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Кандидат у депутати Київради по дарницькому округу № 22 від партії БПП «Солідарність» ВОЛОДИМИР ГОНЧАРОВ
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ТВОЇ ГЕРОЇ, УКРАЇНО!

ЗАБУТИ ПРО ВІЙНУ ПРАКТИЧНО
НЕМОЖЛИВО
оїздки під Донецьк зазвичай
тривають три дні. 750 км в один
бік – зустріч із бійцями – ночівля у дзержинських волонтерів – і додому.
– Ми зупиняємось у легендарних людей. Коли, не дай Боже, «сепари» візьмуть Дзержинськ – їх жаліти не будуть.
Пара пенсіонерів організувала вдома волонтерський центр – готують для бійців
супи, борщі, збирають по всьому місту у
людей пиріжки, паштети, салати – все
віддають на війну. Ці люди не бояться
нічого. Вони справжні патріоти. Розповідатиму дітям, що знайома з ними.
Кожні три тижні Анатолій Опанасюк,
президент БФ «Україна волонтерська»,
якого друзі не дарма називають «Атолік»,

П

Прапор з подяками від бійців для Аліни Приймак – найдорожча святиня

ОДЕРЖИМІ
Вони називають себе маніяками. І будуть їздити на фронт,
доки не закінчиться війна. З харчами та медикаментами
вони везуть хлопцям впевненість, що за ними – уся країна

Текст:
Леся Шелест
ліна Приймак – одна з тих непосидючих, а також віце-президент фонду «Україна волонтерська». У неї немає страху та почуття втомленості, бо працює заради перемоги без спочину. У будні –
вона менеджер із організації заходів у одній
столичній комерційній компанії. Вечорами
плете маскувальну сітку на складі, що на
вул. Бориспільська, 7, буд. 11. А вихідними
у супермаркетах – з друзями-волонтерами
на акціях по збору харчів для фронту.
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– Все важче вдається наповнювати кошики. Зустрічаємо і негатив, і відверту ненависть, і сепаратистські настрої. Але один
малюк із пачкою макаронів перекреслює
сотню байдужих. За ними – майбутнє, з такими дітьми ми точно не програємо війну.
Якось підійшов військовий – приїхав у
відпустку із зони АТО – приніс 5-літрову
пляшку олії: «Передай, сестричко. Хлопцям
потрібно».
Іншим разом сільська жіночка запросила
приїхати у Требухів забрати трохи овочів.

ПІДТРИМКА
ВОЇНІВ АТО

!

– Ми звідти вивезли тону овочів, фруктів і різної консервації, – пригадує Аліна.
– Біля кожного двору стояли мішки з
картоплею, капустою, ящики з банками
варення. Люди вражають неймовірно.
Волонтерка говорить, що бійцям більше ніж харчі потрібна впевненість, що
за ними країна, що їх підтримують, чекають.
– Можна було б передати перевізником. Але знаєте, чому ми їдемо? Запевнити бійців, що вони не самі. З ними
тисячі та підтримка. Веземо частинку
цивільного життя.
На обереги і дитячі малюнки там
особливий попит. Це перше, що просять військові. Вони розвішують їх над
ліжком, хваляться один одному. Це більше ніж іконостас. Моральна підтримка, у
якої немає ціни.
– Ось тризуб (Аліна показує власний
кулон. – Ред). Звичайний металевий
сплав, коштує п’ятдесят гривень, але ви
не уявляєте, який він важливий там. Ми
відзначили такими своїх улюбленців –
хлопців із 43-го дніпропетровського батальйону, перша лінія оборони. До них
навідуємось найчастіше.

 Батальйон особливого призначення
Національної гвардії України ім. гене-

Депутат Київради
Володимир Гончаров
постійно організовує передачу необхідних речей на фронт

Вісім активістів ГО «Будуймо разом Україну» захищають державу в
зоні АТО. Разом із ТОВ «Епіцентр К» бійцям надається необхідна підтримка
 41-й батальйон територіальної оборони Збройних сил України – отримали бронежилети, військове спорядження, кевларові шоломи
 Батальйон «Золоті ворота» (м. Щастя
Луганської обл.) – отримали речі, обладнання першої необхідності (каністри
для палива – 4 шт., вогнегасники – 2
шт., будівельний інструмент)
 Батальйон «Золоті ворота», взвод розвідки – забезпечили дизельним електрогенератором «Кентавр» на 5 кВт.

За сприяння Гончарова
до зони АТО передано
три потужних дизельних генератори
рала Кульчицького – надали необхідне обладнання (бензопили, мішки, обігрівачі)
 Четвертий добровольчий батальйон
24-та механізована бригада –передано
необхідну кількість карематів та акумуляторні ліхтарі з підвищеною дальністю дії
 93-тя окрема механізована бригада
– передано дизельний електрогенера-

ЖИВІ ЛЕГЕНДИ
ФРОНТУ
ро кожного знайомого бійця Аліна може розповідати годинами.
Показує в телефоні смс: «Дякую.
Ви – наші янголи».
– Це повідомлення перечитую сотню
разів. Написала жінка-снайпер, пішла добровольцем, а тепер служить у Збройних
Силах на контракті. Жива легенда. Один
син вже відслужив разом з нею, призвали другого. Ще й донечка є. Захоплююсь
такими людьми.
Кожен з них – особистість. Наприклад,
50-річний боєць із Донецька родину вивіз
з ДНР до Луганської області. Був поранений в око, але це його не зупинило. Так
про себе розповідає: «Я старий донбасівець, збудував цей край оцими руками,
той же аеропорт. Не для того, щоб якісь
«покидьки» прийшли і все зруйнували. Я
їм цього ніколи не пробачу». Цим чоловікам найскладніше буде виходити з війни.
Про страх смерті волонтерка говорить
так:
– Їм же не страшно. А доля
й за піччю знайде. Вірю в те,
що роблю добро, і Бог мене
оберігає. Ми їм потрібні. Не
можна забувати про те, що
тут мир лише завдяки їм.
І поки йде війна, Аліна з іншими волонтерами продовжує збирати допомогу для
хлопців. З дому винесла все –
холодильник, телевізор, запаси меду на зиму і всю консервацію. Сміється, що крадії розплачуться, якщо вдеруться.
– В основному допомагають звичайні люди. ПідВолонтери
тримка від комерційних
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тор потужністю 4,5 кВт, акумулятори –
6 шт., прожектори, інвектор, каремати
– 15 шт., намети – 5 шт.
 Спільно з депутатами Київради та керівництвом Дарницької РДА передано кошти
для придбання вантажопасажирського автомобіля для
поїздок волонтерів до зони
АТО
 Бійцю 12-го територіального батальйону Києва Вікторові Хоменку перераховано 5 тис. грн на проведення
реабілітації у Київському клінічному санаторії «Перемога»
 79-та окрема аеромобільна
бригада в/ч А0224 – отримала
теплі речі, жилети, радіостанцію, інвектор
 95-а окрема аеромобільна бригада
другого зенітно-ракетного батальйону
– гуманітарна допомога, речі для побутового використання
 Активісти «Будуймо разом Україну» здали майже літр крові для поранених бійців АТО
 28-ма механізована бригада п’ято-

ПО

з Аліною везуть зібрані харчі, речі та
медикаменти до «зони». Бійці зустрічають їх, як рідних.
– Вражає тепло, яке випромінюють ці люди. Від них заряджаєшся,
як від сонячних батарей. Не полишає
відчуття, що ми – єдина родина. Ми
дуже різні, але такі рідні, що не можна передати словами.
Аліна перестала спілкуватися з
приятелями зі «старого» життя. Тепер
серед друзів – волонтери та ті, хто пішов воювати.
– Важко виходити з війни, це практично неможливо. Знаю хлопця, який
приїхав у відпустку – побув тиждень
і повернувся: мені там нічого робити.
Мій дім – на фронті.
Дівчина пригадує, як бійці люблять
хвалитися про господарство. Показують городчик: тут капуста росте, там
– картопля, це – диня астраханська,
а ось укропу насадили. В когось біля
бліндажу на першій лінії кізочка пасеться – місцеві подарували.

структур чи політиків – рідкісне явище. Єдиний із відомих особистостей,
хто підтримав фонд – депутат Київради Володимир Гончаров.
Одному з артилерійських підрозділів 43-го батальйону передали дизельний генератор. Хлопці користуються, передають вітання, – розповідає Аліна.
Зараз найгостріша проблема – автівка для поїздок волонтерів в АТО.
Із 45 тис. грн, що потрібні для придбання вантажопасажирського авто, який
був у вжитку, вже зібрано 27 тис. грн.
Долучайтесь і ви, візьміть участь у
добрій справі!
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Харчі, теплі речі чи дитячі
малюнки волонтери чекають
за адресою: вул. Бориспільська,
7, буд. 11. Або передати через громадську приймальню депутата
Київради Володимира Гончарова (вул. Княжий Затон, 16-Д).

кожні два тижні на передовій

го батальйону ЗСУ – отримала комплекти термобілизни, сонячну батарею,
мобільний телефон, портативний ліхтар, десять запальничок Zippo, каремат
Благодійний матч із зірками ФК

«Динамо» – зібрані кошти передано на
потреби АТО
 Рада волонтерів Дарницького району – передано кілька партій гуманітарної допомоги для бійців АТО та переселенців. Одяг, взуття, речі першої
необхідності, засоби для чищення та
гігієни, канцелярське приладдя, каремати, ліхтарі, батарейки, будівельний
інструмент: лопати, сокири, молотки,
мішки для сміття, рукавички
 ГО «Дарницька громадська варта»
– отримали сорок європалетів
Надано допомогу сім’ям бійців

АТО, які звернулись до депутата. Загалом розглянуто 17 звернень
 На постійній основі у приймальні
депутата Володимира Гончарова на
вул. Княжий Затон, 16-Д, триває збір
речей для бійців АТО
 Підрозділ 43-го батальйону отримав дизельний генератор
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П’ЯТЬ КІЛОМЕТРІВ
ДЛЯ ДЕПУТАТА НЕ МЕЖА
Неймовірне свято спорту організувала компанія «Епіцентр К» у центрі столиці. Більше
чотирьох тисяч спортсменів різного рівня
підготовки пробігли п’ять кілометрів від
Майдану Незалежності до Аскольдової могили і назад
Прес-служба «Будуймо разом Україну»

олодимир Гончаров і десятки активістів ГО «Будуймо разом
Україну» долучились до безкоштовного всеукраїнського забігу. П’ять кілометрів – дистанція не для слабаків, але депутат
Київради з дитинства любить спорт, тому із задоволенням взяв участь
у змаганнях.
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– Було нелегко, але вклався в основний час, – ділиться враженнями Володимир Гончаров від участі у змаганнях. – Приємно бачити
серед бігунів колег по компанії, депутатів Київради, звичайних
людей різного віку. Бігайте, грайте у футбол, волейбол, плавайте,
грайте у теніс – спорт покращує якість життя і робить нас здоровішими!

Володимир Гончаров із задоволенням пробіг стаєрську дистанцію

НА ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ ВІДКРИЛАСЬ ПЕРША У СТОЛИЦІ
БЕЗКОШТОВНА СЕКЦІЯ ХОРТИНГУ
Текст:
Олена Попова

В

ітаємо Олексія Паращенка, БФ
«Сильна нація», з відкриттям першого у столиці безкоштовного дитячого клубу для занять хортингом – українського виду
бойового мистецтва. Секція відкрилась у Дарницькому районі на вул. Тростянецька, 6-Г.
Більше року команда молодих спортсменів, які популяризують здоровий спосіб життя, по краплині збирала кошти і матеріали
для відбудування старого приміщення, аби
влаштувати в ньому клуб.

– Радію з того, що ми з командою змогли приєднатись до такої
важливої справи, допомогли з
будівельними матеріалами. Зичу
успіхів і популярності клубу, де
кожна дитина зможе долучитися до спортивних занять і здорового життя, – привітав команду
ентузіастів Володимир Гончаров.

Віримо, що Олексій і його завзяті однодумці не зупиняться, а будуть продовжувати гарну справу,
відкривати наступні зали. Важливо, аби якомога більше маленьких
киян могли відвідувати тренування з суто українського виду спорту.

Хортинг в Україні
лише починає розвиватися

БІЖИ, ЛІЗО, БІЖИ!

!

Ліза Місюра – чемпіонка Києва з бігу на 800 метрів. Тепер
у дівчини з’явився шанс досягти олімпійських висот.
Завдяки Володимиру Гончарову, легкоатлетка отримала
новеньку спортивну форму і спеціальні бігові кросівки
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ізі – сімнадцять. З дитинства любить спорт – ще маленькою на
шкільному стадіоні намотувала
по шість кругів, доки мама не зупиняла.
Талант до бігу на довгі дистанції відчула
два роки тому. Поставила за ціль – отримати медаль або грамоту, щоб було про що
розповісти дітям. І вже за два місяці тренувань отримала перше визнання. Стала
чемпіонкою Києва з бігу на 800 метрів.
Ліза з багатодітної родини – в сім’ї шестеро дітей. Тато – продавець, мама – домогосподарка. Тож записати доньку до
платної секції змоги не було. Ліза сама
знайшла тренера, сама збудувала графік
тренувань, сама вступила до Національного університету фізкультури та спорту.
Щоб заробити на спортивну форму і
кросівки для виступів на змаганнях – влаштувалась працювати у кафе – нарізала салати, розкладала порції, прибирала посуд.

Л

Ліза мріяла про
бігові кросівки
багато років

– Тренер категорично не дозволяла,
бо це важка фізична праця, може відобразитись на результаті. Вставала о
5-й ранку, дві з половиною години тренувалася, і о 10-й вже на роботі.
Тепер зароблені влітку кошти витратить на навчання. Адже форму і взуття, які
вкрай важливі для бігунів, Лізі подарували.
– Дякую, Володимире Валентиновичу,
я про такі кросівки мріяла. Тепер не соромно перед суперниками з’явитися. У
зручному одязі покращується аеродинаміка, бігти набагато легше, це впливає
на час. Раніше я виходила на старт у драній майці, задовгих штанах, старих кросівках. Впевнена, в майбутньому на мене
чекає олімпійське золото.
Депутат Київради Володимир Гончаров
побажав Лізі нових спортивних рекордів.
Не зупинятися, а працювати над собою і
досягати високих результатів.

Олексій

Паращенко,

голова БФ «Сильна нація», керівник проекту «Безкоштовний
спорт дітям»

По-справжньому шаную Володимира Гончарова за його прагнення змінити наш район і місто в
цілому на краще. За його величезний внесок у розвиток дитячого
спорту та допомогу в організації
першого безкоштовного спортивного клубу для дітей Дарницького
району. Вважаю, що у політиці мають бути люди, які допомагають
не на словах, а конкретними справами.
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