
звіт за 2018 рік 



 об’єднання свідомих та активних громадян 
для  захисту своїх прав і свобод  

 задоволення суспільних, економічних, 
соціальних, культурних, екологічних, та 
інших інтересів 

 привернення уваги органів державної 
влади, інших державних та недержавних 
структур та громадськості до проблем 
громади 

 сприяння консолідації і координації зусиль 
членів ГО 



 сприяння органам державної влади, органам місцевого самоврядування у розвитку ефективної 
соціальної політики, системи соціального захисту населення, проведенню демократичних, 
прогресивних реформ у політичній, економічній, соціальній та інших сферах життя суспільства; 

 участь членів ГО у контролі за роботою органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування через відповідні  Громадські ради цих органів, підвищенню їх соціальної 
активності населення. 

 вихованню у молоді та підлітків високих морально-етичних якостей, патріотизму, готовності до 
захисту Батьківщини; 

 сприяння здійсненню оздоровчої, культурної, освітньої діяльності для членів Організації, а також 
для сімей загиблих військовослужбовців та громади; 

 сприяння мирному врегулюванню конфліктів, розповсюдженню міжнародного гуманітарного 
права; 

 надання допомоги   громадянам,   які   постраждали  внаслідок терористичних дій, у результаті 
військових чи соціальних  конфліктів,  нещасних  випадків,  а  також жертвам злочинів, біженцям, 
сприяння в організації їх обстеження та лікування в діагностичних та спеціалізованих медичних 
закладах України, в наданні медико-психологічної підтримки; 

 сприяння в наданні волонтерської     допомоги    з    метою    підтримки малозабезпечених,    
безпритульних, осіб, що потребують соціальної реабілітації, для   ліквідації   наслідків 
надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру; 

 сприяння створенню позитивного іміджу та репутації для волонтерської діяльності серед 
громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, інших інститутів 
громадського суспільства,  інвесторів, тощо; 

 ініціювання та сприяння в проведенні культурних, спортивних, екологічних заходів і громадських 
волонтерських акцій. 

 



 Прийняли безпосередню участь у 
встановленні та освячені пам’ятника 
загиблому воїну нашої громади Віталію 
Буханюку. 

 

• Вшанували пам’ять загиблих у 
АТО біля дошки Памяті в м. 
Луцьк 

 

 Спільно з директором історичного музея села 
Княгининок Андрієм Бондаруком оновили 
експозицію, присвячену російсько-українській 
війні на сході України. Експозиція оновилась 20 
експонатами. 



 Член нашої спілки був направлений до ГО 
«Західний регіональний центр перепідготовки та 
соціальної адаптації військовослужбовців» спільно 
з Львівським інститутом МАУП та СНУ імені Лесі 
Українки на курси за фінансуванням програми 
НАТО-Україна, та отримав диплом “ Менеджмент 
малого бізнесу ” (350год., НАТО) 

 Підтримали акцію на пункті пропуску 
“Ягодин” проти корупційних схем в 
розмитнені автомобілів. Участь в акції 
прийняло четверо членів спілки 

 

 Допомогли шістьом членам громади прийняти 
участь, успішно захистити та отримати гранти, 
розпочати власну справу в проекті, що реалізує 
Міжнародна організація з міграції IOM Ukraine за 
фінансової підтримки Уряду Федеративної 
Республіки Німеччина через Німецький Банк Розвитку 
KfW. Партнер у Волинській області - громадська 
організація  «Розвиток Волині»  

 

 

 



 Два чоловіка було направлено для участі в проекті 
«Західноукраїнський садівничо-городницький 
кооператив». Метою проекту є розвиток підприємництва 
серед сільського населення Волині у сфері садівництва 
та городництва за допомогою створення першого 
Садівничо-городницького кооперативу в Західній 
Україні за сучасними польськими стандартами якості 
виробництва й управління. Проект проходив за 
підтримки консульства Польщі у Волинській області. 
Обидва учасники отримали відповідні сертифікати та 
важливий досвід. 

 Провели низку заходів по інформуванню 
громади щодо соціального захисту 
населення організованих ГО “Юридична 
сотня”. Загалом було проінформовано 
близько 80 осіб. 

 

 За участі ГО "Криївка Волині”  та підтримки 
голови "Молодіжного центру" Захара Ткачука, 
провели обговорення та намітили плани 
допомоги в розвитку народної кіностудії 
"Волинь" 

 



 Спільно з ГО «Криївка Волині» провели акцію, 
присвячену річниці Дня Прапора та Незалежності 
України. В заході прийняли участь 35 жителів нашої 
громади та гості з обласного центру. Наймолодшому 
учаснику було 3 роки, найстаршому 74. 

 За участі членів нашої спілки в Волинській 
державній обласній універсальній науковій 
бібліотеці імені Олени Пчілки було проведено  
презентацію документальної книги талановитого 
писменника та бійця 51 ОМБр Влада Якушева 
«Карателі». На презентації було присутньо 43 
особи  

• Заступник голови спілки Байчук Константин 
прийняв участь в телепередачі Волинсько 
телебачення, присвяченій добровольцям війни на 
сході України 

 



 Два члена нашої спілки прийняли участь в " 
ОСІННЬОМУ БАЛУ - 2018" для діточок з 
особливими потребами, що проходив за 
підтримки Волинської обласної державної 
адміністрації 

 

 Напередодні Великодніх свят майстер народних 
мистецтв нашої громади  Андрій Бондарук провів 
майстер-клас з писанкарства для учасників АТО, які 
перебувають на лікуванні у Волинському госпіталі 
для інвалідів війни 
 

 Футбольний клуб "Волинь АТО" , яка складається 
виключно з ветеранів-учасників бойових дій на 
Сході України (серед них два члена нашої спілки), 
стала чемпіоном Західної України. 



 Загальними зборами спілок учасників АТО Волині член нашої 
спілки – Артур Булат був обраний кандидатовм від 
Волинської області до постійно діючого консультативно-
дорадчого органу Ради ветеранів при Міністерстві у справах 
ветеранів України 

• Прийняли участь у всеукраїнській акції у м. 
Луцьк, біля стін Волинської ОДА, урочисто 
піднявши прапор військово-морських сил 
України. Таким чином виявили підтримку для 
полонених Росією українських моряків 

 Два члена нашої спілки – юристконсульт Спіріна Юлія 
Петрівна та голова ревізійної комісії Михайло Бучак були 
обрані до громадської ради Волинської обласної 
державної адміністрації 



 Три члени спілки (Квач Андрій, Булат Артур та Байчук 
Константин) прийняли участь у пректі «Всеукраїнський 
ветеранський Форум АТО 2018 "Проекти та ініціативи", що 
проходив  у м.Яремче, за підтримки Іванофранківської 
міської Асоціації учасників АТО. Нами було представлено 
реабілітаційний проект «Княгининівська регата» та 
адвокатська компанія «Авто для учасників АТО»  

• Було організовано зустріч з учасниками рок-
гурту  KARNA та отримано запрошення  на 
концерт. Коротке спілкування перед концертом 
підтверджує, що всім справжнім українцям не 
байдужа доля Країни.   

• П'ять  членів нашої спілки пройшли навчання та 
отримали  відповідні сертифікати у проекті,  
організованому Волинським обласним центром 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій за темою “Проектний менеджмент”.   



 Продовжується проект реабілітаційний 
екотур по річці Стир “Княгининівська 
регата”, розпочатий в 2017 році. Проект 
підтримано Британською радою в Україні. 
Протягом року в турі прийняло учать 36 
чоловік  

• Член нашої спілки (Байчук Константин) прийняв участь 
та успішно закінчив “Виборчу школу – 2018”, яка була 
органівана міжнародною фундацією виборчих систем 
IFES Ukraine 

• Підтримали акцію та прийняли в ній 
участь за доступне розмитнення авто 
для громадян України  



 Провели інформаційні заходи щодо 
отримання безоплатної правової допомоги 
жителям громади, організованих 
“Регіональним центром надання безоплатної 
вторинної правової домоги” у Волинській 
області.   

• Провели інформаційні заходи щодо отримання 
фінансової допомоги на розвиток 
тваринництва в сільській місцевості, 
організованих по програмі “Уряду Гройсмана”  

• Розробили форму 
опитувального листа для 
визначення основних проблем 
учасників АТО/ООС та членів їх 
родин  



 Член спільки (Байчук Константин) прийняв участь 
у телепередачі, присвяченій пільговому 
розмитненню автомобілів для учасників АТО. В 
Результатом цього виступу обласна рада 
проголосувала за звернення до Верховної Ради 
України на підтримку вимог щодо нашої 
ініціативи.  

• В рамках реабілітаційного проекту – екотур 
“Княгининівська регата” створили фільм 
«Любязь-Нобель» Проект відбувається за  
підтримки Британської ради в Україні. 
Реабілітацію пройшли 14 осіб 

• https://www.youtube.com/watch?v=g7keX2xhk0M 

https://www.youtube.com/watch?v=g7keX2xhk0M
https://www.youtube.com/watch?v=g7keX2xhk0M


Голова спілки  

  Хомич Юрій 

Юристкосульт  

 Спіріна Юлія 

Голова ревізійної 
комісії 

Бучак Михайло 

    Бухгалтер 
Абрамчук         
Олена    

    Байчук  

Константин 

      Гайда 

     Татяна  

  Таліманчук 

       Анна 

     Садовнік 

       Ірина 

Голова спілки  

  Хомич Юрій 



 Юрій Букія, Сахарук Людмила, Артур Булат, Андрій Квач, Леся Хижук, 
Михайло Талімвнчук, Руслан Ізмайлов, Вадим Яцушек, Дмитро 
Побережний, Олександр Прохоров, Олександр Савчук, Андрій Бондарук, 
Сергій Хижук, Олександр Садовник, Сергій Найдич, Ігор Воронко, Олег 
Кантерук 



 Ідентифікаційний код юридичної особи 41408367 

Повне найменування юридичної особи  

  ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КНЯГИНАТО» 

Cкорочене найменування юридичної особи  ГО «КНАТО» 

Повне найменування юридичної особи англійською мовою 

 «KNIGHTNATO» 

Скорочене найменування юридичної особи англійською мовою   

 NGO «KNATO» 

Місцезнаходження юридичної особи 45630, Волинська обл., 

Луцький район, село Княгининок, вул. Соборна, буд. 77 

 

     Дата реєстрації: 20.06.2017 



Ми у Facebook  

https://www.facebook.com/NGOKnATO/  

Наш канал  на Yortube 

https://www.youtube.com/channel/UCc1D8fdlrsrFT
MPFUEgJ_9Q?view_as=subscriber  

 

E-mail: abs@ukr.net  
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https://www.youtube.com/channel/UCc1D8fdlrsrFTMPFUEgJ_9Q?view_as=subscriber
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