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Щороку благодійний фонд народ-
ного депутата України Олега Криши-
на допомагає одиноким літнім людям 
впевненіше дивитися у майбутнє.

Зокрема, виділяє кошти на прид-
бання ліків першої допомоги, на оку-
ляри і на продукти харчування. 

Цього року фонд закупив для пен-
сіонерів консервованої продукції на 
17 тисяч 200 гривень. Це тушковане 
м’ясо, овочі, риба, соки тощо. 

Підопічні Вільногірського 
територіального центру соціального 
обслуговування одиноких та непра-
цездатних громадян завжди радіють 
такій доброчинній допомозі. Адже не 
секрет, що у багатьох пенсії не дозволя-
ють придбати навіть життєво необхідні 
речі, належним чином потурбуватися 
про стан власного здоров’я. 

Такі продуктові набори отримали 

Центру профільного навчання та 
дитячої творчості Вільногірська цієї 
осені виповнюється 10 років.

З цим колективом народний депутат 
Олег Кришин познайомився ще в 2009-му. 
Сьогодні тут містяться не тільки гуртки, 
творчі студії, а також працює центр про-
фільного навчання, який відвідують трети-
на школярів міста.

Тут викладають кращі вчителі, прихо-
дять старшокласники, отримують хорошу 
підготовку до ЗНО та вступу до ВНЗ. Прово-
диться велика профорієнтаційна і наукова 
робота, налагоджений зв’язок з Малою 
академією наук. На базі ЦПНДТ проходять 
різні конкурси та змагання. Подібних на-
вчальних закладів в області немає, сюди 
приїжджають переймати цінний досвід.

Наприкінці 2018-го за допомогою на-
родного депутата для Центру закупили 
комп’ютерну техніку та принтери - облад-
нали кабінет інформаційних технологій.

Спорт – це та сфера, де людина де-
монструє не лише фізичні досягнення, а 
й розкривається як особистість, як гро-
мадянин, патріот своєї країни. 

Народний депутат України Олег 
Кришин не лише сприяє, а й всебічно 
підтримує і заохочує молодь до занять 
спортом. 

В управлінні філії «Вільногірський 
гірничо-металургійний комбінат» Ак-
ціонерного товариства «Об’єднана гір-
ничо-хімічна компанія», генерального 
спонсора вільногірських кікбоксерів 
військово-патріотичного клубу «Ай-
дар», відбулась урочиста подія.  

Народний депутат України Олег 
Кришин та керівництво комбінату віта-
ли переможців чемпіонатів України з 
кікбоксингу за версією ISKA та з козаць-
кого двобою, які нещодавно відбулися 
у Києві та Сумах. 

Олег Кришин відзначив чемпіонів 
почесними грамотами та цінними пода-
рунками. Серед нагороджених юні, але 
вже досить титуловані спортсмени: Яків 
Хопров, Валерія Худякова, Назар Євту-

Разом із міським головою Воло-
димиром Василенком та керівником 
підрядної організації – виконавця бу-
дівельних робіт Володимиром Пись-
менним народний депутат обговорив 
планові завдання по цьому об’єкту на 
поточний рік.

За поданням Олега Кришина з дер-
жавного бюджету було виділено новий 
транш у 1,8 мільйона гривень на вико-
нання проектних робіт. 

Серед першочергових завдань: бу-
дівництво і введення в дію фонтану у 
центральній частині парку, прокладан-
ня додаткових доріжок до майданчика 
для воркауту та дитячої зони, покриття 
спортивного майданчику із застосуван-
ням спеціальних матеріалів, завершаль-
ні роботи з будівництва великої сцени, 
роботи з благоустрою та озеленення.

З ТУРБОТОЮ ПРО МАЙБУТНЄ

СПОРТ

ОБІЦЯНО – ЗРОБЛЕНО!

З милосердям до ближніх

Вітаємо переможців

Наведемо лад разом

Звичайно ж, перелік робіт не 
повний. І хоч парк продовжує зали-
шатись об’єктом незавершеного ка-
пітального будівництва, він вже став 
для багатьох вільногірців улюбленим 
місцем відпочинку. 

Народний депутат поспілкувався з 
ними. Містяни вважають, що будівни-
цтво парку – справа корисна й важли-
ва. І самі готові наводити лад в парку 
під час суботників, адже все робиться 
тут для людей.

Тож народний депутат дав завдан-
ня міській владі якнайшвидше приве-
сти територію парку в належний стан, 
а підрядникам провести ряд віднов-
люваних робіт, щоб до настання тепла 
люди змогли тут відпочивати і милу-
ватись краєвидом, проводити загаль-
номіські заходи і свята.

й громадяни, які не обслуговуються 
центром, але волею долі опинились у 
складних життєвих обставинах і звер-
нулись за допомогою до установи. 

На обліку у центрі знаходиться 
близько сотні одиноких та непрацездат-
них осіб, які щодня немов на рідних 
чекають візиту соціальних праців-
ників. Ті допомагають виконати домаш-
ню роботу, закупити ліки та продукти, 
провести оплату за комунальні послу-
ги, а головне – вони можуть вислухати 
і поговорити. Саме через соціальних 
працівників дідусі і бабусі підтриму-
ють зв’язок з навколишнім світом, з 
громадою. 

Директор центру Оксана Бойчук 
висловила вдячність на адресу народ-
ного депутата Олега Кришина за сут-
тєву допомогу і увагу до одиноких та 
непрацездатних співгромадян.

Народний депутат побував у Вільногір-
ському ЦПНДТ, познайомився з творчими 
роботами дітей, поспілкувався з дітлахами, 
викладачами, керівництвом. 

Говорили про перспективи розвитку. 
Депутат пообіцяв і надалі допомагати Цен-
тру, його колективам та вихованцям.

шенко, Денис Толкачов, Антон Михай-
ленко, Богдан Гофман. 

Олег Кришин відзначив високі до-
сягнення педагога і тренера кікбок-
серів Миколи Білецького. За 2 роки, що 
вільногірські спортсмени виступають 
під його керівництвом, у їхньому ар-
сеналі вже ціла низка завойованих у 
чесних боях 69 золотих, 32 срібних і 29 
бронзових медалей. Талановитого тре-
нера тепер теж нагороджено пам’ят-
ною медаллю народного депутата «Па-
тріот України».

Оплесками зустріли учасники захо-
ду приємну новину про наказ управлін-
ня молоді та спорту Дніпропетровської 
облдержадміністрації щодо присвоєн-
ня Якову Хопрову, Назарові Євтушен-
ку, Валерії Худяковій та Антонові Ми-
хайленку звання «Кандидат у майстри 
спорту України».

На спогад про зустріч народний де-
путат сфотографувався з чемпіонами 
України, які невдовзі, напевне, стануть 
і чемпіонами світу. 

Хай їм щастить!

Сучасна творчість та 
розвиток дітей У рамках робочого візиту в округ народний депутат України Олег Кришин 

побував у Вільногірську. Одним із важливих питань, що знаходяться на кон-
тролі Олега Юрійовича, є будівництво міського парку. 


