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У 2014 році в громадську приймальню засновника Фонду було подано 2855 звернень. У 2015 році їх кількість 
суттєво збільшилася: це понад 5000 заяв, за якими виплачено 4 мільйони 55 тисяч гривень.

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

Тільки торік у приймальню 
засновника Фонду Ігоря Палиці 

«Тільки разом» звернулося понад п’ять 
тисяч лучан. І часто це єдине місце, 
де вони можуть отримати конкретну 
допомогу, а не тільки співчуття.

…Цьому дідусеві зніматися б у сюжетах 
про благополучну і спокійну старість, – по-
думалося, коли він зайшов у громадську 
приймальню. Сивий, як голуб, з таким до-
брозичливим поглядом і усмішкою, що від-
разу викликає симпатію... З порога приві-
тався не просто «Добрий день!», а «Слава 
Україні!» (і це звучало напрочуд щиро), по-
бажав «панночкам» (керівнику  приймаль-
ні Світлані Синюк та секретарю-референту 
Олесі Коцовській) – та чого тільки й не по-
бажав! І радості, і терпеливості, і доброго 
здоров’я, і навіть дечого «особистого»... На-
лаштована позитивно старша людина у домі 
– таки щастя. Але цей поважний чоловік у 
свої 88 (!) залишається для родини осно-
вною опорою. У Фонд прийшов просити за 
онука, хворого на гепатит С. Нездужає хло-
пець вже майже десяток років, захворюван-
ня пов’язують із відвідинами стоматолога. 
У матері ж його, доньки дідуся, – високий 
тиск, проблеми із серцем, та й дідусь про 

Фонд Ігоря Палиці почув у лікарні, бо має і 
катаракту, і глаукому, треба було б оперува-
тися, але душа болить за онука, і грошей на 
його лікування постійно треба...

У громадській приймальні майже без-
перервно дзвонить телефон, бо по ньому 
записують на прийом. І звучать, звучать все 
печальніші житейські історії, наче перебу-
ваєш у самому епіцентрі проблем і бід. 

Одне з найболючіших питань, з яким  
стикаються працівники приймальні, – від-
сутність надання   необхідної  допомоги ін-
сулінозалежним дітям. Тільки у Луцьку на 
обліку таких 42 дитини.  

«У них вже пальчики всі сколоті, руч-
ки тримати не можуть!» – зітхає Світлана 
Синюк, яка знає проблеми кожної такої ро-
дини. Витрати на лікування цих дітей – не 
одна сотня гривень на місяць. Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» з березня 2014 року 
надає систематичну допомогу на придбан-
ня необхідних засобів – ланцентів, тест-
смужок для контролю цукру у крові,  голок 
для ін’єкцій інсуліну. У цьому році допомо-
га для таких дітей складатиме 2000 гривень, 
що будуть виплачені двома платежами.

Найчастіше, звичайно, звертаються 
люди, які мають проблеми зі здоров’ям. У 
приймальні розкажуть, який перелік до-

кументів потрібно подати зі зверненням. 
Власне, основним документом є  виписка з 
історії хвороби чи амбулаторної картки із 
зазначенням діагнозу та рекомендаціями. 
Така виписка має бути завірена печаткою 
лікаря, який веде пацієнта. Переважно лю-
дям надають картки на придбання ліків. 
Так, придбати медикаменти на видану суму 
можна в аптеці, з якою Фондом укладено 
відповідний договір. Бувають випадки, коли 
кошти необхідні на термінову операцію. 
Тоді Фонд перераховує кошти на рахунок 
установи, у якій відбуватиметься операція. 
Бувають випадки, коли допомогу видають 
грошима й на руки, зокрема, онкохворим. 
Адже їм потрібні ліки не масового спожи-
вання, а спеціальні препарати.. Чи пересе-
ленцям із зони військових дій, які покину-
ли все майно і життя починають з чистого 
аркуша... Інвалідам, які лежать роками, й 
ними опікуються не родичі, а сусіди...

Як каже Світлана Синюк, кожне звер-
нення у приймальню – це своя історія. Та 
найбільше тривоги тут, коли звернення 
термінові: допомогу мусять отримати сьо-
годні на сьогодні. Зазвичай це велика біда, і 
впоратися з нею, підтримати на перших по-
рах, коли найбільший розпач, допомагають 
у Фонді «Тільки разом».

Коли в Луцьку починав діяти Фонд Ігоря 
Палиці, його засновник передбачав тільки 
широкомасштабні, масові, так би мовити, 
акції. Придбання дороговартісної медич-
ної апаратури, облаштування тренажерних  
залів та футбольних полів зі штучним по-
криттям для шкіл Луцька, ремонт плаваль-
ного басейну у Вересневому, реконструкція 
стадіону «Авангард» – довго доведеться пе-
рераховувати, куди скеровують кошти зас-
новника Фонду Ігоря Палиці. Але почали 
йти по допомогу люди з такими проблема-
ми, що тільки й сподівалися на Бога та на 
тих, хто турбується про інших. 

Рішення допомагати фізичним особам 
ухвалив Ігор Петрович Палиця, вважаючи, 
що ця допомога дійде до конкретної люди-
ни. У Фонді не відмовили нікому. І якщо у 
2012 році за місяць зверталося 50-60 людей, 
то у 2015-му – вже 400-500.

«Тут люди нам поставали рідними, – 
каже Світлана Синюк. – Декому вистачить 
й одноразової допомоги – і його проблеми 
закінчуються, а декому допомагаємо рока-
ми. Є, наприклад, дівчинка, у якої серйозні 
проблеми з серцем. Коли мама на день спіз-
ниться із заявою, вже починаємо пережи-
вати, аби все було добре...»

Наталія МАЛІМОН
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«Тільки разом» дайджест 
   вівторок, 21:05

повтор:   середа, 12:30
                   четвер, 8:30
   субота, 10:25

Передача «З добром у серці» 
   вівторок, 19:45
повтор:   п’ятниця,  19:45
   неділя,  8:50

Телеканал «Нова Волинь» Радіостанція «Луцьк»    

«Тільки разом» дайджест
 четвер, 14:05 

 вівторок, 12:30

Радіопередача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 7:45 

 п’ятницю, 17:45

107,3 FM
У Офісах розвитку 

кварталу в Луцьку можна 
отримати безплатну 

юридичну консультацію 
з будь-яких питань. 

По попередню юридичну 
консультацію можна 

звернутися 
за телефонами: 
(063) 936-53-87, 
(095) 471-06-47.

Номер картки 
«ПриватБанку» – 

5168757258477126 
(Кислюк Наталія Андріївна)

ЯК НЕ ВПІЙМАТИСЯ 
НА КРЕДИТНИЙ 
ГАЧОК
Як відомо, дармовий сир буває тільки 
у мишоловці, а прагнучи зекономити, 
люди часто змушені платити вдвічі 
більше.

Класична історія трапилася і з лучан-
кою, яка вирішила в кредит замінити вікна 
у власній квартирі. Представники підпри-
ємця завітали до Лідії Савчук додому та за-
певнили, що можуть привезти і встановити 
вікна на найвигідніших для жінки умовах, а 
кошти на ці роботи нададуть їй у кредит під 
дуже малі відсотки.

Красномовність «продавців» перекона-
ла жінку в тому, що з підприємцем можна 
мати справу. Окрім того, разом з ними був 
і представник одного з банків, з допомогою 
якого кредит можна було оформити просто 
вдома. Жінка майже одразу підписала до-
говір, при цьому навіть не ознайомилася із 
його умовами.

І тільки після того, як Лідія Яківна по-
ставила підпис, їй роз’яснили, що відтепер 
вона упродовж трьох років має сплатити у 
банк 24 тисячі гривень. До підписання до-
кументів ця сума була значно меншою – 11 
тисяч гривень.

Жінка звернулась у Фонд Ігоря Палиці 
по допомогу, оскільки почула, що в Офісах 
розвитку кварталу юридичні консультації 
надають безплатно. І їй допомогли у залаго-
дженні проблеми.

– Такі ситуації, як у Лідії Яківни, на жаль, 
не рідкість. Часто люди потрапляють під 
вплив псевдопродавців. Найчастіше вони 
вирішують підписати договір на кредит, бо 
для цього не потрібно кудись іти. Це мож-
на швидко зробити у себе вдома. На жаль, 
це призводить до багатьох проблем у май-
бутньому, – пояснює юрист Фонду «Тільки 
разом» Андрій Іщик.

Відтак, враховуючи те, що виконавець зі 
свого боку не виконав умов договору щодо 
виготовлення та передачі у власність плас-
тикових конструкцій, юрист Фонду склав 
дві заяви: одну про розірвання договору з 
цим підприємцем, другу – про розірвання 
кредитного договору. Після того як було 
отримано письмове підтвердження від під-
приємця щодо ознайомлення із заявою про 
розірвання договору, юрист із Лідією Сав-
чук звернулися до банку. До фінустанови 
вони подали заяву про розірвання догово-
ру з підприємцем та заяву про розірвання 
кредитного договору. Найближчим часом 
кошти, отримані підприємцем від банку 
на виготовлення продукції, буде ним по-
вернуто.

– Я щиро вдячна, що у Фонді мені допо-
могли розв’язати непросту для мене ситуа-
цію. Тепер буду значно обачнішою, – зазна-
чила Лідія Яківна.

Юристи Фонду наголошують та нагаду-
ють: у будь-якому документі, що потребує 
підпису (особливо, якщо йдеться про підпи-
сання договорів), слід детально вичитувати 
суттєві умови договору та вірити прочита-
ному, а не почутому, щоб уникати подібних 
ситуацій.

Ксенія БУКІНА

ДОЛАТИ СТРАШНИЙ НЕДУГ 
23-РІЧНІЙ ЛУЧАНЦІ 
СТАЄ ВСЕ СКЛАДНІШЕ

Не будьте байдужими

У селі Гута-Боровенська Камінь-
Каширського району завершено 

реконструкцію фасаду та утеплення 
приміщення школи. Ремонтні роботи 
тут стали можливими завдяки 
підтримці Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом».

Будівля школи одноповерхова, із піч-
ним опаленням, класні кімнати невеличкі, 
досить теплі, але тут давно вже сподівали-
ся на економію тепла та естетику. І ось мрія 
здійснилася. Завдяки поблажливій зимо-
вій погоді бригада спрацювала оперативно  
та швидко завершила роботи у школі, де, 
до слова, навчається 180 учнів.

Мама школярів, місцева жителька Люд-
мила Балик розповідає, що в селі ніхто не 
пам’ятає, коли точно було зведено школу. З 
її слів, будівлі понад 70 років, це дерев’яна 
споруда, яка вже почала гнити. Тож ремонт 
став неабиякою подією для селян.

У цих перетвореннях велика заслу-
га новобраного сільського голови Гути-
Боровенської Наталії Кобець, колишнього 
заступника директора із виховної роботи 
цієї школи.

– Ремонт школи був одним з найболю-
чіших питань, яке завдяки Фонду Ігоря 
Палиці вже розв’язано, – наголошує Ната-
лія Кобець, обрана на посаду від УКРОПу.

Школа в Гуті, можна сказати, не трима-
ється купи: за актову залу служить клуб, 
що його ніяк не вдається прогріти, за май-
стерню і спортзал – ще дві сусідні хатинки. 
Їдальня розміщується за кількасот метрів 
у дитячому садку. 

На місці сільської бібліотеки планують 
звести усі потрібні споруди, адже є для 
кого працювати.

– Ми зробили проект на будівництво 
спортзалу та шкільної їдальні. Це на май-
бутнє, але проект уже є, – розповідає ди-

ректор школи Віктор Кузьмич. Та додає, 
що їхні вихованці успішно складають іс-
пити, ЗНО і навчаються в хороших вищих 
навчальних закладах по всій Україні.

Найважче – зрушити з місця, вважа-
ють селяни Гути-Боровенської. Відтепер 
робота закипить, адже планів вистачає і 
вже відбувся старт. Найбільша перемо-
га – те, що збагнули: максимального ре-
зультату можна досягнути у гурті – тільки 
разом.

Наталка ПЕТРУК

Страшний діагноз – муковісцидоз 
з панкреатичною недостатністю – 
виявили в лучанки Наталії Кислюк у 
тримісячному віці. А вже в 14 років 
діагноз підтвердили у Львові під час 
обстеження.

Дівчина постійно скаржиться на час-
тий малопродуктивний кашель, ядуху в 
стані спокою, порушене дихання через ніс.

Діагноз муковісцидоз в Україні мають 
до тисячі дітей. Дітей, адже до зрілого 
віку дожити з таким захворюванням дуже 
важко. Дівчина вижила і нині вважає своє 
життя повноцінним та працює із дітками, 
які мають аналогічну недугу. Це захворю-

вання генетичне, передається від батьків, 
які можуть і не бути хворими, й навіть не 
підозрювати про наявність особливого 
гена.

Нині Наталії 23 роки. Вона закінчила 
Східноєвропейський національний уні-
верситет імені Лесі Українки та живе з рід-
ною тіткою Русланою Кислюк. Батько ді-
вчини помер, коли їй було лише 14 років.

Ось уже десять років поспіль Наталія 
проходить постійне стаціонарне лікування 
двічі на рік у Львівській обласній дитячій 
спеціалізованій лікарні. Один курс ліку-
вання триває 14 днів, його вартість зале-
жить від того, які антибіотики призначає 
лікар з огляду на стан здоров’я дівчини. 

– З такими дітьми не важко жити, їх 
потрібно просто розуміти. Вони – дуже 
розумні. Можливо, розумніші, ніж зви-
чайні, оскільки знають ціну життя краще, 
аніж ми, бо нам дається все якось легше, 

ніж їм, – розповідає тітка Наталії Руслана.
У середньому на один курс лікування 

сім’я витрачає 40-50 тисяч гривень, а та-
ких курсів потрібно два-три на рік. Також 
дівчина постійно приймає життєво важ-
ливі препарати: «Креон», «Урсофальк» та 
«Азімед», якими держава, на жаль, не за-
вжди забезпечує.

Одна упаковка «Креону» на сьогодні 
коштує 260 гривень, і вистачає її на один 
день. А ще для кращого стану легень до-
дався щоденно потрібний препарат 
«Пульмозим» (по одній ампулі один раз на 
ніч, вартість упаковки (шість ампул) сягає 
3500 гривень, на місяць їх потрібно п’ять). 
Щомісячна терапія обходиться Наталії у 
суму понад 20 тисяч гривень. Сім’я вже не 
має змоги оплачувати лікування і просить 
підтримки небайдужих.

– Під час одного з курсів лікування 
в мене просто не було фінансової змоги 
придбати один із препаратів, – розповідає 
Руслана Кислюк. – Звернулась у Фонд Іго-
ря Палиці, написала заяву – реакція була 
миттєвою. Я такого навіть не очікувала. 
Фонд «Тільки разом» допомагав нам двічі, 
за що я надзвичайно вдячна.

Олена П’ЯНИХ
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

«СОНЯЧНА» ДІВЧИНА ЗНАЄ, ЩО 
КОЖНА ДУША В ОСНОВІ МАЄ СВІТЛО

З добром у серці

Знайомство з Танею Стрекіцею 
приємне. Щира привітна усмішка, 

безпосередність і відвертість – 
її  родзинка. 

Мама Тетяни Тамара Стрекіца розпові-
дає, що дівчинку вона народила у 19 років.

– Вагітність була складна. Нам синдром 
Дауна спочатку не поставили, діагностува-
ли  ваду серця, – пригадує жінка. – 20 років 
тому  це звучало як вирок, тому що операції 
на серці в той час немовлятам не робили. 
Остаточний вердикт лікарів звучав так: « У 
вашої дитини вади серця немає, але…». І це 
«але» було вже не таке важливе.  На щастя, 
мене підтримували – знайомі, батьки, чоло-
вік, його сім’я. І якось у нас так по життю: є 
проблема – ми стараємося її розв’язати.

Дитина сонця і світла росла такою ж – 
сонячною, світлою. Відповідно, і друзів оби-
рала собі сама – тих, із ким їй було легко та 
цікаво. 

Три роки Тетяна навчалася у школі-
інтернаті, далі – за індивідуальним графіком 
реабілітаційного центру. Навчальні програ-
ми у нас, на жаль, не адаптовані для  «соняч-
них» дітей, адже має бути спеціалізована 
програма, що відповідала б і темпу їхнього 
розвитку, й індивідуальним нахилам. 

Мама Тетяни каже, що з такими дітьми 
потрібно багато працювати додатково, ува-
ги їм треба значно більше, ніж іншим. А 
якщо говорити про навчальний процес, то 
тут потрібні особливі методики, які допо-
можуть розвивати здібності та засвоювати 
матеріал. Батькам, які майже не відходять 
від дітей, це не до снаги. 

– Я два роки пробувала різні шляхи 
розв’язання цього питання самотужки, але 
нічого не виходило, – зітхає мама. – Із педа-
гогами донька відкривається, бо  мама – як 
іграшка все життя. Таня не сприймає мене в 
цьому всьому серйозно, тому що звикла на-
вчатися зі спеціалістами.  

Проте, хай що робить дівчина, усе му-
сить побачити й оцінити мама. 

Одне із найбільших уподобань Тані – 
гімнастика. Вона просто обожнює фізичні 
вправи і щодня робить зарядку. Легко де-
монструє основні гімнастичні вправи. Хай 
за що береться наша героїня – усе робить 
старанно й до кінця.

– Вона буде прибирати в кімнаті цілий 
день, але після неї не знайдеш ні пилиноч-
ки, – хвалиться пані Тамара. – Часто любить 
десь усамітнитися, може сидіти малювати, 
щоб її ніхто не зачіпав. У нас дуже гамірно, 

Громадська організація 
батьків дітей із синдромом 
Дауна чотири роки поспіль 
отримує істотну допомогу 
від Фонду Ігоря Палиці. Фонд 

профінансував створення 
сенсорної кімнати, закупив 

необхідну техніку, спортивне 
обладнання та меблі. 

Окрім того, ось уже три 
роки організовує дітлахам 

відпочинок у Буковелі.

ЧИ БУДЕ ЗЛИВОВА КАНАЛІЗАЦІЯ 
НА ПРОСПЕКТІ ГРУШЕВСЬКОГО, 14?

Назустріч громаді

Історія ремонту будинку на 
проспекті Грушевського, 
14 розпочалася ще 2005-
го. Тут протікає дах, стіни 
вкрилися тріщинами, мощення 
будинку  потребує ремонту. 
Та найбільшою проблемою 
є  відсутність зливової 
каналізації і дренажної 
системи. Коли тане сніг або 
йдуть дощі, у дворі стоїть вода. 
Люди не можуть дійти до своїх 
під’їздів.

 – Постійно, як кажуть, живем 
у Венеції, бо вода весь час – піс-
ля кожного дощу, після кожного 
снігу,чи то  зима, чи весна… Отаке 
в нас твориться у дворі. По-перше, 
ми не такі багаті люди, щоб що-
дня робити ремонт, а по-друге, ми 
пенсіонери. І я не знаю, от скіль-
ки років звертаємося куди тільки 
можна, – відписки, відписки і від-
писки.  Ми зверталися в комун-
транс, то вони приїхали, викачали 
чотири машини води і поїхали, – 
розповідає мешканка будинку На-
дія Іщенко.

Затоплює людям не лише 
подвір’я, а й підвал, в якому сто-
їть електрощитова. Ґрунтові води 
йдуть під будинок, стіни тріска-
ються і вкриваються грибком. 
Мешканці неодноразово зверта-
лися до влади міста, аби розв’язати 
проблему, але у відповідь отри-
мують лише обіцянки. В одній із 
таких відповідей написали, що в 
будинку взагалі не передбачена 
дворова зливова каналізація.

Депутат Луцької міської ради 
від фракції УКРОП Ігор Поліщук 
ще під час минулої  каденції в 
серпні 2015 року зробив депутат-

ський запит щодо цієї проблеми, 
однак отримав відповідь, в якій 
зазначається, що ситуація з будин-
ком на контролі, все нормально 
і жодних проблем немає. Прибу-
динкову територію обіцяють зро-
бити наступного року за наявності 
коштів. Про дренажну систему та 
зливову каналізацію, яка є про-
блемою номер один, взагалі не зга-
дують. Ігор Поліщук коментує цю 
ситуацію так:

– Річ в тім, що коли у відписці 
у відповідь на звернення йдеться 
про те, що немає коштів – звичай-

но, що це неправда, кошти в бю-
джеті завжди є, просто це питання 
пріоритету. На жаль, у минулій 
каденції  міський голова Микола 
Романюк керувався принципами 
політичної доцільності.  На тих 
округах, де депутати опозиційні, 
наприклад,  які були в депутат-
ській групі «Новий Луцьк», а зараз 
у фракції УКРОП, не так активно 
проводять ремонти. Я вважаю, що 
і у зв’язку з цим відбуваються такі  
ігнорування потреб мешканців. 
Дуже шкода, що це будинок, у яко-
му фактично живуть старші люди. 

Вони десятками років домагають-
ся, аби для них виконали те, що 
міська рада зобов’язана виконати. 
Мешканці будинку здають кошти 
на його утримання, вносять усі по-
трібні платежі, однак ремонту ще 
не бачили.

Мешканці неодноразово отри-
мували  допомогу від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», а за під-
тримки Офісу розвитку кварталу 
створили власне ОСББ «Родина 
Луцьк».

 – До нас в Офіс розвитку 
кварталу неодноразово звертали-

ся мешканці цього будинку, про-
блем є багато. Відповідно, зараз я 
як депутат Луцької міської ради 
роблю запит до Луцького міського 
голови, щоб на цій прибудинковій 
території передусім  зробили ре-
монт, аби будівля встояла, оскіль-
ки може таке бути, що вона просто 
затопиться і розвалиться, – за-
значає працівник Офісу розвитку 
кварталу, депутат Луцької міської 
ради від фракції УКРОП Орися 
Залевська.

Назва ОСББ «Родина Луцьк»  
себе виправдовує, оскільки всі 
люди тут дуже дружні, живуть як 
родина і завжди підтримують одне 
одного. Мешканці вдячні Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» за 
тривалу співпрацю, завдяки якій 
вдалося встановити тепловий лі-
чильник, лавки і поштові скринь-
ки та придбати покрівельні мате-
ріали.

– Вони допомогли нам у ство-
ренні ОСББ, допомогли поставити 
лічильник, придбати руберойд на 
покрівлю, яка тече. Якби не Фонд 
Ігоря Палиці нічого не змінювало-
ся б, – зауважує мешканка будинку, 
голова ОСББ Світлана Мальцева.

Якщо питання про фінансу-
вання з міського бюджету дренаж-
ної системи та зливової каналізації 
для будинку  не буде розв’язано, 
мешканці можуть вдатися до ра-
дикальних дій. Вони готові вийти 
на вулиці міста і навіть перекрити 
дорогу.

Наталія ВИЯДАЧ

тому що є ще менша дитина, а Таня більше 
любить спокій. 

В організації батьків дітей із синдро-
мом Дауна Таня знаходить себе. Це – чи не 
єдине місце, де діти з таким діагнозом мо-
жуть займатися відповідно до свого  роз-
витку. Громадська організація батьків дітей 
із синдромом Дауна чотири роки поспіль 
отримує істотну допомогу від Фонду Ігоря 
Палиці. Фонд профінансував створення 
сенсорної кімнати, закупив необхідну тех-
ніку, спортивне обладнання та меблі. Окрім 
того, ось уже три роки організовує дітлахам 
відпочинок у Буковелі. Якось побувала там 
і Таня. Такі організації потребують допо-
моги, бо державного фінансування заледве 

вистачає на оплату комунальних послуг. 
– Якби не допомога Фонду, нашій орга-

нізації було б дуже непросто, тому що дуже 
складна економічна ситуація в країні, – пе-
реконана Тамара Стрекіца. – Те, що в нас є, 
ми маємо за благодійні кошти. І це дуже ве-
лика підтримка.

…Усі людські риси Таня оцінює по-
своєму – щиро й безпосередньо. Вона ба-
чить те, що зверху, тож світ видається їй 
набагато кращим, ніж будь-кому з нас. За-
певняє, що недобрих людей, або ж таких, 
які ставилися б до неї погано, в житті не зу-
стрічала, тому переконана, що кожна душа в 
основі має світло. 

Наталка ПЕТРУК
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Тренуйся щодня – ставай сильнішимТренуйся щодня – ставай сильнішим

КІКБОКСИНГ НА ВОЛИНІ: ЯКОЮ Є ЦІНА 
НАГОРОД ДЛЯ СИЛЬНИХ ДУХОМ

Спорт високих досягнень

Як відомо, кікбоксинг – спорт не 
для слабких духом. Однак, хай як 

дивно, він притягує до себе як мужніх 
чоловіків, так і тендітних жінок. Про 
те, чим живе волинський «побратим 
боксу», а також про здобутки й 
досягнення на нелегкій спортивній 
ниві розповіли голова спортивного 
клубу Східноєвропейського 
національного університету імені 
Лесі Українки і тренер з кікбоксингу 
Микола Мордик та його вихованка, 
21-річна студентка V курсу, майстер 
спорту України міжнародного класу з 
кікбоксингу Анастасія Коновальчук. 

Спортсменка міжнародного класу Анас-
тасія Коновальчук та Андрій Подвальний, 
який чекає від Міністерства молоді та спорту 
надання звання заслуженого майстра спорту 
України, неодноразово отримували фінансо-
ву підтримку від Фонду Ігоря Палиці. Кошти 
спрямовувалися на дорогу та проживання 
під час участі в різноманітних чемпіонатах, у 
тім числі світових.

– Що таке кікбоксинг? Чим він цікавий?
Микола Мордик: 
– Це вид спорту, дуже подібний на бокс. 

Але у боксі бити можна лише руками, а в кік-
боксингу – руками і ногами. Під час навчан-
ня в інституті я займався і кікбоксингом, і 
боксом, і карате. І коли здобув вищу освіту, 
а це було в 1999 році, вирішив, що хочу бути 
тренером із кікбоксингу. Вже у 2004 році 
відбулися перші змагання, а у 2005-му було 
сформовано Федерацію кікбоксингу Волин-
ської області. Відтоді ми почали розвиватися 
й вивели волинський кікбоксинг на всеукра-
їнський рівень. Із 2004-го до 2015 року в нас 
було підготовлено близько 40 кандидатів у 
майстри спорту, 9 майстрів спорту. Станом 
на сьогодні маємо двох майстрів спорту між-
народного класу – Анастасію Коновальчук та 
Юрія Зубчука, який, до слова, є дворазовим 
призером чемпіонатів Європи. Разом із тим, 
волиняни Андрій Подвальний та Дмитро 
Кобель чекають від Міністерства спорту на-
дання звання заслуженого майстра спорту 
України. Це тільки питання часу.

– Анастасіє, ви – гарна тендітна дівчина. 

Чому кікбоксинг? Як так трапилось, що об-
рали доволі бійцівський вид спорту?

Анастасія Коновальчук:
– Я родом з Млинова Рівненської облас-

ті. До вступу у вищий начальний заклад із 
14 років займалася рукопашним боєм. Але 
життя розпорядилося так, що після двох 
років моїх наполегливих занять наш тренер, 
людина у літах, захворів і помер. Тож довело-
ся робити перерву в тренуваннях аж на рік. 
Ні, я не закидала спорту. Постійно тренува-
лась, аби зберегти форму. Навіть коли всту-
пила до Східноєвропейського національно-
го університету на факультет міжнародних 
відносин. Закінчила чотири курси, а от на 
п’ятому вирішила здобути освіту магістра на 
економічному факультеті. Однак покидати 
улюблений спорт не хотіла й подалася в уні-
верситетський спорткомплекс дізнатися, чи є 
там секція рукопашного бою. Мені відповіли, 
мовляв, рукопашного немає, натомість є кік-
боксинг. Тоді я підійшла до тренера і сказала 
йому, що хочу і буду в нього займатися.

– Як виявилося, ви зрештою зробили 
вдалий вибір, адже нині у вас за плечима 
багато перемог. З чоловіками ніби все зро-
зуміло – вони від природи захисники. А от 
які риси мусить мати жінка, аби займатися 
таким, на перший погляд, нежіночим ви-
дом спорту?

– Найголовніше і чи не єдине – бажання. 
Якщо мати бажання – вийде геть усе. Є різні 
люди, зокрема, я частенько стежу за колега-
ми під час змагань. Дуже часто чую думку, 
що успіх у спорті напряму залежить від при-
родних даних: зріст, довжина руки чи ноги. 
Окрім цього, у кікбоксингу спортсмен має 
володіти ще й психологічними задатками. А 
є й такі люди, яким, здавалося б, від природи 
не дано займатися таким видом спорту. Але 

коли є бажання, можна досягнути усього. 
Синці й подряпини мене не лякають.

– Чи маєте ви пару? Як коханий ставить-
ся до такого захоплення?

– Він мене підтримує в усьому. І щоразу, 
коли їду на чергові змагання, він морально, а 
по можливості – й фізично присутній поруч 
зі мною. Він тільки за, постійно мені повто-
рює, що зовсім неважливо, який вид спорту 
я оберу, головне, щоб не мала шкідливих зви-
чок і не тримала дурниць у голові. До слова, 
мій коханий – також спортсмен, він боксер. 
А як відомо, двом спортсменам, та ще й із до-
сить споріднених видів спорту, порозумітися 
значно легше.

– Які спогади та емоції привезли із не-
щодавніх змагань?

Микола Мордик: 
– Основні змагання – це чемпіонат світу в 

Іспанії. Туди ми їздили в листопаді 2015 року. 
Найбільше під час виїздів за кордон вражає 
ставлення самих людей до спорту. Тобто 
якщо ти спортсмен – до тебе кардинально 
інше ставлення на будь-якому рівні. Напри-
клад, людині у спортивній формі поліцейські 
залюбки допомагають перейти дорогу. Зовсім 
інше ставлення до спортсменів і в готелях. 

За кордоном інша ментальність. Якось 
на кордоні між Німеччиною та Польщею у 
нас зламалася машина. Розуміючи, що ще 
тисячу кілометрів із такою поломкою не здо-
лаємо, ми припаркувалися, порушуючи всі 
правила дорожнього руху. Заїхали під знаки 
й почали шукати майстерні, які нам могли б 
допомогти. Втім, як на лихо, того дня поляки 
святкували День незалежності. Усе зачинено. 
Людей на вулицях нема – всі відпочивають. 
За десять хвилин на місце інциденту прибула 
поліція. Ми їм пояснили усю ситуацію, пока-
зали документи. Зрештою вони провели нас 

до моста в Німеччину, ми переїхали назад, 
адже в Німеччині свята немає. І жодних про-
токолів, сварок – лише розуміння ситуації й 
запропонована допомога.

– Що роблять у сусідніх країнах для 
того, аби популяризувати спорт?

– За кордоном не лише популяризують 
спорт на словах, а й зовсім по-іншому все 
відбувається – не для галочки. Вони роблять 
усе для того, аби на спортивні змагання при-
йшло не менш як тисяча людей. Зокрема, 
організовують ярмарки у торгових центрах, 
де кожна країна може презентувати власну 
продукцію, культуру. Там – китайська їжа, а 
там – показові виступи, японці привезли са-
мураїв. Вхід для глядачів платний. Виходить, 
що й організаторам змагання не у збиток, і 
для спортсменів це цікаво. Погодьтеся, про-
сидіти цілий день, дивлячись у стелю, в очі-
куванні виходу на ринг для спортсмена до-
волі важко.

– Настя посіла третє місце на чемпіонаті 
світу із французького боксу. Цей вид спорту 
дещо відрізняється від кікбоксингу. Чим?

– Різниця в тому, що кікбоксинг зародив-
ся у 70-х роках в Америці, а от французький 
бокс виник у Франції. У цьому виді спорту 
правила майже такі ж – удари можна наноси-
ти руками й ногами. Проте у французькому 
боксі надзвичайно важливими є удари нога-
ми. Якщо не бити противника ногами – удари 
не зарахують.

– Поїздки на чемпіонати світу – дорого-
вартісна річ. Де брали кошти, аби досягну-
ти задуманого?

– Якщо починати з періоду, коли ми 
вперше у 2013 році звернулися по допомогу 
у Фонд Ігоря Палиці, а у 2014-му поїхали на 
чемпіонат світу в Італію, то з перших змагань 
ми привезли три срібні медалі – дві здобула 
Анастасія Коновальчук і одну – Андрій Под-
вальний. У 2013 році ми були одними з пер-
ших, кому в царині спорту почав допомагати 
Фонд. І так вийшло, що нам забракло близько 
однієї тисячі євро. Ми відмінно виступили, 
зачепились за призові місця, повернулися з 
медалями. А на чемпіонат світу в Іспанії нам 
потрібно було 3 тисячі 300 євро, аби вивес-
ти шість людей на змагання. Для нас це дуже 
велика сума. Наприклад, проживання в готе-
лі – 55 євро на добу, й це при моїй заробітній 
платні у 65 євро на місяць. Тому лише в таких 
екстрених випадках ми вимушені просити 
про допомогу, і зазвичай нам не відмовляють. 
Із Францією була подібна ситуація – забракло 
грошей. І у Фонді сказали, мовляв, нема пи-
тань, скільки потрібно – стільки й дамо. А не 
вистачало нам 17 тисяч із потрібних 36-ти. По-
ловину суми на той час ми вже знайшли, а от 
ще половину – ніяк. Нам знову ж допомогли, і 
ми поїхали. З Іспанії Андрій привіз три золоті 
медалі, а Настя – три срібні. Тому найближ-
чі плани на майбутнє – кар’єрне зростання 
спортсменів разом з їхніми результатами.

Вікторія СЕМЕНЮК

У діяльності Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» спорту 
приділяється чи не найбільше 

уваги. Засновник Фонду і 
сам щодня тренується. Він 

повсякчас наголошує, що спорт 
– це здоров’я, а здорова нація – 

запорука міцної держави, тому 
завжди підтримує талановиту 

й ініціативну молодь. 

Зліва направо: Микола Мордик, Анастасія Коновальчук та Андрій Подвальний 
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