сім’я, Здоров’я, Друзі та Душа 
- скляні. І якщо ви впустите одну з 
них, вона буде непоправно зіпсована. 
Ви маєте усвідомлювати це й намага-
тися, щоб цього не сталося». 

Насамкінець  Костянтин Єфименко 
закликав школярів не сидіти година-
ми в соцмережах, а читати книги й 
назвав свої улюблені: «Атлант распра-
вил плечи» американської письмен-
ниці Айн Ренд та «Победитель» Джека 
і Сьюзі Уелч.

Тож залишається лише подякувати 
вчителям і батькам учнів БЗШ №5 за 
те, що вони не бояться знайомити 
дітей з успішними людьми. Принай-
мні, тепер школярі будуть знати:  
жити в достатку можна лише тоді, 
коли ти багато вчишся, наполегливо 
працюєш і вмієш, попри всі невдачі, 
рухатися лише вперед. 

УСПІХ У СПАДОК
Костянтин Єфименко - очільник Благодійного фонду - на 
запрошення учнів та вчителів БЗШ № 5, а також голови 
Ради школи Оксани Сахарової взяв участь у традиційно-
му спілкуванні старшокласників із успішними людьми.

Лідія Пономаренко

У вересні в боротьбу відбіркового 
групового турніру вступили 24 ко-
манди, шість із яких, що виявились 
найслабшими, вибули зі змагань у 
середині грудня. На другому етапі, 
в напівфінальному груповому тур-
нірі, до середини березня 18 команд 
боролись за попадання в число 12-ти 
кращих. 

У березні-квітні проходив фіналь-
ний груповий турнір, де визнача-
лися шість кращих команд. Отож 
до фіналу міського чемпіонату ви-
йшли чотири найсильніші команди:  
БЗШ № 5, БСШ №9, БСШ № 12 та 
економіко-правового ліцею. 

Варто зазначити, що команди- 
фіналісти за дев’ятимісячний ін-
телектуальний марафон у рамках 
чемпіонату зіграли по 35 ігор, у 
яких знаходили відповіді й рішення 
майже на 1000 запитань та завдань 

різноманітних тематик. Команди 
грали в основному в авторські інте-
лектуальні ігри клубу «Ерудит». В ар-
сеналі клубу сьогодні біля п’ятдесяти 
різноманітних ігор. У фіналі теж 
використовувалась авторська гра 
клубу «Веселковий млин», котра 
дає можливість показати не тільки 
командну гру, але й індивідуальні 
знання та ерудицію кожного члена 
команди. 

Юні інтелектуали шукали відпо-
віді на каверзні запитання з історії, 
мистецтва, спорту, літератури, гео-
графії та техніки, а також загально-
пізнавального характеру. В паузах 
гри ерудити та всі присутні могли 
насолодитися музичними номерами 
у виконанні талановитих однолітків.

Фінальні змагання ерудитів про-
ходили за підтримки Благодійного 
фонду Костянтина Єфименка. В 
невеликих перервах гри були на-
городжені грамотами управління 

освіти і науки та цінними призами 
лідери в індивідуальному заліку, 
найрезультативніші гравці чемпіо-
нату: за І місце – Кадиба Руслан (БСШ 
№9), за ІІ місце – Коханевич Нікіта  
(БЗШ№ 5), за ІІІ місце – Нічик Віталій 
(БЗШ №11). Цінними призами були 
відзначені найактивніші ерудити 
з числа глядачів за правильні від-
повіді на запитання ведучого фіна-
лу М.Обухівського. Вручала цінні 
призи директор фонду Костянтина 
Єфименка – Олена Ткач. Також були 
нагороджені грамотами управління 

освіти та науки 22 кращі ерудити всіх 
команд учасників міського чемпіо-
нату з інтелектуальних ігор. 

У цікавій, напруженій фінальній 
грі чемпіонське звання виборола 
команда ерудитів БСШ №9, друге 
місце посіла команда економіко-
правового ліцею, третє - БСШ № 12. 
Команда-фіналіст БЗШ № 5 посіла 
четверте місце.

Усі команди були нагороджені 
грошовими призами від фонду Кос-
тянтина Єфименка та грамотами 
управління освіти і науки.

КОМАНДНИЙ ФІНАЛ ШКІЛЬНИХ ЕРУДИТІВ
Упродовж усього навчального року, як і в попередні роки, 
молоді інтелектуали нашого міста, у рамках міського 
командного чемпіонату з інтелектуальних ігор серед 
команд ерудитів загальноосвітніх навчальних закладів, 
змагалися за звання найерудованішої команди.

Тепла зустріч із Костянтином Єфименком 
закінчилася спільним фото на згадку

Учасники та гості фіналу інтелектуальних ігор


