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НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ УСПІХИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ: 
ФОНДИ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ РОБОТИ

Проект Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» 

«Фонд розвитку навчального 
закладу» стартував у 
2015 році. Його мета – 
сприяння ефективному 
використанню коштів в 
інтересах дітей, розвиток 
навчально-методичної 
бази освітнього закладу та 
залучення додаткових джерел 
фінансування. На сьогодні 
в Луцьку вже створено 
19 фондів розвитку. Це 
майже третина навчальних 
закладів міста. Для того щоб 
голови таких фондів могли 
обмінюватися думками й 
досвідом, як правильно 
керувати фондом, залучати 
додаткові кошти та сприяти 
розвитку дітей, було створено 
«Клуб найкращих батьків». 
Днями відбулося його чергове 
засідання, на якому учасники 
підбили підсумки роботи за 
рік та поділилися планами.

ЯКІСНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ

«Для того щоб батьки змогли у 
своїх навчальних закладах створи-
ти благодійні організації, потрібно 
було надати платформу для старту 
та інформаційну підтримку, що ми 
й зробили. Коли до нас почали звер-
татися батьки та вчителі зі своєю 
проблематикою, ми розповідали, як 
можна діяти, яку структуру можна 
зареєструвати і які це дає можливос-
ті. Так виник проект «Фонд розвитку 
навчального закладу», – розповіла 
перший заступник голови правлін-
ня Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» Лариса Тарасюк. – Ми надаємо 
майданчик, фінансову та юридичну 
підтримку. Разом можемо багато 
змінити, просто потрібно не бути 
байдужими».

У залі були присутні керівники 
і тих фондів розвитку, що успішно 
функціонують у Луцьку (ДНЗ №3, 
8, 22, 23, 28, 32, ЗОШ №11, 12, 13, 16, 
17, 25), і тих, що зареєструвалися не-
щодавно (ДНЗ №1, 15, 21, 31, ЗОШ 
№3, 10, 15). Керівник проекту Борис 
Смаль зауважив, що незабаром до 
родини фондів розвитку приєдна-
ються й інші навчальні заклади, 
адже все більше батьків та керівни-
ків шкіл і дитячих садків цікавлять-
ся проектом.

«Тішить те, що батьки вже не 
запитують, чим ми можемо їм до-
помогти, а цікавляться, як цей фонд 
працює. Це вже зовсім інший рі-
вень. Лучани починають розуміти, 
що така форма роботи справді при-
носить користь навчальному закла-
ду», – каже Борис Смаль. 

Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» не лише допомагає створити 
фонд розвитку навчального закладу, 
але й у подальшому підтримує  його 

функціонування. Упродовж 2016 
року спільно проводили різні заходи 
та акції: відкриття літнього оздоров-
чого періоду в ДНЗ, понад 40 різних 
навчальних майстер-класів. Школя-
рі навчальних закладів, де створено 
фонди розвитку, мали можливість 
відпочивати в Буковелі. Великий 
успіх мав конкурс «Учнівська об-
ласна рада». Школярі з Луцька про-
йшли всі етапи: від виборів у школі 
до участі в Міжнародному форумі 
демократії у Франції.

«Рік – невеликий термін. Ми 
сміливо можемо сказати: лише 12 
фондів розвитку навчального закла-
ду за короткий період залучили 750 
тисяч гривень додаткових коштів. 
Це солідна цифра і серйозний ре-
зультат. Давайте і далі йти до того, 
щоб зменшити фінансове наванта-
ження на батьків», – звернувся до 
присутніх Борис Смаль.

СПІВПРАЦЯ 
З КЕРІВНИЦТВОМ 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ – 
ЗАПОРУКА УСПІХУ

Рекордсмен із залучення бла-
годійних коштів – фонд розвитку 
«Ерудит», що працює в ЗОШ №11. 
Ця школа першою наважилися 
створити такий фонд. За рік роботи 
«Ерудиту» вдалося залучити понад 
98 тисяч гривень. Голова правління 
фонду розвитку ЗОШ №11 Наталія 
Гунько зазначила, що шлях до до-
сягнення успіху був складним, проте 
результат перевершив сподівання.

«Зараз, коли минув цілий рік, я 
хочу подякувати Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» за ініціативу та 
підтримку. Це справді дало резуль-
тат, який видно у школах та садочках 
Луцька», – каже голова правління 
фонду розвитку ЗОШ №11 «Ерудит» 
Наталія Гунько. – За цей рік ми змог-
ли посприяти розв’язанню проблем 

нашого навчального закладу. Нам 
вдалося облаштувати комп’ютерний 
кабінет, встановити систему відео-
нагляду в школі, провести інтернет. 
Працюємо над оснащенням актової 
зали і кабінетів мультимедійним об-
ладнанням та іншими проектами».

Наталія Гунько зауважила, що 
пройдений шлях був непростим, 
розповіла також про невдачі та спо-
тикання, але запевнила, що готова 
поділитися досвідом роботи, аби 
інші навчальні заклади змогли пра-
цювати безпомилково та ефективно. 
Усі охочі можуть вільно ознайоми-
тися з роботою фонду «Ерудит».    

Фонд розвитку навчального за-
кладу в школі №25 створили за іні-
ціативи кількох батьків, попри спро-
тив голови піклувальної ради. Аби 
благодійна організація здобула пра-
во працювати, довелося зібрати під-
писи понад 800 членів батьківської 
громади школи. «Фонд працює всьо-
го кілька місяців, але за цей час вда-
лося не лише залучити у навчальний 
заклад кошти благодійників, а й по-
розумітися з директором», – каже го-
лова правління фонду Уляна Цьось. 

Серед дошкільних навчальних 
закладів лідером із залучення кош-
тів став дитсадок №8. Успіх фонду 
розвитку «Джерельце» в тому, що 
тут – взаєморозуміння та співпраця 
батьків з керівництвом дитсадка. 

«Завідувач знає всі проблеми та 
потреби садочка, тому в нас є по-
стійна співпраця. Ми телефонуємо 
одне до одного по кілька разів на 
день, обговорюємо кожну деталь», – 
каже голова правління фонду роз-
витку Ірина Дідух.

Напрямки роботи фонду роз-
витку дошкільного закладу «Дже-
рельце» прописані в семи основних 
програмах. Окрім додаткової фінан-
сової підтримки, батьки також дба-
ють про культурно-освітній розви-
ток дітей та їх оздоровлення. Фонд 

співпрацює з художніми колекти-
вами, організовує та підтримує різ-
номанітні майстер-класи, екскурсії 
визначними місцями Луцька. Уже 
вдалося придбати дитячі музичні 
інструменти, національні костюми, 
було організовано виставки та яр-
марки. Турбуються тут також і про 
безпеку дітлахів. За кошти, які залу-
чив фонд розвитку, вдалося заміни-
ти пожежно-небезпечну пластикову 
вагонку на декоративну штукатурку. 
Найближчим часом планують вста-
новити протипожежну сигналізацію 
та камери відеоспостереження. За 
період функціонування фонду роз-
витку вдалося зміцнити оздоровчу 
базу закладу: створили спортивну 
доріжку, придбали кварцову лам-
пу, щоб зменшити захворюваність 
дітей, постійно підтримують про-
ведення спортивних заходів. Пи-
шаються батьки також тим, що за 
допомогою благодійників у дворі 
дитсадка вдалося викласти бруків-
ку. Причому кошти на оплату ви-
конання робіт отримали з міського 
бюджету теж завдяки власній ініці-
ативі та наполегливості.

ЩАСЛИВА ДИТИНА – 
НАЙВИГІДНІША 
ІНВЕСТИЦІЯ У МАЙБУТНЄ

Голова правління фонду розвит-
ку ДНЗ №22 Андрій Костенко поді-
лився досвідом та методикою згур-
тування батьківського колективу для 
спільних справ. За півроку діяльнос-
ті фонду в дитсадку спільно провели 
екологічну акцію, організували бага-
то майстер-класів, тренінгів та інших 
заходів, спрямованих на розвиток не 
лише дітей, а й батьків. Фонд роз-
витку залучив у дитсадок 88 тисяч 
гривень. Із них 27 тисяч надав Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

Новостворені фонди розвитку 
«Турбота», що функціонує при ЗОШ 

№15, та «Чарівник» у ДНЗ №31 ще не 
мають напрацювань, якими могли б 
поділитися. Голови правлінь цих 
фондів розповіли про свої наміри 
та перешкоди, що стояли на шляху 
створення благодійної організації. 

Як зазначила голова правління 
фонду розвитку школи №15 Світ-
лана Павлова, особливістю їхньої 
роботи є проект «Ми рівні», в рам-
ках якого заплановано забезпечен-
ня комфортних умов навчання для 
особ ливих діток.   

«Ми маємо інвестувати в наших 
дітей, адже впевнений: саме вони 
здатні змінити ситуацію в нашій кра-
їні. Я багато читав про фонди роз-
витку навчальних закладів, які вже 
успішно функціонують у Луцьку, та 
вирішив спробувати створити таку 
організацію в дитсадку, який відвіду-
ють мої діти. Інші батьки, а також ке-
рівник ДНЗ, підтримали цей задум, – 
каже Сергій Бусько, голова правління 
фонду розвитку ДНЗ №31. 

Депутат і член постійної комісії 
з освіти Луцької міської ради Тетя-
на Янчук розповіла учасникам за-
сідання про те, як формується бю-
джет освітніх закладів на 2017 рік, 
а також вказала шляхи залучення 
коштів у навчальні заклади, навела 
приклади реалізації ініціатив фон-
дів розвитку. 

ДЛЯ ПОТРЕБ ОСВІТНІХ 
ЗАКЛАДІВ ЗАЛУЧЕНО 
750 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

«Засідання «Клубу найкращих 
батьків» – підсумок першого етапу 
роботи нашого проекту. Це найваж-
чий шлях. Багато людей не витриму-
ють цієї дистанції, тому я безмежно 
радий, що родина фондів розвитку 
навчальних закладів нашого міста 
така велика», – резюмував заступ-
ник голови правління Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Орест Ма-
ховський.  

Представникам новостворених 
фондів розвитку Орест Маховський 
вручив сертифікати на отримання 
стартового гранту для ведення бла-
годійної діяльності.

За період роботи фондам роз-
вит ку навчальних закладів вдалося 
залучити для потреб освітніх за-
кладів близько 750 тисяч гривень. Із 
них 250 тисяч отримали від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

Проектом «Фонд розвитку на-
вчального закладу» зацікавилися 
і в сусідніх областях. Це свідчення 
того, що ми на правильному шляху 
і разом нам вдасться змінити спосо-
би фінансового забезпечення та на-
прямки розвитку освіти в інтересах 
наших дітей.

Ірина ЮЗВА

«Клуб найкращих батьків»
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ – 
СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ

РУКА ДОПОМОГИ СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ 
ДОВЕДЕНО СПРАВУ ДО КІНЦЯ

Йти у ногу з часом, 
покладаючись лише 

на власні сили, навчилася 
громада села Колпитів 
Локачинського району. 
Активні жителі створили 
в 2008 році громадську 
організацію «Колпитівська», 
за посередництвом якої 
вдалося реалізувати до 
десятка проектів на умовах 
співфінансування. 

У місцевій ЗОШ I-III ступенів 
замінили 80 вікон і троє дверей, 
у дитсадочку – дах, підлогу, 13 ві-
кон і троє дверей, а також вікна у 
ФАПі. Зав дяки активній діяльнос-
ті громади облаштували шкільну 
теплицю, для хореографічного та 
вокального гуртків будинку куль-
тури пошили нові костюми, а в 
шкільному спортзалі відремонту-
вали освітлення й оновили спорт-
інвентар.   

Зауважимо, що Колпитівська 
школа – єдина на Волині, яка має 
технологічний профіль. Із 1991 
року тут готують трактористів 
другого розряду. У школі є спеці-
альний кабінет і лабораторія, а та-
кож трактор ЮМЗ. За цей час 169 
юнаків отримали відповідні свідо-
цтва. Оскільки професія тракто-
риста на селі доволі затребувана, 
ліцензію школі продовжили ще на 
10 років. 

Цьогоріч у Колпитові вирі-
шили оснастити новітніми техно-
логіями школу, а саме – підключи-
ти бездротовий інтернет.   

– Школа розрахована на 162 
учні. Зараз у ній навчається 74 ди-
тини. Село наше невеличке – 580 

жителів, але всі досить активні. 
Громадська організація розво-
рушила людей різними проек-
тами, – каже Анатолій Паляничка, 
директор Колпитівської ЗОШ I-III 
ступенів. – Оскільки ми живемо 
в ХХІ столітті, доводиться під-
лаштовуватися до рівня освітніх 
послуг. Вирішили встановити у 
школі безпровідний інтернет. Це 
дуже корисно, адже у підручниках 
міститься застаріла інформація. 
Сучасний урок має бути насиче-
ний інформацією, а без інтернету 
це неможливо. 

– Хочу відзначити, що колпи-
тівська громада має чудових лі-
дерів. Вони вирішили реалізувати 
проект, спрямований на розви-
ток дітей. Представництво Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» у 
Локачинському районі відкрилося 
30 травня. А вже наступного дня 
ми зареєстрували звернення від 
лідера ГО «Колпитівська» Вален-
тини Андрійчук, – пригадує ке-
рівник локачинської філії Фонду 
Оксана Дмитрук. 

Завдяки активній громаді на 
умовах співфінансування для 
школи придбали проектор, екран, 
штатив, ноутбук, колонки та вста-
новили безпровідний інтернет. 

Учитель іноземної мови Оль-
га Штунь відзначає: тепер дітям 
дуже цікаво вивчати англійську та 
польську мови. За допомогою про-
ектора школярам проводять вір-
туальні екскурсії та демонструють 
інформативні ролики. 

– Новітні технології – це дуже 
добре, вони підвищують ефектив-
ність подання навчального мате-
ріалу. Адже діти сприймають його 
ще й візуально, – доповнює коле-
гу Валентина Андрійчук, учитель 
іноземної мови початкових класів.

Колпитівські активісти наго-
лошують: співпраця з Фондом Іго-
ря Палиці збагатила їх позитив-
ним досвідом. Люди зрозуміли, 
що покращувати добробут треба 
спільними зусиллями місцевих 
жителів, влади і гранто давців. 

– Цей проект вдалося реалізу-
вати завдяки вашій наполегливос-
ті. Учителі та школярі отримали не 
лише доступ до сучасних техноло-
гій, а й повірили у силу громади, – 
зазначив керівник центральної фі-
лії Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Сергій Костриченко. 
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Колпитівська школа – єдина на 
Волині має технологічний профіль

Покращувати добробут 
потрібно спільними зусиллями

Зустріч з депутатом

П’ятиповерховий будинок, що на вулиці 
1 травня, 25 у Камені-Каширському, – 
ровесник незалежності України, 
побудований 1991 року. Тут мешкає 
близько 200 людей. Проте останніми 
роками їхнє життя перетворилося на 
жахіття. Річ у тім, що в п’ятиповерхівці 
прогнила каналізаційна система, вода 
стікала стінами із верхніх поверхів й аж 
до підвалу, стіни у квартирах вкрилися 
грибком, сам будинок почав осідати.

Ніна Наулік живе у цьому будинку від 
його здачі в експлуатацію, з 1992 року. Кіль-
ка років тому жінка зробила капітальний 
ремонт, та, як виявилося, лише викинула 
гроші на вітер.

– Якось приходимо із чоловіком з ро-
боти, а у вбиральні стоїть вода. По плитці 
все зверху стікає до нас, – розповідає пані 
Ніна. – Стіна, що вкрита грибком, почала 
видуватися. А коли в домі тиша – чути, як 
тріщать стіни.

Сусідка пані Ніни Вікторія Богач, щоб 
захистити квартиру від грибка й вологи, 
звела ще одну стіну.

У таких умовах люди жили 9 років. У 
будинку протікали всі вісім стояків. Жителі 
п’ятиповерхівки роками оббивали пороги 
місцевих чиновників, проте ті лише розво-
дили руками, мовляв, нема грошей.

– Цього року змінився начальник жеку. 
Раніше комунальники не реагували на нашу 
проблему. А новий керівник усіма силами 
допомагає нам. У будинку поставили на-
сос високого тиску, облаштували смітники 
з накриттям. Новий начальник посприяв і 
в залагодженні питання з каналізаційною 
системою, – констатує Ніна Наулік.

У серпні цього року питання аварійно-
го будинку підняли на рівні міської ради. З 
бюджету міста виділили кошти. Проте для 
капітального ремонту всіх шахт їх не виста-
чало. Ініціативна група жителів будинку по 
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допомогу звернулася у камінь-каширське 
представництво Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом».

– Люди готові були до співфінансуван-
ня, адже хотіли якнайшвидше розв’язати 
свою проблему. Фонд пішов їм назустріч, – 
зазначає керівник представництва Фонду в 
Камінь-Каширському районі Сергій Лях.

У результаті на умовах співфінансу-
вання з міського бюджету, Фонду та жи-
телів у п’ятиповерхівці було замінено всі 
стояки водопостачання та водовідведен-
ня. Мешканці двічі збиралися на субот-
ник, щоб навести лад у підвалі. Люди за-
доволені, адже тепер тут сухо та чисто. 
Кажуть: то перший капітальний ремонт 
за час існування будинку.

– Самостійно ми не могли б зробити ре-
монт. Фінансовий стан наших громадян на 
сьогодні лишає бажати кращого. Грошей не 

вистачає навіть на харчі та комунальні по-
слуги, – каже Ніна Наулік. – Ми довго сту-
кали, і нарешті нас почули. 

На зустріч із громадою приїхала народ-
ний депутат України, член правління Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Ірина Кон-
станкевич. Ініціативні мешканці розповіли 
про те, скільки часу їм довелося оббивати 
пороги кабінетів місцевих  чиновників, щоб 
їх нарешті почули. 

– Це приклад того, як ефективно на 
платформі співфінансування можна реалі-
зовувати такі мікропроекти. Ми намагали-
ся переконати людей, що коли є лідер, який 
прагне активізувати громадське середо-
вище, то можна знайти кошти, ресурси, 
можливості й довести справу до кінця, не-
зважаючи на перешкоди та обмеження, – 
констатувала Ірина Констанкевич.

Ірина ЮЗВА
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Оксана Ядчук-Мачинська народилася 23 серпня 1964 
року у Володимирі-Волинському. 1984 року закінчила 
Київський художньо-промисловий технікум (з 1999 року – 
Київський державний інститут декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну імені М. Бойчука). З 1992 року – 
член Національної спілки художників України. Працює в 
жанрі станкового малярства, учасниця міжнародних, 
національних та обласних виставок. Її твори зберігаються 
в державних та приватних колекціях України, Фінляндії, 
Німеччини, Канади, США, Литви, Польщі та інших країн. 
Живе та творить у Луцьку.

ПІДТРИМКА ТАЛАНТІВ СВЯТИЙ МИКОЛАЙ ПРИНІС СВЯТИЙ МИКОЛАЙ ПРИНІС 
«ЩЕДРИКУ» СУЧАСНУ АПАРАТУРУ «ЩЕДРИКУ» СУЧАСНУ АПАРАТУРУ 

СВЯТО ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ДІТОКСВЯТО ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ДІТОК

КРІЗЬ ПРИЗМУ ДУШІКРІЗЬ ПРИЗМУ ДУШІ
ВИСТАВКА МИЛОСЕРДЯ

Двадцять років тому на свято Миколая 
горохівчанка Людмила Гетьманчук 

уперше повела в храм новостворений 
дитячий хор. Біля кіота з образом святого 
Миколая учні 1-2 класів творили молитву 
«Ой хто, хто Миколая любить». Сьогодні 
хор «Щедрик» – аматорський зразковий 
колектив, багаторазовий переможець 
всеукраїнських та міжнародних конкурсів, 
улюбленець громади, візитівка Горохова. 

На 20-річчя «Щедрик» отримав по-
дарунок від Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» – сучасне музичне обладнання для 
репетицій та виступів. 

– Гурт «Щедрик» починався із духовного 
співу, пізніше дітки стали виконувати ака-
демічні твори, ще згодом – естрадні. Учас-
ники хору – діти з усього району. Вони гідні 
такого подарунка, – наголосила директор 
Будинку дитячо-юнацької творчості Світла-
на Сов’як.

Керівник хору Людмила Гетьманчук за-
доволена, що відтепер виступи талановитої 
молоді Горохівщини матимуть відповідне 
озвучування. Адже в теплу пору року на 
арт-майданчику, що в міському скверику, 
влаштовують концерти просто неба. Спе-
ціально для таких імпрез міський голова 
придбав фортепіано і замовив криту ковану 
альтанку. 

– Ми були приємно здивовані, що в Го-
рохові є арт-майданчик, облаштований зу-
силлями місцевої влади та творчих особис-

Персональна виставка 
волинської художниці Оксани 
Ядчук-Мачинської відкрилася 
в Арт-галереї Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», що в 
центральному універмазі Луцька.

Творчий доробок Оксани 
Ядчук-Мачинської відзначається 
тематичною і жанровою різно-
манітністю. Її марини, пейзажі та 
натюрморти не прозаїчні – в них 
є настрій: і радість, і ніжність, і 
тривога, і хвилювання. Це саме 
те мистецтво, яке відкриває душу 
мисткині, піднімає рівень взаєм-
ної довіри через особисті контак-
ти кожного з тих, кому небайду-
жий світ кольору і мрії, всесвіт 
творчості та натхнення.

«Мистецтво – то є стиль жит-
тя, а не просто настрій. Свої ро-
боти я пишу через призму душі. 
І все, що є в мене найкраще в 
житті, – мандри, гарні друзі, гарна 
музика й література – на моїх по-
лотнах. Загалом я люблю творити 

Щедрим на подарунки видався 
день Святого Миколая для 
діток з особливими потребами 
з обласного центру, Луцького, 
Горохівського та Ківерцівського 
районів. На святкову зустріч 
в обласному музично-
драматичному театрі імені 
Тараса Шевченка їх запросив 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Майже півтисячі дітлахів 
переглянули виставу «Аліса 
в Задзеркаллі» та отримали 
солодкі подарунки.

– Торік ми організовували свя-
то лише для особливих діток з об-
ласного центру. Оскільки цьогоріч 
Фонд розширив діяльність на всю 
Волинь, плануємо провести серію 
новорічно-різдвяних заходів, – за-
значає головний менеджер Фонду 
у соціальній сфері Оксана Демчук. 
– Святкові вистави 25 грудня пере-
глянуть ще понад 450 аутистів, ді-
ток з синдромом Дауна та дитячим 
церебральним паралічем у Ковелі 
й Нововолинську. Таким чином, 
подарунки від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» отримають понад 
900 діток з особливими потребами. 

Теплі слова подяки за підтрим-
ку висловив керівник громадської 
організації «Центр реабілітації 
інвалідів дитинства, сиріт «Зірка 
Надії» Олександр Жаловага. Чле-
ни цієї громадської організації 
представили у холі виставку своїх 
робіт із глини. Вони подарували 
Фонду глиняний макет Луцького 
замку. 

– Ми вже три роки реалізо-

вуємо проект, який має на меті 
створити середовище, де дітки з 
особливими потребами могли б 
займатися творчістю. У рамках 
цього проекту ми підготували для 
них майстер-класи. У перспекти-
ві ці заняття можуть перерости 
у справу життя кожної дитини й 
навіть приносити прибутки. Хочу 
побажати, щоб надалі ваша твор-
чість реалізовувалася у нових, ще 
кращих проектах, – зазначив за-
ступник голови правління Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Орест 
Маховський. 

Дітки, яких запросили на свя-
то, щиро втішилися подарункам. 
Ангелінці Самарчук видалили 
грижу головного мозку. Дівчин-
ку і її братика виховує бабуся 
Ніна, бо мама дітей загинула в 
ДТП. Семирічний Назарчик Гар-
барук – другокласник Луцького 
навчально-реабілітаційного цен-
тру. У хлопчика – синдром Дауна. 
Назарчик особливо любить уроки 
трудового навчання, має багато 
друзів у НРЦ. Його однокласник 
Віталій Смук щодня бореться за 
повноцінне життя. Віталик має 
вроджену ваду серця. Після черго-
вої операції переніс ішемічний ін-
сульт, був повністю паралізований. 
Але завдяки мамі хлопчик став на 
ноги і здобуває шкільну освіту. 

– Радіють діти, радіємо й ми. 
Приємно, що Фонд Ігоря Палиці 
небайдужий до таких діток, розу-
міє і переймається їхніми проб-
лемами, – каже бабуся Ангелінки 
Ніна Матвіїшин. 
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тостей міста. Задля розвитку дітей ви взяли 
участь у проекті «Ініціативні громади» й 
отримали результат. Нам приємно виступи-
ти у ролі святого Миколая і зробити такий 
гарний подарунок, – зазначив керівник цен-
тральної філії Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» Сергій Костриченко. 

Особливо тішаться сучасному музич-
ному обладнанню солісти «Щедрика». На-

зар Лахтюк із Борочича в хорі вісім років. 
Змалку співає у церковному хорі. Ходить у 
музичну школу, грає на фортепіано і бан-
дурі. Мріє після школи вступати в училище 
культури і мистецтв. Андріана Янюк і Дари-
на Сцьольна прославили «Щедрик» на твор-
чих конкурсах всеукраїнського масштабу. 
Завдяки солісткам про аматорський хор із 
райцентру Волині дізналися у Львові, Мука-

чевому, Очакові, Києві. Буває, що протягом 
року Андріана і Даринка беруть участь у 
п’яти творчих змаганнях. 

– У «Щедрику» постійно співають 35-40 
дітей – це учні від 5 до 11 класу. Спочатку 
співали тільки духовні пісні. Поступово 
розширили репертуар. Майже всі хористи 
ходять у музичну школу, знають музичну 
грамоту. Хоча це не головне. Важливо, коли 
талант обдарованої дитини тримають три 
кити: вчитель, батьки і сам школяр. Випадає 
хтось один – процес розвитку призупиня-
ється, – ділиться професійними секретами 
Людмила Гетьманчук. 

Два десятиліття відданої праці керів-
ника хору дали щедрі плоди. Вихованці 
«Щедрика» прославляють Горохів далеко за 
межами Волині. Юлія Левюк робить музич-
ну кар’єру в Польщі. Священик Іван Сидор, 
який протягом чотирьох годин бив у дзвони 
Михайлівського Золотоверхого монастиря в 
ніч на 11 грудня 2013 року, теж свого часу 
співав у «Щедрику». Великі сподівання Люд-
мила Гетьманчук покладає на своїх хористів, 
які здобувають освіту в Луцькому училищі 
культури і мистецтв імені Стравінського. 
Каже, з них буде гідна зміна, адже випускни-
ки матимуть нові навики й напрацювання.
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путат відзначила, що Арт-галерея 
живе повноцінним мистецьким 
життям і активно популяризує 
творчість митців серед лучан. «Ця 
експозиція – жіночий погляд на 
мистецтво, а представлені карти-
ни додаватимуть нового змісту 
галереї», – резюмувала Ірина Кон-
станкевич. 

Менеджер програми «Куль-
тура і духовність» Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Дмитро 
Зінько зазначив, що в її рамках 
реалізовується багато проектів, 
спрямованих на підтримку і по-
пуляризацію мистецтва в Луць-
ку. Одним з них є, власне, Арт-
галерея, яка діє вже протягом 
двох років і дає художникам мож-
ливість демонструвати свої тво-
ри, а мистецтвознавцям та усім 
небайдужими до мистецтва – на-
солоджуватися ними. «Процес 
формування культури важкий, 
і тільки разом ми можемо його 
впроваджувати на високому рів-
ні», – зазначив він. 

Привітати художницю з від-
криттям виставки завітали і мис-
тецтвознавці, серед яких – дирек-
торка Художнього музею міста 
Луцька Зоя Навроцька. Вона ви-
соко оцінила твори художниці, 
а про галерею відзначила, що це 
дуже гарна ініціатива Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом» – під-
тримувати митців. 

Виставка діятиме впродовж 
двох місяців, а всі охочі зможуть 
переглянути полотна Оксани 
Ядчук-Мачинської в Арт-галереї 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» у центральному універмазі 
Луцька.

Оксана ВАШКЕВИЧ

темами, деякі з них представлені 
на виставці. Зокрема, серія «Фі-
лософія моря», «Полісся», «Очи-
щення», квіткова серія... Для цієї 
експозиції ми вибирали роботи, 
які духовно пов’язані», – розпо-
віла мисткиня Оксана Ядчук-
Мачинська. Також вона подя-
кувала представникам Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» за 
можливість представити роботи 
глядачам та організацію заходу. 

Виставку організовано за 
підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» у рамках програ-
ми «Культура і духовність». 

У відкритті взяла участь і член 
правління Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», народний депу-
тат України від «Українського 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
Ірина Констанкевич. Вона висо-
ко оцінила творчість художниці: 
«Авторка цих робіт – неймовірно 
гармонійна людина. Її колорис-
тика, світло, образи, сюжети за-
хоплюють». Також народний де-

Хор «Щедрик» – візитівка Горохова

Урочисте відкриття виставки

Діти у передчутті свята
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ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

ФУТБОЛ ЗМАГАННЯ

КІВЕРЦІВСЬКІЙ ДЮСШ – 50 РОКІВ

У ЛУЦЬКУ ВІДБУВСЯ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ТУРНІР ІЗ МІНІ-ФУТБОЛУ

ЮНІ ФУТБОЛІСТИ ОТРИМАЛИ ПОДАРУНКИ 
З НАГОДИ ДНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ

Ківерцівська дитячо-юнацька 
спортивна школа відсвяткувала 

50-річний ювілей. Якщо йдеться 
про людей, це період розквіту та 
сил. Водночас це вік, який дозволяє 
оглянутися та підбити певні підсумки. 
Ківерцівській спортивній школі є 
чим пишатися: за плечима – високі 
досягнення, попереду – нові перемоги.

За роки діяльності у школі змінювалися 
керівники, тренери, учні. Єдине, що лиша-
лося незмінним, – головна мета діяльності 
ДЮСШ. Спортивна підготовка дітей, під-
літків та молоді, гармонійний розвиток осо-
бистості, зміцнення здоров’я вихованців, 
розвиток їхніх здібностей – усе це вкладено в 
основу роботи спортивного закладу. 

У залі зібралися випускники школи, тре-
нери, меценати, всі ті, кому не байдуже здо-
ров’я, хто частину життя присвячує спорту. 

Привітати присутніх із ювілеєм приїхала 
народний депутат України, член правління 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Ірина 
Констанкевич.

«Насправді це не просто ювілей, адже тут 
виховувалося не одне покоління дітей, які 
відвідували школу, гартували дух та силу, – 
звернулася до присутніх депутат. – Мимоволі 
згадалося гасло, яке є символом нашого Фон-
ду: «Тренуйся щодня – ставай сильнішим». 
Це гасло переможців. Тож бажаю, щоб ви 
ставали переможцями у випробуваннях, що 
зустрінуться на ваших життєвих дорогах, та 
досягали вершин».

Оскільки на день народження заведено 
приходити з подарунками, Ірина Констанке-
вич від Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
вручила для ДЮСШ спортивний інвентар. 

На початках у Ківерцівській ДЮСШ пра-
цювало лише три секції: велоспорту, фехту-
вання, гандболу. У зв’язку з тим, що ситуація 
в державі змінювалася, зменшувалося фінан-
сування, школа змушена була реорганізува-
тися. Наразі тут розвиваються футбол, легка 

атлетика, настільний теніс, дзюдо та бокс.
«Спорт – це постійна увага, постійний 

розвиток», – зазначає  Олександр Левчук, 
який уже три роки очолює Ківерцівську 
ДЮСШ. 

Директор каже, що з кожним роком школа 
має все кращі результати. Вихованці ДЮСШ 
беруть участь у чемпіонатах України та по-
казують хороші результати. Найпотужніше 
працює відділення легкої атлетики. Старший 
тренер цього відділення Андрій Данилюк 

працює у Ківерцівській ДЮСШ 14 років. 
Власне, стільки ж існує й саме відділення. За 
цей період школа виховала трьох учасників 
чемпіонатів Європи з легкої атлетики, понад 
10 чемпіонів та призерів чемпіонатів України, 
трьох кандидатів у майстри спорту. У відді-
ленні легкої атлетики працюють чотири тре-
нери, які спільно ведуть дітей до перемог. 

Голова Ківерцівської райради Григорій 
Недопад, який також приїхав привітати із 
солідним ювілеєм працівників ДЮСШ, за-

значив: «Район дотаційний, тому й фінансу-
вання обмежене. Проте районна рада нама-
гається не оминати увагою спортивну школу 
та усіляко сприяє її розвитку». В найближчих 
планах – добудова у спортивному закладі 
зали для занять настільним тенісом. 

Наразі у спортивній школі тренуються 
447 вихованців. Це яскраве свідчення того, 
що заклад є популярним та має майбутнє.

Ірина ЮЗВА

17-18 грудня з нагоди Дня Святого Миколая 
у залі обласного ліцею з посиленою 
військово-фізичною підготовкою змагалися  
юні футболісти 2006 року народження. 
Крім трьох луцьких команд, прибули 
спортсмени з Рівного, Нововолинська, 
Тернополя, Володимира-Волинського та 
смт Олики. Турнір було організовано ФК 
«Волинь» за підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». 

Вісім команд було поділено на дві групи. 
Матчі попереднього етапу визначили чоти-
рьох півфіналістів: дві команди з Луцька («Во-
линь-2», «Адреналін»), а також із Тернополя та 
Олики. Саме день поєдинків плей-оф став окра-
сою турніру. У першому півфіналі «Волинь-2» 
пе реконливо перемогла футболістів з Олики 
9:3, хоч і дозволила собі розслабитися в другому 
таймі, а у другому півфіналі з мінімальною пере-
вагою 2:1 над командою «Адреналін» (м. Луцьк) 
перемогли гості з Тернополя.

У втішному фіналі луцький «Адреналін» 
хоч і пропустив першим від наполегливих 
хлопчаків з Олики, але «бліцкригом» (два голи 
за хвилину) переміг суперників 2:1 і виборов 
третє місце.

До фіналу потрапили дві справді найсиль-

ніші команди змагань. Господарі й тернопо-
ляни забивали найбільше й показували ви-
довищний, зрілий футбол. Тим цікавіше було 
дивитися поєдинок. Лучани побігли вперед, але 
кілька «обрізок» закінчувалися контратаками 
на власні ворота, й тернополяни «вибачали» 
візаві. Утім везіння волинян таки скінчилося й 
гості повели 1:0. Надалі господарі просто «за-
крили» суперника на його половині. Особливо 
багато моментів було у «Волині-2» на початку 
другого тайму, але Тернопіль вистояв і напри-
кінці матчу забив удруге. Сил, аби вирівняти 
гру, в господарів уже не залишилося – 2:0. 

Привітати юних футболістів прийшли стар-
ший тренер ФК «Волинь» Володимир Дикий та 
менеджер Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Олексій Сорокун, які побажали юним футбо-
лістам досягнути найвищих вершин у спорті та 
через кілька років увійти до складу національ-
ної збірної України з футболу. Крім цього, вони 
вручили нагороди, кубки, грамоти та солодкі 
подарунки усім юним футболістам. 

Особисті нагороди повезли додому Сергій 
Жабський із смт Олика (кращий воротар), Олег 
Співак із Тернополя (кращий гравець), Кирило 
Іванов з Луцька (кращий бомбардир – 7 голів).

Юрій КОНКЕВИЧ

Напередодні 
Дня Святого 
Миколая в Луцьку 
відбулися змагання 
з міні-футболу 
серед юнаків. 
У спортивному 
залі НВК «ЗОШ І-ІІ 
ступенів №24 – 
технологічний ліцей» 
за звання найкращих 
футболістів 
змагалися шість 
команд спортивних 
клубів за місцем 
проживання. 

Спортивні клуби Луцького центру фі-
зичного здоров’я населення  «Спорт для 
всіх» розміщені у різних мікрорайонах 
Луцька. Як зауважує начальник управлін-
ня з питань фізичної культури і спорту 
Луцької міської ради Юрій Волинець, тут 
мають змогу займатися різні верстви на-
селення. Для когось це, можливо, перший 
старт у великий спорт.

«Метою заходу є популяризація здо-
рового способу життя, залучення дітей 
до активних занять фізичною культурою 
та спортом, – розповідає Юрій Волинець. 
– Ми шукаємо різні шляхи, щоб залучи-
ти якомога більше дітей. Адже фізичні 
вправи можуть замінити безліч ліків, та 
жодні ліки не можуть замінити фізичних 
вправ». 

На майданчику точилася запекла бо-
ротьба. Юнаки демонстрували бійцівську 
вдачу й волю до перемоги. У залі зібрало-
ся чимало глядачів, які підтримували ко-
манди.

За підсумками заходу, не зазнавши 
жодної поразки, перемогу святкувала ко-
манда «Стріла» з ДПЗ. Друге місце посіла 

«Олімпія» з 33-го кварталу. Третьою стала 
команда «Атлет» із центру міста.

Змагання відбулися за підтримки 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 

«Одним із пріоритетних напрямів 
роботи Фонду є підтримка спорту. Ми 
організовуємо та підтримуємо змагання, 
розвиваємо спортивну інфраструктуру 
області, підтримуємо юних спортсменів 
та заохочуємо їх до нових перемог. Саме з 
метою залучення молодого покоління до 
занять футболом уже 18 загальноосвітніх 
навчальних закладів Луцька мають міні-
футбольні поля з синтетичним покрит-
тям. Якщо ми зараз докладемо зусиль до 
розвитку спорту, то в подальшому буде-
мо мати здорову націю», – звернувся до 
присутніх менеджер Фонду Олексій Со-
рокун.

Усім командам було вручено фут-
больні м’ячі. По тому до юних футболіс-
тів завітав Святий Миколай та роздав 
солодкі подарунки кожному учасникові 
змагань.

Ірина ЮЗВА

Учасниці зразкової студії танцю «Мега Денс»  
привітали присутніх зі святом

Вихованці Волинської обласної 
федерації кіокушинкай карате

Захід розпочали з виконання Гімну

Без презента не залишився ніхто

Призери турніру

Подарунки від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом»
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