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РУКА ДОПОМОГИ ЗЦІЛЮЮТЬ НЕ ЛИШЕ ЛІКИ

У санаторії «Дачному» створили нові умови дозвілля 
маленьких пацієнтів на свіжому повітрі. З підтримкою 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» побудували новий 
ігровий майданчик, аналогів якому немає на теренах 
західного регіону України. 

Санаторій для батьків 
і дітей у селі Дачному 

Ківерцівського району 
ще досить молодий, хоч і 
створений на уже готовій 
базі – спочатку тут була 
школа, потім – кардіологічна 
здравниця. Теперішня 
спеціалізація закладу – 
неврологія. Тут перебувають 
на реабілітації й адаптуються 
до життя у соціумі дітки, 
які постраждали внаслідок 
черепно-мозкових травм, 
нейроінфекцій, мають 
вроджені чи набуті патології 
опорно-рухового апарату. 

Восьмирічний Ілля Герасимчук 
із Ковеля у ранньому віці захворів 
на менінгоенцефаліт, у нього був 
уражений головний мозок, тому 
тепер хлопчик потребує спеціаль-
ного лікування. Його мама Людми-
ла каже, що після санаторію бачить 
неабиякий прогрес, тому двічі на 
рік намагається узяти путівку в 
«Дачний». Людмила Герасимчук 
розповідає, що з допомогою фа-
хівців її син швидко розвивається, 
нині успішно навчається у школі.

Санаторій такого напрямку діє 
в Дачному лише 15 років, але вже 
має гарну репутацію, адже тут і 
фахівці чудові, і матеріальна база 
хороша. Аби поліпшити стан за-
кладу і розвивати його, постійно 
залучали спонсорів та благодій-
ників. На часі була потреба в спе-
ціалізованому дитячому ігровому 
майданчикові.

 «Тут дуже бідненько було, але 
не через те, що не хотіли зробити 
ліпше, а через те, що коштів браку-
вало, якщо вони й надходили, то 
використовували їх на нагальніші 
речі, – розповідає Олег Лопатін, 
головний лікар закладу. – У зв’язку 
з цим я звернувся по допомогу до 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». І от нам пішли назустріч».

В обласному центрі за під-
тримки Фонду вже облаштували 
понад 30 ігрових зон у дворах ба-
гатоквартирних будинків, зараз 
активно над вуличним дозвіллям 
дітей працюють сільські та селищ-
ні громади області. Такий майдан-
чик – поки що єдиний у західно-
му регіоні України, оскільки там 
можуть бавитися діти, обмежені в 
можливості рухатися. Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» спільно з 
обласним дитячим територіальним 
медичним об’єднанням вирішили, 
що він має бути там, де найбільш 
потрібний, де ним може скориста-
тися якнайбільше особливих діток. 
Щодо облаштування майданчика 
також виникали питання, оскіль-
ки практики встановлення таких 
об’єктів поки що небагато.

 «Із адміністрацією санаторію 
та підрядником детально обгово-
рили питання, які ми ставимо до 
дитячого майданчика, – ділиться 
робочими моментами заступник 
голови правління Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Орест Ма-
ховський. – Потрібно було, щоб 
дитина-візочник з допомогою до-
рослого могла скористатися цим 
обладнанням, щоб воно було без-
печним, щоб малеча отримувала 
позитивні емоції». 

Фонд став першим замовни-
ком такого спеціалізованого об-
ладнання у фірми-підрядника, що 
зголосилася на виконання робіт. І 

результат виявився вартим зусиль. 
Серед звичних ігрових споруд об-
лаштували гойдалку і карусель для 
дітей, які пересуваються за допомо-
гою візка. Він надійно фіксується 
на снаряді, і дитина безпечно може 
бавитися разом з ровесниками. 
Керівник закладу Олег Лопатін за-

значає, що таким чином діти краще 
контактують одне з одним, більше 
спілкуються, не відмежовуються. 

Хоча цей проект вважають екс-
периментальним, усе ж перші його 
успіхи й докази доцільності – за 
усмішками дітей, які вже випробу-
вали усе обладнання дитячого міс-

течка. Серед них і Сашко з Луцька, 
який багато часу мусить проводити 
саме сидячи на візку: «Тут тільки 
гірки були, а цього року з’явилися 
каруселі. Дуже зручні». 

Мама Іллі з Ковеля каже, що 
майданчик – то полегшення для 
батьків, які постійно перебува-
ють біля своїх малят. Із настанням 
теп ла, коли маленькі пацієнти са-
наторію зможуть більше часу пе-
ребувати на свіжому повітрі, то 
буде прекрасна можливість між 
виснажливими процедурами за-
йняти дітей чимось цікавим та ко-
рисним.

Наталка ПЕТРУК

Між процедурами на маленьких 
пацієнтів чекає цікаве дозвілля

Сашко каже, що гойдалка з 
фіксатором для візка дуже зручна

Єдиний у західному регіоні України дитячий 
спеціалізований ігровий майданчик

Орест Маховський та Олег Лопатін 
задоволені результатом співпраці

Усмішки дітей – свідчення 
доцільності проекту
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

ПІДТРИМКА ДОШКІЛЛЯ

САМ СОБІ ГОСПОДАР

У ДИТСАДКУ «РАДІСТЬ» ОЦІНИЛИ 
ПЕРЕВАГИ ФОНДУ РОЗВИТКУ

НОУТБУК ДЛЯ 
ПОВНОЦІННОГО 
НАВЧАННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ ІТП – НАДВАЖЛИВИЙ 
КРОК ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Індивідуальний тепловий пункт забезпечує виконання таких завдань:
– облік витрат тепла та теплоносія;
– захист системи теплопостачання від аварійного збільшення 
    параметрів теплоносія;
– відключення системи теплоспоживання;
– рівномірний розподіл теплоносія системою теплоспоживання;
– регулювання і контроль параметрів рідини, що циркулює;
– перетворення виду теплоносія.

У Маневицькому навчальному центрі 
№42 здобувають робітничі спеціальності 
чоловіки, які відбувають покарання у 
виховній колонії. За 12 років діяльності 
навчальний центр підготував та вручив 
свідоцтва про надання робітничої професії 
1500 слухачам. 

– У Маневицьку ВК №42 за рішенням суду 
потрапляють повторно засуджені порушники 
закону. Це досить різні люди – хтось із вищою 
освітою, хтось із неповною середньою. Та на-
віть маючи професію, багато хто з них після 
звільнення не має права працювати на попе-
редній посаді. Тому чоловіки стараються здо-
бути робітничу спеціальність, щоб заробляти 
на прожиття, – каже директор Маневицького 
НВК №42 Микола Булик. 

Найпоширеніші професійні напрями – 
машиніст (кочегар котельні),  верстатник де-
ревообробних верстатів, слюсар-електрик з 
ремонту електроустаткування та лицювальник-
плиточник. Багато чоловіків стараються опа-
нувати кілька спеціальностей, бо розуміють: 
це – їхній шанс згодом працевлаштуватися. За 
словами Миколи Булика, за парти сідають і 18-
річні, і 60-річні. Навчання триває 10 місяців і 
передбачає суто професійну підготовку. 

– Цих людей не поведеш на виробництво, 
щоб показати новітні технології, адже чоловіки 
перебувають в зоні обмеження. Для педагогів 
та майстрів у цій ситуації потрібен повноцін-
ний мультимедійний комплекс. У навчальному 
центрі були проектор та екран, але бракувало 
ноутбука. Директор звернувся із таким про-
ханням до нас, – каже керівник Маневицького 
регіонального представництва Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Надія Борисюк. – Те-
пер невеликий педагогічний колектив, а це ві-
сім майстрів виробничого навчання та три ви-
кладачі, отримали можливість застосовувати і 
на уроках сучасне технічне обладнання. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Наприкінці березня за 
ініціативи батьків у 

луцькому дитсадку №22 
«Радість» створили фонд 
розвитку навчального 
закладу. Поштовхом до 
такого кроку стала тісна 
співпраця ДНЗ з Офісом 
розвитку кварталу, що 
на бульварі Дружби 
народів, 6. Сьогодні батьки 
та вихователі впевнено 
кажуть: співпраця з Фондом 
дала вагомі результати. 

– За період діяльності фонду 
розвитку навчального закладу 
батьки переконалися: їхні кош-
ти використовують ефективно. 
Задоволені, що скористалися 
нагодою створити такий фонд. 
Тепер бачать, що ми розумно 
використовуємо та звітуємо за 
кожну копійку. І вже є конкрет-
ні результати. Рішення придба-
ти плазмовий телевізор ухвали-
ли на зборах, – каже казначей 
фонду розвитку дитсадка Окса-
на Дишко. 

Лучанка Лілія Почтарук – 
член правління фонду розвит-
ку ДНЗ №22 «Радість». Жінка 
переконує батьків, що садочок 
треба розвивати, адже дітки пе-
ребувають у стінах ДНЗ більше 
часу, як удома. А держава ви-
діляє кошти лише на зарплату 
персоналу та оплату комуналь-
них послуг. Тому без фінансової 
підтримки батьків садочкам не 
обійтися. Інша річ – вкладені 
кошти потрібно було ефектив-
но використовувати. 

– Тому вирішили заснувати 
фонд розвитку нашого дитсад-
ка. Ми були одними з перших у 
Луцьку, хто зважився на такий 
крок. І не шкодуємо, бо Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом» нас 
фінансово підтримав: на умовах 
співфінансування купили плаз-
мовий телевізор в актовий зал. 

А до того в нас ані проектора, 
ані телевізора не було. Купили 
флешку і записуємо туди роз-
вивальні ігри, віршики англій-
ською, колискові, класику... За-
доволені всі: вихователі, батьки 
й діти, – переконує Лілія Почта-
рук.  

Вихователька старшої групи 
«Бджілка» Людмила Михайляк 
відзначає, що з’ява телевізора 
полегшила їм роботу: 

– Раніше я використовувала 
на заняттях магнітофон або ж 
власний ноутбук, який приноси-
ла з дому. Під музичний супровід 
діткам легше ліпити, малювати... 
Тепер є можливість демонстру-
вати вихованцям розви вальне 
відео на великому екрані. Навіть 
якщо знайду в інтернеті щось 
цікаве, готуючись до занять удо-
ма, приношу на флешці наступ-
ного дня. 

На переконання Андрія 
Костенка, голови фонду розвит-
ку ДНЗ №22, за такими фонда-
ми – майбутнє: 

– Нашому садочку – понад 
30 років. Тому його потрібно 
доводити до нормального ста-
ну. Насамперед треба створити 
комфортні умови для перебу-
вання діток, їм має бути тепло 
й затишно. Тоді подбати про 
сучасну матеріальну базу, яка 
сприятиме вихованню і розвит-
ку дітей. Вихователі й завідувач 
стараються, щоб садочок ішов 
у ногу з часом, але і наш фонд 
намагатиметься робити ДНЗ 
кращим. Співпрацюємо, по 
можливості, з усіма, хто може 
допомогти, пишемо звернення. 
Це офіційні листи з печатками, 
оскільки то юридична організа-
ція. На наші прохання відгуку-
ються, надають посильну допо-

могу. Команда у фонді склалася 
хороша, всі батьки – ініціативні, 
постійно шукають нові можли-
вості для залучення коштів. Нам 
щомісяця проводять навчання у 
клубі активних батьків на базі 
Офісу розвитку кварталу, роз-
повідають про різні програми, 
в яких можна взяти участь. А 
якщо батьки не знаються на пи-
таннях бухгалтерії та звітності, 
все розтлумачують. 

Активність батьків відзна-
чає і керівник Офісу розвитку 
кварталу, що на бульварі Друж-
би народів, Лариса Мазурок: 

– Ініціативні батьки нашого 
мікрорайону ДПЗ створили вже 
три фонди розвитку: у ДНЗ №№ 
22, 23 і 28. Уже мають багато пе-
ремог і досягнень. Найближчим 
часом плануємо створити фон-
ди розвитку ще у двох дитсад-
ках. Ми постійно підтримуємо 
контакти з батьками, підказу-
ємо, куди краще звернутися. 
Регулярно збираємо, розповіда-
ємо про новинки в законодав-
стві, у програмах, думаємо над 
перспективами фонду. 

P.S. Долучитися до створен-
ня фонду розвитку навчально-
го закладу можуть усі школи та 
дошкільні заклади Луцька. Щоб 
отримати детальну інформа-
цію, підтримку і супровід вашої 
ініціативи, звертайтеся в Офіси 
розвитку кварталу за місцем 
проживання. Переваги таких 
фондів очевидні: залучення до-
даткових джерел фінансування, 
додаткові можливості для зміц-
нення навчальної бази закладу; 
гарантія прозорого та публіч-
ного використання благодійних 
коштів; можливість впливати 
на якість харчування у ДНЗ та 
школах; сприяння розвитку фіз-
культури та спорту; організація 
ефективної гурткової роботи в 
навчальному закладі.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Постійне збільшення суми у 
платіжних квитанціях за комунальні 
послуги суттєво б’є по гаманцю 
пересічних українців. Попри те, 
що ми не можемо впливати на 
тарифну політику в державі, нам до 
снаги навчитися використовувати 
всі засоби економії. 

Людмила Гладун очолює ОСББ 
«Надія-Волинь», що на вулиці 
Космонавтів, 4 в Луцьку, 13 років. 
Колись це був гуртожиток ВАТ 
«Волиньхліб». Коли 2002 року під-
приємство збанкрутувало, гурто-
житок було передано у комунальну 
власність міста. Згодом Луцькрада 
передала приміщення з комуналь-
ної у колективну власність товари-
ства співмешканців «Надія» та до-
зволила провести реконструкцію 
під багатоквартирний житловий 
будинок. 

У будівлі 63 кваритири. Голова 
ОСББ розповідає, що у мешканців 
постійно були проблеми з «Луцьк-
теплом». Підприємство  ніколи не 
дотримувалося температурного 
режиму.

– Рішення встановити інди-
відуальний тепловий пункт ми 
ухвалили не лише для того, щоб 
контролювати подачу тепла, а й 
із метою економії коштів, – каже 
Людмила Гладун. – Адже на тепе-
рішній час 30,07 грн за метр квад-

ратний – не така маленька сума 
для пересічних лучан. 

Те, що після встановлення 
теплового пункту економія буде 
відчутною, пані Людмила знає 
з власного досвіду. Адже, окрім 
«Надії-Волині», жінка очолює ще 
одне ОСББ – «Світанок», що на 
Захарова, 12, де вже другий рік 
стоїть ІТП. Тут за п’ять місяців 
мешканцям вдалося зекономити 
понад 30% коштів. Зекономлених 
за один сезон грошей людям ви-
стачило, щоб виплатити кредит на 
придбання ІТП, що був розрахо-
ваний на п’ять років. 

ОСББ «Надія-Волинь» скорис-
талося державною програмою з 
енергоефективності та фінансовою 
підтримкою Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Новий опалюваль-
ний сезон на Космонавтів, 4 роз-
почався зі встановленим індивіду-
альним тепловим пунктом. 

– Зараз перепад температури 
між подачею і віддачею – 10 граду-
сів. Раніше було біля 20 градусів, – 
констатує Людмила Гладун. 

Попри те, що за освітою жін-
ка – технолог  хлібопекарних і кон-
дитерських виробів, вона орієнту-
ється в тому, як працює ІТП, та 

відміну від інших неавтоматизова-
них процесів, дозволяє економити 
до 30% теплової енергії. Хоча вста-
новлення ІТП – справа затратна, 
проте в майбутньому дозволить 
економити значні кошти, які мож-
на буде спрямовувати на інші по-
треби з благоустрою будинку.

Загалом на сьогодні в Луцьку 
вже зареєстровано та ефективно 
діє понад 300 ОСББ, з них 105 – за 
підтримки Фонду. Проект «Спри-
яння розвитку ОСББ» передбачає 
пакет підтримки для новоство-
рених об’єднань. Зокрема, пов-
ну інформаційну та юридичну 
підтримку і на етапі створення 
об’єднання, і в процесі господа-
рювання, компенсацію витрат на 
реєстрацію, участь у школі лідера 
ОСББ (тренінги, круглі столи та 
зустрічі з експертами в цій галузі), 
співфінансування питань ОСББ, 
які спрямовані на поліпшення 
стану житлових будинків та при-
будинкових територій.

Ірина ЮЗВА

впевнено розповідає про механіз-
ми його роботи. Каже, що мусить 
бути обізнаною в усіх тонкощах 
роботи теплового пункту, коли 
приймає роботу підрядників та 
підписує акти виконаних робіт.

Наступного року жителі пла-
нують продовжувати роботи з 
утеп лення будинку – замінити 
вікна на сходовому майданчику. 
Також потрібно зробити чистку 
системи опалення та відновити 
відмостку навколо будинку. 

– ОСББ, які впроваджують за-
ходи енергозбереження, тримають 
правильний курс. Встановлення 
лічильників тепла, індивідуаль-
них теплових пунктів, утеплення 
тепломереж, заміна вікон у місцях 

загального користування на енер-
гозберігальні – усе це вписується в 
рамки проекту Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» «Сприяння розвит-
ку ОСББ», – зазначає координатор 
проекту Андрій Кремський. – Бага-
торічна експлуатація індивідуаль-
ного теплового пункту довела, що 
сучасне обладнання цього типу, на 

Надія Борисюк 
вручає ноутбук 
Миколі Булику

Лілія Почтарук демонструє 
якісне відео на новому телевізорі

Вихованці дитсадка 
на занятті з малювання

Голова ОСББ Людмила 
Гладун та менеджер 
Фонду Андрій Кремський 
оцінюють переваги ІТП



13www.tilkyrazom.com.ua № 44 від 1 грудня 2016 року
Фонд Ігоря Палиці

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07

З добром у серці – з любов‘ю до людейЗ добром у серці – з любов‘ю до людей

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

ПРОЕКТИ, ЩО ПОКРАЩУЮТЬ ЖИТТЯПРОЕКТИ, ЩО ПОКРАЩУЮТЬ ЖИТТЯ

МАНЕВИЦЬКІЙ «ДОВІРІ» – 15 РОКІВМАНЕВИЦЬКІЙ «ДОВІРІ» – 15 РОКІВДОПОМОГА

Навчатися у комфортних 
умовах тепер можуть учні 

села Грузятина Маневицького 
району. Новий навчальний 
рік для школярів розпочався 
із приємних новин. Тепер 
учні здобуватимуть освіту 
в теплому приміщенні, 
адже цього року зусиллями 
громади вдалося утеплити 
фасад та оновити фундамент.

Село Грузятин розташоване на 
околиці Маневицького району. За-
раз тут мешкає більш як півтисячі 
людей. Щороку кількість населен-
ня збільшується – залишається 
молодь, село розбудовується.

Тринадцять років тому На-
талія Михайловська закінчила 
Грузятинську школу. Навчалася в 
Луцькому педагогічному коледжі. 
Коли отримала диплом учителя 
початкових класів, повернулася 
в рідне село. Тепер ділиться зна-
ннями із маленькими односельча-
нами.

«Наше село перспективне, в 
нього велике майбутнє, адже тут 
живуть ініціативні люди, які дба-
ють про Батьківщину. Багато мо-
лоді в Грузятині зводить власні 
будинки», – розповідає вчителька 
Наталія Михайловська.

Важливу роль у житті грузя-
тинців відіграє сільська школа. У 
дев’ятирічці навчається 74 учні. За 
53 роки у стінах школи не було ка-
пітального ремонту. На державне 
фінансування селяни не сподіва-
ються – самотужки намагаються 
створити якісні умови навчання 
для дітей. 

«Допомога районної влади 
менше відчувається на окраїні, 
тому наша громада вирішила зро-
бити все, щоб внести якісь зміни й 
відродити до життя нашу старень-
ку школу», – каже вчителька Люд-
мила Микитюк.

Особливість Грузятина – його 

активні жителі. Кілька років у селі 
діє громадська організація. Люди 
самостійно опрацювали проект 
утеплення фасаду школи. Його 
розглянули на міжнародному 
конкурсі. І тоді закипіла робота. 
До втілення ідеї тут долучаються 

і найменші грузятинці.
«На реалізацію проекту по-

трібне було співфінансування. 
Діти активно долучилися до збору 
коштів. Весна у нас розпочалася з 
того, що ми взялися збирати ма-
кулатуру. Також очистили околи-

ці нашого села від склотари. Тоді 
спільно ми зібрали дві тисячі гри-
вень. Усе це залучили на втілення 
проекту утеплення школи», – роз-
повідає вчителька та голова ініціа-
тивної групи Людмила Микитюк.

Залучених коштів із Європей-

ського Союзу виявилося замало 
для облаштування фасаду школи. 
Для того щоб завершити ремонт-
ні роботи щодо покращення зов-
нішнього вигляду навчального 
закладу, громада звернулася у ма-
невицьке представництво Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». 

«Цей проект був важливим 
для нас та для громади села, адже 
діти мають навчатися у теплому 
приміщенні. Оскільки ремонтні 
роботи потрібно було завершити 
до осінньої пори, ми реалізували 
цей проект. На умовах співфінан-
сування нам вдалося повністю за-
вершити роботи», – каже керівник 
маневицького представництва 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Надія Борисюк.

Це не перший проект, що його 
вдалося реалізувати активній 
громаді. На початку навчального 
року за підтримки Фонду бібліо-
тека навчального закладу попов-
нилася новою художньою літера-
турою, яка була вкрай потрібна 
школярам. Зараз у дітей – належні 
умови навчання, а разом з тим – і 
нові успіхи.

Людмила ПАСТУШОК

Днями у Маневичах відбувся відкритий 
районний фестиваль «Радість 
творчості – душа». Цей культурний 
захід – особливий, адже участь у ньому 
взяли люди з особливими потребами. 

Цьогоріч фестиваль відбувся уже втретє 
і був присвячений річниці Революції Гіднос-
ті, Міжнародному дню людей з інвалідністю 
та 15-річчю діяльності Маневицької район-
ної громадської організації інвалідів «Дові-
ра». Привітати маневиччан приїхали навіть 
друзі з інших областей України. 

Ініціаторами фестивалю стали спеціа-
ліст відділу культури Маневицької райдерж-
адміністрації Лариса Касьян та голова орга-
нізації «Довіра» Наталія Шишолік.  

На свято, як і годиться, гості приїхали з 
подарунками. Леся Хижук із Луцька, Олек-
сандр Кухарчук із Рівного та Петро Ткачук 
із Маневичів  виконували пісні. Самодіяль-
ні артисти Іван Штань, Богдан Антонюк та 
Анна Сучко піднімали настрій гуморесками. 
Геннадій Федорович із Луцька продекламу-
вав авторський вірш-баладу. А Світлана 
Печенюк, голова Ковельського міського осе-
редку Всеукраїнської організації інвалідів, 
приїхала до іменинників у товаристві само-
бутнього ілюзіоніста Миколи Крама. Факір і 
клоун неабияк потішив публіку оригіналь-
ним виступом, тому зал проводжав його 
тривалими оплесками.

Ведуча вечора Лариса Касьян наголо-
сила: кожен із членів «Довіри» – самобутня 
особистість. Як-от художник Петро Ткачук. 
Молодий чоловік дякує Богові за те, що наді-
лив його таким даром. Петро охоче ділиться 
неповторним талантом зі здібним учнем із 
Прилісного Михайлом Уткіним. До слова, 
під час урочистого вечора обом художни-

кам зробили сюрприз – вручили альбоми 
з їхніми авторськими роботами. Оскільки 
альбоми видано обмеженим накладом, у 
«Довірі» шукатимуть меценатів, щоб видати 
роботи більшим тиражем.  

– Нашу «Довіру» було створено 15 років 
тому як клуб однодумців, на добровільних 
засадах, – розповідає Наталія Шишолік. 
– Оскільки свого приміщення у нас нема, зу-
стрічалися переважно в районній бібліотеці. 
Організовували поетичні або пісенні вечо-
ри, заходи до Дня художника. Тоді нам було 
важче, на все доводилося просити кошти в 
підприємців. А три роки тому зареєструва-
лися як громадська організація, почали пи-
сати проекти. Спільно з районною бібліоте-
кою написали проект «Ми хочемо жити, як 
усі» і виграли. Так що невдовзі у Маневичах 
буде арт-кафе для людей із особливими по-
требами: з пандусами, із вбиральнями для 
візочників, з комфортними умовами пере-
бування для слабозорих. 

За словами Наталії Шишолік, до ГО 
«Довіра» щороку долучаються нові люди. 

Збільшується і кількість діток з особливи-
ми потребами. Для них, як відомо, потріб-
но організовувати цікаві заходи та зустрічі. 
Щоб, скажімо, продемонструвати для малю-
ків мультики, щоразу доводилося позичати 
проектор. Бо придбати власне мультиме-
дійне обладнання громадська організація 
не могла. Але на те і є День народження, 
щоб отримувати подарунки! Втілити мрію 
в реальність «довірівцям» допомогла Ірина 
Констанкевич, народний депутат України, 
член правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом», яка вручила Наталії Шишолік нові-
сінький проектор. 

– Хочу подякувати за честь розділити 
вашу радість, за те, що я стала співучасни-
ком свята творчості й краси. Сьогоднішній 
фестиваль мене вразив тим, що ви зуміли 
створити в собі потужну творчу енергети-
ку. Бачу, що маєте багато симпатиків і при-
хильників. Відсьогодні я теж ваш великий 
симпатик і друг. Хочу побажати, щоб ви 
відзначали творчістю і діяльністю не лише 
ювілейні роки, робіть це щороку. Гуртуйте 

навколо себе тих, хто хоче бути такими, як 
ви: з молодими серцями, запальними очима 
і сяйвом у ваших душах. Ми будемо вас у 
всьому підтримувати, бо тільки разом мо-
жемо будувати нову Україну, – наголосила 
Ірина Констанкевич. 

Наталія Шишолік зазначила, що ГО 
«Довіра» щомісяця організовує творчі 
зустрічі, на яких проводять презентації. 
Тому проектор їм дуже потрібний. Наразі 
в громадській організації опікуються діт-
ками з синдромом Дауна. Уже найближчим 
часом «довірівці» планують залучати до 
себе усіх діток-інвалідів, які живуть у Ма-
невицькому районі. Однак активісти пере-
коналися, що в таких ситуаціях їм більше 
доводиться працювати з батьками, ніж із 
малюками. Діти більш відкриті й готові 
іти на контакт. Побувавши хоч раз на зу-
стрічах, організованих ГО «Довіра», дітки 
розуміють: вони особливі. Але хочуть і мо-
жуть насолоджуватися життям, учитись і 
творити.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Голова ініціативної групи та 
працівники Фонду обговорюють 
плани подальшої співпраці

Тепер учні здобуватимуть 
освіту в теплому приміщенні

Школа відіграє 
важливу роль у житті

Лариса Касьян дарує 
альбоми художникам

Подарунок від Фонду вручає 
Ірина Констанкевич 



www.tilkyrazom.com.ua№ 44 від 1 грудня 2016 року
Фонд Ігоря Палиці

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07

Тренуйся щодня – ставай сильнішимТренуйся щодня – ставай сильнішим

14
ТУРНІР ПАМ’ЯТІ

«СПАСИБІ ДРУЗЯМ, 
ЩО НЕ ЗАБУВАЮТЬ...»

Дайджест «Тільки разом»  
 вівторок, 21:30
повтор: середа, 12:00
 четвер, 8:30
 субота, 10:25
Передача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 19:35
повтор: п’ятниця,  19:35
 неділя,  8:50

Дайджест «Тільки разом» 

 четвер, 14:30 
 неділя, 12:30
Радіопередача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 7:45, 17:45 
 п’ятниця, 7:45, 17:45

Радіостанція 
«Луцьк»    107,3 FM

Телеканал 
«Нова Волинь»

АНОНС

Упродовж трьох днів у Волинському 
обласному ліцеї з посиленою 

військово-фізичною підготовкою 
за звання найкращих змагалися 
понад 200 боксерів різного віку. 
Турнір відбувається четвертий рік 
поспіль. Його географія і рівень 
постійно зростають. Цьогоріч участь 
у міжнародному боксерському 
турнірі, присвяченому пам’яті Василя 
Лотоцького, взяли спортсмени з 14 
областей України та з Брестської 
області республіки Білорусь. Турнір 
охопив різні вікові категорії учасників: 
чоловіки, молодь, юніори, юнаки.

Василь Лотоцький – видатний волин-
ський боксер, наймолодший майстер спор-
ту України з боксу на Волині. Працював 
тренером-викладачем із цього виду спорту. 
Його життя трагічно обірвалося у вересні 
2012 року під час автопригоди. Авто, в якому 
їхав Василь із двома друзями-спортсменами, 
злетіло з траси. Вижити не вдалося нікому.

У спортивному залі ліцею зібралися друзі, 
тренери, рідні Василя. У їхній пам’яті боксер 
назавжди залишився молодим, наполегли-
вим, цілеспрямованим хлопцем. Представни-
ки влади говорили про досягнення волинян 
у спорті та дякували батькам, що вирости-
ли сина, яким пишаються земляки та якого 
наслідують молоді спортсмени. Тим часом 
учасники турніру налаштовувалися на бій. 
Хтось із них практикує тактику Василя, хтось 
керується власними напрацюваннями. Про-
те кожен знає, хто такий Василь Лотоцький. 
Присутні вшанували пам’ять майстра спорту 
хвилиною мовчання. Під звуки оркестру лі-
цеїсти поклали квіти до могили Василя. 

Один із його тренерів Петро Боярчук 
пригадує, як до них на заняття прийшов де-
сятирічний Василь. Минуло зовсім небагато 
часу, як наставники побачили у хлопцеві пер-
спективного спортсмена. Уже через три роки 
Василь Лотоцький став призером України. 

У ЛУЦЬКУ ВІДБУВСЯ МІЖНАРОДНИЙ БОКСЕРСЬКИЙ ТУРНІР ПАМ’ЯТІ 
МАЙСТРА СПОРТУ УКРАЇНИ З БОКСУ ВАСИЛЯ ЛОТОЦЬКОГО

«Василь – неодноразовий переможець 
міжнародних змагань. Він постійно вибо-
рював призові місця, – це вже ділиться спо-
гадами про учня тренер з двадцятирічним 
стажем Артур Каменєв. – Коли дитина йде у 
бокс, у неї мають бути ціль і характер, решту 
дадуть тренування. За рік Василь виходив на 
ринг і показував хороші результати. Він був 
наполегливим хлопцем, багато тренувався. 
Теперішні діти рівняються на нього». 

Мама Василя Світлана Лотоцька зі ще-
мом у серці говорить про сина. Пригадує, як 
він, маленький Василько, ходив на карате, та 
у сім’ї не було грошей, щоб оплачувати ці за-
няття. Потім хлопець ходив на футбол, знову-
таки не склалося – попри те, що йому цей вид 
спорту подобався, пані Світлана не мала змо-
ги щоразу водити сина на тренування. Тоді 
Василь і подався у бокс. Правда, мамі про нове 
захоплення сказав лише тоді, коли потрібно 
було їхати на змагання. Усі кубки та медалі 
боксера досі зберігаються в його кімнаті, що 
стала своєрідним музеєм пам’яті Василя.

Наталія Горошко-Лотоцька, сестра загиб-

лого боксера, яка також була присутня на 
змаганнях, розповіла, що її брат був лідером – 
завжди довкола себе гуртував людей. Ще за 
життя Василя вона пишалася, що її брат – 
боксер. Тепер жінка вдячна, що Василь жи-
вий у пам’яті друзів, тренерів, підопічних... 

«Коли турнір проходив уперше, було 
дуже важко, адже рана втрати ще боліла, 
кровоточила. Зараз, коли від дня трагедії ми-
нуло чотири роки, мені приємно, що Василя 
не забувають. Ми долучаємося до організації 
таких заходів, – розповідає Наталія. – Хоті-
лося б, щоб не забували і про його друзів, 
які загинули в той день. Вони – теж відомі 
в Україні спортсмени. Дем’ян Усик – член 
збірної України з боротьби дзюдо, неоднора-
зовий чемпіон країни. Олег Фурс – кандидат 
у майстри спорту України з греко-римської 
боротьби, переможець і призер багатьох 
міжнародних турнірів. Ці хлопці також до-
стойні того, щоб на їхню честь проводили 
змагання».

Міжнародний боксерський турнір, при-
свячений пам’яті Василя Лотоцького, від-

бувався за підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». 

«Надзвичайно приємно сьогодні перебу-
вати поряд із вами. Цей турнір присвячений 
великій людині, яка досягла висот у спорті, 
яка була чудовим наставником та тренером, 
славним сином України», – звернувся до при-
сутніх менеджер Фонду Олексій Сорокун, 
який був особисто знайомий з Василем. 

Від засновника Фонду Ігоря Палиці Олек-
сій Сорокун вручив боксерські шоломи для 
дітей, яких тренував Василь.

«Із Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом» 
ми співпрацюємо вже давно. Ще коли Василь 
працював тренером, Фонд допоміг відкрити 
дитячу школу боксу, що на вулиці Потебні у 
Луцьку, яка досі успішно функціонує, – за-
значає тренер Петро Боярчук. – Фонд нам по-
стійно допомагає з боксерським інвентарем. 
Цьогоріч у нас була вкрай нагальна потреба 
в шоломах, які потрібні і для навчально-
тренувального процесу, і для змагань. Тому 
ми вдячні за такий подарунок».

Ірина ЮЗВА

Заслужена перемога 
ковельчанина Якова Левчика

Турнір пам’яті 
Василя Лотоцького 
відбувається 
четвертий рік 
поспіль

За звання найкращих 
змагалися понад 200 боксерів Переможе найкращий

Нагорода чекає 
на свого власника

Сестра і мама боксера вдячні, 
що Василь живий у пам’яті друзів

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»  
підтримує юних спортсменів
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