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ДОБРО У СЕРЦІ КОЛИ ТИ НЕ САМ НА САМ ЗІ 
СВОЇМ ГОРЕМ, ВОНО ПЕРЕСТАЄ 
БУТИ ВАЖКОЮ НОШЕЮ

Вони часто залишаються 
наодинці зі своїми 

проблемами. У когось немає 
рідних, про когось сім’я 
забула, дехто з них не має не 
лише засобів для існування, 
але й домівки. Важко повірити, 
що у ХХІ столітті є люди, які не 
мають що їсти. Та, на жаль, така 
правда сьогодення. 

Люди непростої долі – так 
можна назвати тих, хто щоден-
но вдається до послуг Луцького 
міського територіального центру 
соціального обслуговування. Це 
люди старшого віку, особи, стар-
ші за 18 років, які мають групу 
інвалідності, переселенці, сім’ї 
учасників бойових дій, безхать-
ки, які мають потребу в тій чи тій 
допомозі. П’ять днів на тиждень 
близько сот ні знедолених людей 
різного віку та статусу отримують 
безплатні обіди у терцентрі, що на 
Данила Галицького, 18 у Луцьку.

– Сьогодні в нас капусняк, ва-
рена вермішель, шніцель, салат з 
буряка та компот, – перераховує 
меню кухар із тридцятилітнім ста-
жем Галина Сидорук. 

Щодня два кухарі територі-
ального центру варять 50-літрову 
каструлю першої страви, 30 літрів 
компоту чи чаю. Для людей, які 
приходять сюди на обід, це не лише 
можливість смачно поїсти, а й по-
спілкуватися з тими, хто має таку 
саму долю. А тим, кому здоров’я не 
дозволяє самостійно прийти, соці-
альні працівники приносять обід 
додому.

ЗА КОШТИ ФОНДУ 
ДОДАТКОВО 
ХАРЧУВАЛИСЯ ПОНАД 
ДВІ ТИСЯЧІ ОСІБ

Хай як прикро це звучить, про-
те з кожним роком кількість під -
   о пічних Луцького територіального 
центру зростає. За 22 роки його ді-
яльності розширився і спектр по-
слуг, якими можуть скористатися 
соціально незахищені верстви на-
селення.

– Людина, яка приходить до 
нас, може не лише пообідати, а й 
скористатися перукарськими по-
слугами, помитися, випрати білиз-
ну, відвідати кімнату дарованих 
речей, позайматися на тренаже-
рах, пройти фізпроцедури. За 2016 
рік ми надали понад 300 тисяч та-
ких послуг, – каже керівник цен-
тру Галина Шатецька. – Близько 
70 осіб харчується за кошти з місь-
кого бюджету. Завдяки програмі 
«З добром у серці» Фонду «Тільки 
разом» ми маємо можливість до-
датково харчувати ще 50 людей. 

Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» співпрацює з Луцьким тери-
торіальним центром з 2013 року. 

За цей час за кошти Фонду додат-
ково харчувалися понад дві тисячі 
осіб. Крім цього, Фонд допомагав 
забезпечувати людей, які опини-
лися в скрутних життєвих обста-
винах, засобами особистої гігієни.

– Разом з тим, завдяки Фон-
ду в установі відремонтовано та 
обладнано кімнату для миття по-
суду. Придбано медичну техніку 
для фізіотерапевтичного кабінету 
та нове обладнання на кухню: по-
бутову газову плиту, електрожа-
ровню, холодильники, посуд. Для 
того щоб комфортніше було на-
шим працівникам, на кухні вста-
новили кондиціонер. У 2016 році 
з допомогою Фонду відремонто-
вано санітарну кімнату, якою мо-
жуть скористатися не лише ті, хто 
займається в тренажерному залі, а 
й наші підопічні, які проживають 
у приватному секторі й не мають 
відповідних вигод, – розповідає 
Галина Шатецька. 

«ТАКОГО СОЛОДКОГО 
ЧАЮ Я ЩЕ НЕ ПИЛА»

– То єдиний заклад, куди нам 
можна звернутися. Самі знаєте, 
яка ситуація зараз в Україні... Тут 
чудовий персонал, завжди смачна 
їжа, – каже сивокоса відвідувачка 
центру Надія Василівна.

Доля ще однієї підопічної тер-
центру Євгенії Порубової склалася 
так, що жінка, втікаючи від війни, 
змушена була шукати притулку за 
тисячі кілометрів від дому. Пані 
Євгенія приїхала до Луцька з Вуг-
легірська, що за вісім кілометрів 
від Дебальцевого Донецької об-
ласті. Її рідне місто обстріляли 
бойовики, будинок, у якому про-
живала нині вимушена переселен-
ка, зруйновано. Жінка з лежачим 
чоловіком приїхала до Луцька. 

Волинь – не чужа для пані Єв-
генії, адже її чоловік родом звідси, 
проте родини тут не залишилося. 

Жінка доглядала за чоловіком у 
Луцькому геріатричному пансіо-
наті. Коли він помер, жила то в 
одних знайомих, то в інших. Зараз 
вимушена переселенка знайшла 
прихисток у церкві «Фіміам», а 
обідає в терцентрі. Каже: все, що 
тут готують, – до смаку. Свого 
часу Євгенія Порубова працювала 
кореспондентом. Писала на віль-
ні теми, здебільшого про людські 
долі. За останні роки їй самій до-
велося пережити стільки, що мож-
на видавати книгу.

– Дуже хочу повернутися 
додому. Набридло бомжувати... 
Там зараз ремонтують наш бу-
динок. Кажуть, що зробили дах, 
фундамент, – ділиться наболі-
лим жінка. 

Зі словами вдячності відгуку-
ється про роботу територіально-
го центру і пенсіонерка, інвалід ІІ 
групи Валентина Омельчук: 

– Яке воно все смачне... А чаю 

такого солодкого я ще не пила. І в 
швейній майстерні була, і ножиці 
тут гострила, і годинника ремон-
тувала. Тут так душевно ставлять-
ся до людей, аж тепліше на серці 
стає. 

Жінка обідає в територіально-
му центрі віднедавна. Проте з ро-
ботою установи знайома – 10 ро-
ків тут пропрацювала соціальним 
працівником.

Узимку на базі територіаль-
ного центру діє пункт обігріву 
(який функціонує за температури 
10 і більше градусів морозу). Тут 
завжди знайдуться гарячий чай 
і шматок хліба для безхатченків, 
яким ніде зігрітися. Працівники 
центру постійно намагаються під-
тримати та допомогти тим, хто 
цього потребує. Адже коли ти не 
сам на сам зі своїм горем, воно пе-
рестає бути важкою ношею.

Ірина ЮЗВА

Щодня кухарі готують обід для близько ста людей
Для відвідувачів це можливість не лише
смачно поїсти, а й поспілкуватися

Обіди у терцентрі смачні та поживні
Керівник Луцького територіального 
центру Галина Шатецька
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НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ РАЗОМ ЛЕГШЕ ВТІЛЮВАТИ 
ПЛАНИ У ЖИТТЯ За період діяльності любомльського 

представництва Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» спільно з громадою 
реалізовано 17 проектів на суму 
понад 300 тисяч гривень. З них більш 
як 185 тисяч – кошти Фонду.  Серед 
реалізованих справ – оновлення 
матеріальної бази навчальних 
закладів району, реконструкція 
сільських шкільних убиралень, 
забезпечення обладнанням медичних 
установ та інші проекти, спрямовані 
на покращення життя людей.

ТАМ, ДЕ БУВ ІНІЙ, КВІТНУТЬ ВАЗОНИ
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
СИЛА ГРОМАДИ

Такі приємні 
зміни бачать у 
своїх під’їздах 
мешканці луцької 
багатоповерхівки, 
що на вулиці 
Ковельській, 9. 
Відколи вони 
створили ОСББ, у 
їхньому помешканні 
відбулося багато 
позитивних змін.

У 2016 році Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» розширив діяльність 

та вийшов на обласний рівень. У 
кожному районному центрі Волині 
та в місті Нововолинську відкрилися 
представництва Фонду. Вони стали 
своєрідними майданчиками для 
предметної розмови щодо проектів та 
ініціатив громади. За період діяльності 
представництв волинянам спільно 
з Фондом вдалося втілити у життя 
кількасот проектів. Результатами успішної 
співпраці може поділитися Любомльська 
загальноосвітня школа №3, яка вже 
реалізувала два проекти, спрямовані на 
покращення навчального процесу. 

Любомльська школа №3 – найбільша 
в районі. Тут навчається понад 500 дітей. 
Наступного року освітній заклад відзна-
чатиме тридцятиліття. Оскільки бюджетне 
фінансування навчальних закладів лишає 
бажати кращого, то й не дивно, що проблем 
у школі багато. Дах потребує ремонту, вікна, 
труби й котел – заміни, більшість меблів 
уже зносилися та не відповідають вимогам. 
Адміністрація навчального закладу й бать-
ки шукають різні способи, щоб покращити 
навчальний процес у школі. 

Восени ініціативна група батьків оди-
надцятикласників спільно з Фондом реалі-
зувала проект із заміни дерев’яних вікон у 
класі, де навчаються діти. Оцінивши перева-
ги такої співпраці, батьки шестикласників і 
собі вирішили звернутися у представництво 
Фонду по допомогу. Основною проблемою 
класу були незручні парти та стільці, що є 
ровесниками школи. 

– Моя парта була велика і незручна, не 
було куди повісити сумку, а ще вона була 
помальована, – пригадує Данило Сацюк, 
який у майбутньому хоче стати депутатом. 

Не відповідали зросту учнів і стільці. 
Діти кажуть, що боялися сидіти на них, 
адже вони могли в будь-який час розвали-
тися. Дехто з батьків приносив стільця з 
дому, аби дитині було зручніше. 

Спільна справа не лише покращила 
навчальний процес шестикласників, а й 
об’єднала батьків. Ні адміністрація школи, 
ні мами з татами не збираються зупиня-
тися на досягнутому. У планах – придбати 
музичну апаратуру та облаштувати у школі 
світлицю.

Керівник любомльського представни-
цтва Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Лариса Солом’янюк зазначає, що громада у 
районі активна та ініціативна.

– Спільно з жителями району нам уже 
вдалося підтримати 17 проектів, загальна 
вартість яких – понад 300 тис. грн. Усі вони 
різноманітні. Це встановлення дитячих 
майданчиків, оновлення матеріальної бази 
навчальних закладів, співпраця з медич-
ними установами тощо. Увагу в роботі ми 
акцентуємо на співпраці з громадами, що 
знають, яка проблема для них є першочер-
говою. У кожному населеному пункті зна-
йдеться ініціативна людина, яка є рушієм, 
підштовхує громаду йти уперед, – резюмує 
Лариса Солом’янюк. 

На часі в любомльського представни-
цтва Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» – 
реалізація нових проектів, спрямованих на 
благо району. 

Ірина ЮЗВА

Можливо, коли Данилко втілить у жит-
тя амбіції і стане депутатом, то подбає про 
свою школу, та поки покращувати умови 
навчання своїх дітей взялися батьки. 

– Ми зібрали потрібні документи, на-
писали проект. Хоч і важко було, але  всі 
батьки здали гроші, адже це на благо наших 
дітей, – розповідає одна з учасниць ініці-
ативної групи Галина Дичко. – Велике спа-

сибі Ларисі Солом’янюк, керівнику пред-
ставництва Фонду, яка консультувала нас та 
допомагала реалізовувати проект.

Батьки промоніторили ринок, порівня-
ли ціни та знайшли економний варіант. На 
умовах співфінансування було придбано 12 
комплектів стільців та парт. Нові меблі слу-
житимуть дітям до закінчення школи, оскіль-
ки парти регулюються під зріст дитини.

– ОСББ «Братський міст» активно діє 
з травня минулого року. Разом із правом 
на управління будинком жек передав нам 
чимало задавнених проблем. Зокрема, ді-
рявий дах, старі комунікації та електро-
проводку, – каже голова ОСББ Віталій 
Гуменюк. 

До зими жильці власними зусиллями 
підлатали дах. А тоді вирішили утеплити 
під’їзди, замінивши старі вікна на енер-
гозберігальні. 

– Наш будинок здали в експлуатацію 
на початку 70-х років минулого століття. 
У квартирах люди поступово оновили вік-
на, а в під’їздах гуляв вітер. У сильні мо-
рози стіни вкривалися інеєм, бо дерев’яні 
рами прогнили. Щілини конопатили, за-
клеювали, однак вони все одно пропуска-
ли холод, – розповідає мешканець будин-
ку Валентин Гладишевський. – А тепер у 
наших під’їздах на підвіконнях цвітуть 
вазони.   

За словами Віталія Гуменюка, ідею за-
мінити вікна у місцях загального корис-
тування люди сприйняли спочатку насто-
рожено. Думали, доведеться викроювати 
гроші з сімейних бюджетів. Однак під’їзди 

утеплили на умовах співфінансування 
з Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Частка громади – це кошти, які жильці 
здають ОСББ на утримання будинків. 

– Про переваги ОСББ ми дізналися 
в Офісі розвитку кварталу, що на вулиці 
Кондзелевича. Ходили на зустрічі, контак-
тували з іншими головами ОСББ. Люди 
переконалися, що жеки неефективні. На 
прикладі свого будинку бачимо, що деся-
тиліттями вони нічого не робили. Ство-
ривши ОСББ, ми за неповний рік вико-
нали великий шматок роботи. Усі жильці 
задоволені, – каже Віталій Гуменюк.  

Керівник Офісу розвитку кварталу, що 
на вулиці Кондзелевича, Олена Оліфіро-
вич відзначає: на початку минулого року 
жильцям будинку розповіли про проект 
сприяння розвитку ОСББ. І вже у травні 
вони створили ОСББ «Братський міст». 
Мешканці зрозуміли, що тепер вони само-
стійно управляють спільним майном і роз-
поряджаються своїми коштами. Це дуже 
важливо в умовах сьогодення, коли зрос-
тають ціни на енергоносії. ОСББ дозволяє  
економити й оптимізувати витрати. 

– Моя родина мешкає у цьому будинку 

з 1998 року. Відколи створили ОСББ, бачи-
мо лише позитивні зміни. Самі господарю-
ємо, самі контролюємо кошти. Власними 
зусиллями відремонтували дах, плануємо 
замінити щитову, яка не розрахована на 
таку кількість електроприладів. І що цікаво, 
коли створювали ОСББ, старші люди пере-
конували молодших. Тепер ми зрозуміли, 
що не варто боятися змін, треба рухатися 
вперед, – упевнилася мешканка будинку 
Юлія Петрюк. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

На теплих підвіконнях затишно квітам

Нові меблі служитимуть дітям 
до закінчення школи

Дружні шестикласники

Тепер у під’їздах будинку 
нема протягів
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СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ МУЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ МУЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ АМАТОРІВДЛЯ СІЛЬСЬКИХ АМАТОРІВ

Співочі колективи з села 
Луковичі відомі далеко за 
межами Іваничівського 
району. Сільські аматори не 
раз завойовували призові 
місця на змаганнях зі співочої 
майстерності. Зокрема, школярі 
стали переможцями обласного 
конкурсу «Срібні дзвіночки» в 
Ковелі. Чоловічий вокальний 
гурт «Хортиця» постійно 
виступає на районній сцені, бере 
участь у благодійних концертах, 
сільських урочистостях та 
святкуваннях.

Неабияка гордість Луковичів – са-
модіяльний аматорський театр «Бать-
ківська хата», створений при місцевій 
школі. Актори – учні та їхні батьки. У 
творчому доробку теат ру налічуєть-
ся низка повномасштабних вистав та 
змістовних театральних дійств. 

Також у школі діє відеостудія, а юні 
режисери увійшли до десятки найкра-
щих в Україні за підсумками всеукраїн-
ського конкурсу «Різдвяна казка», орга-
нізованого каналом «1+1».

Для подальшого розвитку своїх 
талантів луковичівські аматори потре-
бували нового якісного музичного об-
ладнання. Від імені ініціативної групи 
села до представництва Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» в Іваничівсько-
му районі звернувся депутат район-
ної ради Роман Мельничук  (фракція 
«УКРОП»). Згідно з проектом, для по-
треб місцевого будинку культури на 
умовах співфінансування запланували 
придбати  сучасний підсилювач та во-
кальні мікрофони. 

Завдяки небайдужій громаді та 
підтримці Фонду сільські аматори 
таки отримали сучасну музичну апа-
ратуру. 

Багатим на талановитих людей є 
також село Біличі. При місцевому за-
кладі культури діють дорослий та дитя-
чий фольклорні колективи,  театральні 
гуртки. А до свят у клубі проводять 
тематичні вечори. Дорослий ансамбль 
«Вербиченька» та дитячі «Посмішка» 
й «Калинонька» мають багато україн-
ських пісень у репертуарі. 

– У громади села є величезний по-
тенціал та бажання розвиватися. Але 
нам бракувало якісного музичного об-
ладнання, – каже  завідувачка клубу 
Надія Пашко. – Саме тому громада і 
звернулася по допомогу в Іваничівське 
представництво Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». 

За словами голови ініціативної гру-
пи Вікторії Сливки, велику підтримку 
їм надали саме у Фонді. Роз’яснили, як 
писати проект, постійно консульту-
вали. 

– Якщо громада має конкретну 
ідею, може сміливо звертатися у пред-
ставництво Фонду. Там завжди підтри-
мають і підкажуть, – запевняє Вікторія 
Сливка.

Тепер у Біличівському клубі вирує 
життя: дітки поспішають на гуртки, до-
рослі – на репетиції, а молодь – на дис-
котеки.   

Оксана ХВЕДЧЕНЯ   

Омріяний подарунок отримав клуб села Біличі

Аматори з села Луковичі

СВІТ СТАЄ ДОБРІШИМ, КОЛИ МАЛЮЮТЬ ДІТИСВІТ СТАЄ ДОБРІШИМ, КОЛИ МАЛЮЮТЬ ДІТИ
ІМПРЕЗА

19 січня в Арт-галереї, 
що на другому поверсі 

центрального універмагу 
Луцька, відбулося відкриття 
виставки дитячих робіт 
мистецької студії «Соняшник». 
Гості дійства, яке влаштували 
у рамках програми «Культура 
та духовність» Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», також 
насолодилися виконанням 
колядок, почастувалися кутею 
та медівниками.

Зауважимо, що ця вистав-
ка – особлива. Роботи юних ху-
дожників розташовані поряд із 
олійними полотнами відомої во-
линської мисткині Оксани Ядчук-
Мачинської. 

– Я рада привітати вихованців 
мистецької студії «Соняшник» із 
цією приємною подією. Мені по-
добається наша спільна виставка, 
я насолоджуюся їхніми роботами. 
Бажаю, щоб ви й надалі підтри-
мували в собі цю творчу іскорку. 
Божої милості вам! – побажала 
юним колегам Оксана Ядчук-
Мачинська. 

Ідея організувати спільну ви-
ставку належить керівнику студії 
«Соняшник» та її ідейному на-
тхненнику Ларисі Чубай. 

– Дітям дуже хочеться побачи-
ти свої роботи на стінах галереї, 
поряд із полотнами іменитих ху-
дожників. Ми звернулися з цією 
ідеєю у Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» і отримали розуміння та 
підтримку, – каже Лариса Чубай. 
– Наші вихованці з трирічного 

віку займаються не лише обра-
зотворчим мистецтвом, а й у літе-
ратурній та художній студіях, на 
стадії становлення – театральна 
студія. Дітки дуже талановиті, про 

це свідчать їхні роботи.  Дуже дя-
кую Фонду, який допоміг мораль-
но, матеріально й інформаційно. 
Без його підтримки ми не змогли 
б цього зробити.  

На виставці юні митці пред-
ставили частину творчого дороб-
ку від Миколая до Водохреща. Ко-
жен художник по-своєму зобразив 
Миколая, учасників Різдвяного 
вертепу, ангеликів, яскравих пів-
нів та зимові пейзажі.    

– Ваші діти талановиті. Їхні 
роботи надзвичайно дивовижні, 
світлі та щирі. Це дуже непросто – 
передати частинку своєї душі на 
аркуші паперу. Бажаємо, щоб юні 
художники розвивали свої та-
ланти і з часом організовували в 
цій Арт-галереї персональні ви-
ставки, – побажав менеджер у со-
ціальній сфері Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Дмитро Зінько. 

– Щиро дякую талановитим 
дітям за позитивні емоції та твор-
чість, яку вони нам подарували. 
Їхні роботи несуть теплоту й щи-
рість, те, що дорослі з часом втра-

чають. Світ стає добрішим, коли 
малюють діти. Дякую педагогам, 
які мають здібності їх навчити. 
Особлива подяка – батькам, які 
творять майбутнє своїх дітей. 
Вони не будуть байдужими, шу-
катимуть свій шлях у житті і знай-
дуть його, – зазначив менеджер 
Фонду Борис Смаль.

За словами Лариси Чубай, 
мистецька студія «Соняшник» 
уже має позитивний досвід 
співпраці з Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом». За його підтрим-
ки вихованці студії проводили 
флешмоб «Голуб миру» на Теат-
ральному майдані, брали участь 
у конкурсі «Моя новорічна мрія» 
й отримали солідні творчі призи. 
Учасники студії вдячні за це Фон-
ду і сподіваються на подальшу 
співпрацю. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Колядують юні театрали

Вітальне слово від Оксани Ядчук-Мачинської

Роботи вихованців мистецької студії «Соняшник»
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ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

ЗДОРОВІ ДІТИ – МІЦНА ДЕРЖАВА

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ ЗАВДЯКИ ІНІЦІАТИВНІЙ ГРОМАДІ У 
ПРИВІТНОМУ ВІДНОВИВ РОБОТУ СПОРТЗАЛ

Максимально залучити 
дітей до занять спортом, 

організувати дозвілля 
школярів, розвивати їхні 
фізичні здібності – це 
основні завдання дитячих 
спортивних шкіл. Проте через 
значне недофінансування 
зазвичай у закладах бракує 
найнеобхіднішого обладнання 
та інвентарю. Для покращення 
матеріальної бази у 2016 
році ДЮСШ Волині отримали 
спортивний інвентар 
та обладнання. Проект 
реалізовували в рамках 
програми Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» «Волинь 
спортивна».

ФУТБОЛЬНА ФОРМА 
ТА М’ЯЧІ ДЛЯ 
ЛЮБОМЛЬСЬКОЇ ДЮСШ

У Любомльській ДЮСШ функ-
ціонує чотири відділення: легкої 
атлетики, футболу, баскетболу та 
дзюдо. Всього у спортивній школі 
тренується близько 380 дітей. Олег 
Максимович, який 10 років очолює 
районну ДЮСШ, каже: попри те, 
що немає достатніх умов для тре-
нувань (приміщення школи старе, 
будівля має статус пам’ятки архі-
тектури), школа досягла чималих 
успіхів. Найбільш розвинене відді-
лення дзюдо. Загалом із цього виду 
спорту ДЮСШ здобула 21 медаль 
на чемпіонатах України у різних 
вікових групах. Гордість школи та 
приклад для наслідування – дзюдо-
їстка Ганна Кухарук, яка 2016 року 
на чемпіонаті світу у своїй віковій 
категорії посіла третє місце. 

Тренер-викладач Любомльської 
ДЮСШ Іван Гомза навчає футболь-
ної майстерності і дітей, і дорослих. 
Каже: перспектива футболу в райо-
ні є, лише у самому Любомлі 60 ді-
тей займаються цим видом спорту. 

– Для того щоб діти розвива-
лися, потрібне відповідне облад-
нання. Ми звернулися у Фонд, і 
нам пішли назустріч. Тепер маємо 
нову форму та м’ячі. Це – великий 
плюс для розвитку дітей, – зазначає 

Іван Гомза. – Звичайно, всі не ста-
нуть професійними спортсменами. 
Найголовніше, щоб вони були ви-
хованими людьми та знайшли себе 
в житті.

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКІ 
БОКСЕРИ ОТРИМАЛИ 
НОВІ РУКАВИЦІ

Володимир-Волинська районна 
ДЮСШ спеціалізується на таких 
видах спорту, як баскетбол, бокс, 
футбол. Найбільших результатів 
досягають вихованці з боксу. Лише 
торік підготували п’ятьох кандида-
тів у майстри спорту. На останньо-
му чемпіонаті України з боксу, що 
відбувався в Івано-Франківську, 
вихованка Володимир-Волинської 
районної ДЮСШ Марія Любух ста-
ла беззаперечним переможцем у 
ваговій категорії до 60 кг, вигравши 
всі бої технічним нокаутом. 

Директор Володимир-Во линсь-
кої районної ДЮСШ Володимир 
Гнатюк зазначає, що групи завжди 
переповнені. На тренування доїж-
джають діти з сусідніх сіл. 

Володимир Борис, тренер Во-
ло димир-Волинської районної 
ДЮСШ, придивляється до здібних 
учнів на уроках фізкультури, адже 
працює вчителем у школі. Каже: 
діти самі виявляють ініціативу.

– Що більше тренуєшся, то кра-
щий результат. Цю формулу знають 
усі, – запевняє Володимир Борис. 

Наприкінці 2016 року пред-
ставники Фонду презентували для 

Наприкінці минулого року в 
селі Привітне Локачинського 
району після багатолітньої 
перерви відновив роботу 
оновлений шкільний спортзал. 

Тепер у теплому і яскравому 
залі залюбки тренуються не лише 
учні, а й усі шанувальники спорту, 
які живуть у Привітному. А таких в 
селі чимало. Адже з 2005 року юні 
привітненці успішно брали участь 
у всеукраїнських спортивних зма-
ганнях, захищаючи честь області. 
Призери тих років не полишають 
спортивних занять досі. Нині в 
оновленому шкільному спортзалі 
систематично тренуються 63 учні 
районної ДЮСШ. 

– Школа введена в експлуатацію 
в 1967 році. Відтоді у приміщенні не 
робили капітального ремонту, лише 
косметичні. Найбільше потерпав 
спортзал, у якому прогнила підло-
га і протікав дах. А молодь хоче за-
йматися спортом, особливо взимку. 
Наші учні перемагали у районних 
турнірах із футболу та волейболу. 
Тому, коли громада вирішила відре-
монтувати шкільний спортзал, нам 

долучилися і батьки, і підприємці, 
і випускники школи, які не прожи-
вають у Привітному. 

П’ятикласниця Настя Сахарчук 
любить уроки фізкультури. Каже, 
в оновленому спортзалі набагато 
приємніше займатися спортом. Те-
пер частіше можна грати у волей-
бол, проводити веселі старти. Адже 
раніше в холодну пору року на уро-
ках фізкультури школярі або грали 
в шахи, або ходили на теоретичні 
заняття.  

– Люди повірили у власні сили, 
цей проект їх згуртував, переконав, 
що ніхто за нас це не зробить. Усі 
жителі Привітного цінуватимуть 
цей спортзал, бо вклали свої кошти. 
А батькам школярів приємно, що 
діти увечері поспішають на секції, 
а не сидять в інтернеті, – зауважив 
сільський голова Привітного Ігор 
Красовський. 

Залишається лишень побажати 
юним спортсменам веселих стартів 
і переможних фінішів.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Володимир-Волинської ДЮСШ бок-
серські рукавиці, футбольну фор-
му та інвентар для занять з легкої 
атлетики. Вихованці Володимир-
Волинської міської ДЮСШ отрима-
ли нові спортивні костюми.

ВИХОВАНКИ 
ІВАНИЧІВСЬКОЇ ДЮСШ – 
НА ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГРАХ

У рамках проекту Фонду «Осна-
щення спортивним обладнанням 
та інвентарем» матеріальну базу 
оновила й Іваничівська районна 
ДЮСШ, яка за два роки відзначати-
ме півстолітній ювілей. 

В Іваничівській спортивній 
школі дітей навчають азів вільної 
боротьби, легкої атлетики, футбо-

лу, дзюдо. Загалом тут тренуєть-
ся майже триста дітей. Вихованці 
школи – неодноразові чемпіони 
області. Дві випускниці ДЮСШ – 
Оксана Ващук та Оксана Гергель – 
представляли Україну на Олімпій-
ських іграх. 

– Усі не можуть бути призера-
ми чемпіонатів України, Європи 
чи світу. Ми раді, що діти йдуть у 
спортзал, – каже заслужений тре-
нер України з вільної боротьби 
Іван Палій. – Якщо розвинуті й 
сильні діти, буде міцною держава. 
У нашому районі дуже багато дітей 
займаються вільною боротьбою та 
досягають значних успіхів. 

Директор Іваничівської ДЮСШ 
Володимир Глушнюк розповідає, 

випала нагода реалізувати спіль-
ний проект із Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом», – каже директор 
Привітненської ЗОШ I-III ступенів 
Жанна Купріюк. 

На зборах визначилися із кош-
торисом, однак у процесі ремонт-

них робіт проект дорожчав. Та це 
не зупиняло ініціативних жителів 
села. Вони наполегливо працювали 
й отримали заслужений результат. 
У спортзалі замінили систему опа-
лення, замурували ніші, які сприя-
ли відтоку тепла, замінили підлогу, 

що дітей, які стають призерами 
України, скеровують на навчання у 
Львівське училище фізичної куль-
тури.

НАЛЕЖНА 
ІНФРАСТРУКТУРА 
ВАЖЛИВА У СПОРТІ

Менеджер Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Олексій Сорокун 
відмітив, що державне фінансу-
вання сфери фізичної культури та 
спорту дуже мале. За такі кошти 
годі повноцінно розвивати галузь.

– Половина ДЮСШ Волині не 
мають власної спортивної бази. 
Вони орендують приміщення у на-
вчальних закладах. На мою думку, 
цього не має бути, оскільки належ-
на інфраструктура надважлива у 
спорті, – вважає Олексій Сорокун. 
– У 2015-2016 роках Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» високими тем-
пами розвивав цю інфраструктуру. 
Сьогодні 18 загальноосвітніх шкіл 
Луцька мають міні-футбольні поля 
зі штучним покриттям. Сучасні 
стадіони та футбольні поля також 
відкрито у Нововолинську, Любе-
шові, Маневичах, Ківерцях.

Фонд мотивує юних спортсме-
нів до нових перемог та досягнень. 
У 2016 році 74 вихованці ДЮСШ 
отримали стипендії Фонду, а призе-
ри чемпіонатів та кубків України під 
час осінніх канікул мали змогу оздо-
ровитися в дитячо-спортивному 
таборі «Артек-Буковель». 

Ірина ЮЗВА

оновили частину покрівлі. У при-
міщенні встановили два сучасні 
енергоощадні прожектори замість 
12 старих світильників. Одне слово, 
спортзал служитиме ще не одному 
поколінню любителів спорту.  

– Я викладаю фізкультуру в 
Привітному з 1987 року. Бачила і 
період розквіту цієї школи, і важ-
кі часи. Але завжди мріяла про 
сучасний спортзал. Мрія здійсни-
лася завдяки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Нехай їхні ко-
рисні справи множаться, а добро 
повертається сторицею, – каже 
вчителька фізкультури Наталія 
Красовська.  

За словами Оксани Дмитрук, 
керівника представництва Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» у Ло-
качинському районі, цей проект 
досить показовий. Він найбільший 
у районі за об’ємом і фінансами. 
Жителі Привітного й навколиш-
ніх сіл переконалися: громада – це 
велика сила. До співфінансування 

Юним спортсменам – веселих стартів

Футболісти Любомльської ДЮСШ
Вихованці Іваничівської ДЮСШ – 
неодноразові чемпіони області

Бокс – провідний вид спорту у Володимир-
Волинській районній спортивній школі
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