
ПОВНОВАЖЕННЯ, 
ЯКІ МОЖЕ МАТИ ОСН
Органу самоорганізації населення в 
межах території його діяльності під 
час його утворення можуть надавати-
ся такі повноваження:
1) представляти разом з депутатами ін-
тереси мешканців будинку, вулиці, мікрорайо-
ну, села, селища, міста у відповідній місцевій 
раді та її органах, місцевих органах виконав-
чої влади;
2) сприяти дотриманню Конституції та за-
конів України, реалізації актів Президента 
України та органів виконавчої влади, рішень 
місцевих рад та їх виконавчих органів, розпо-
ряджень сільського, селищного, міського го-
лови, голови районної у місті (у разі її ство-
рення) ради, рішень, ухвалених місцевими 
референдумами;
3) вносити у встановленому порядку пропо-
зиції до проектів місцевих програм соціально-
економічного і культурного розвитку відпо-
відних адміністративно-територіальних 
одиниць та проектів місцевих бюджетів;
4) організовувати на добровільних засадах 
участь населення у здійсненні заходів щодо 
охорони навколишнього природного середови-
ща, проведенні робіт із благоустрою;
5) організовувати на добровільних засадах 
участь населення у здійсненні заходів щодо 
охорони пам’яток історії та культури, лікві-
дації наслідків стихійного лиха, будівництві 
та ремонті шляхів, тротуарів, комуналь-
них мереж, об’єктів загального користуван-
ня із дотриманням встановленого законодав-
ством порядку проведення таких робіт;
6) здійснювати контроль за якістю надан-
ня житлово-комунальних послуг та за якістю 
проведених у зазначених житлових будинках 
ремонтних робіт;
7) надавати допомогу органам пожежного на-
гляду в здійсненні протипожежних заходів;
8) сприяти правоохоронним органам відпо-
відно до законодавства у забезпеченні охоро-
ни громадського порядку;
9) розглядати звернення громадян, вести 
прийом громадян;
10) вести облік за віком, місцем роботи чи на-
вчанням громадян, які мешкають у межах те-
риторії діяльності органу самоорганізації на-
селення;
11) сприяти депутатам місцевих рад в ор-
ганізації зустрічей з виборцями, прийомі гро-
мадян і проведенні іншої роботи у виборчих 
округах;
12) інформувати громадян про діяльність ор-
гану самоорганізації населення, організовува-
ти обговорення проектів його рішень з най-
важливіших питань.
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Розбиті дороги, відсутнє 
освітлення та кошти з бюджету за 

залишковим принципом – на жаль, 
така реальність спільна для більшості 
лучан, які мешкають на віддалених 
від центру міста вулицях. Колективні 
заяви, звернення ініціативних груп, 
відвідування прийомів міського 
голови – такі кроки, за словами 
людей, яким довелося стикатися 
з такими проблемами, майже не 
мають ефекту. Зазвичай отримують 
стандартну відписку: «Коштів 
на ремонт у річному бюджеті не 
передбачено». Натомість деякі 
вулиці, особливо ті, на яких живуть 
впливові адресати, або ж перед 
черговими виборами, потрапляють у 

перелік чи не щороку. Єдиний вихід – 
самоорганізація і створення дієвого 
органу з юридичними правами, 
який буде наділений потрібними 
повноваженнями.

Перший вуличний комітет за сприян-
ня Офісів розвитку кварталу Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» створили мешкан-
ці вулиць Ковельської, Качалова і Лєско-
ва. Він отримав назву «Качалова 2015». 
Об’єднання відкриває для лучан, які жи-
вуть у приватному секторі, низку переваг 
та можливостей:

«Вуличний комітет – це вулиці, які 
розташовані на периферії Луцька й увага 
міста до них надзвичайно маленька. Меш-
канцям це набридло і вони вирішили взяти 
управління у свої руки. Вони звернулися 

до Офісу розвитку кварталу по допомогу. 
Найкращим варіантом у такому випадку 
було створення вуличного комітету, який 
об’єднав би ці три вулиці та надав би ста-
тус юридичної особи. Такий орган самоор-
ганізації населення створюється для того, 
щоб мати свій представницький орган. Це 
підсилить можливості депутата від округу, 
оскільки наша влада вже звикла до листів 
з підписами мешканців і не завжди реа-
гує на них. У випадку створення такого 
об’єднання не звертати уваги на громаду 
міська влада просто не має права», – роз-
повідає про перспективи, які відкриває ор-
ган самоорганізації населення для мешкан-
ців району, менеджер Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Андрій Кремський.
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Що таке орган 
самоорганізації населення?
Закон визначає, що це представ-
ницькі органи (будинкові, вуличні, 
квартальні комітети, комітети 
мікрорайонів, районів у містах, 
сільські, селищні комітети), що 
їх створюють жителі, які на 
законних підставах проживають 
на території села, селища, міста 
або їх частин, для розв’язання 
таких основних завдань:
1) створення умов для участі жителів у 
розв’язанні питань місцевого значення 
в межах Конституції і законів України;

2) задоволення соціальних, культурних, 
побутових та інших потреб жителів 
шляхом сприяння у наданні їм 
відповідних послуг;

 3) участь у реалізації соціально-
економічного, культурного розвитку 
відповідної території, інших місцевих 
програм.

АНОНС

Телеканал 
«Нова Волинь»

Дайджест 
«Тільки разом»  
   вівторок, 21:30

повтор:   середа, 12:00
                   четвер, 8:30
   субота, 10:25

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

Дайджест 
«Тільки разом» 
 четвер, 14:30 

 неділя, 12:30

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

 п’ятниця, 17:45

Радіостанція 
«Луцьк»    107,3 FM

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

МРІЯ, ЩО МАЄ ШАНС СТАТИ РЕАЛЬНІСТЮ

(Початок на попередній стор.)

Створення вуличного комітету відбу-
вається у кілька етапів. На початковому 
збирається ініціативна група, яка реєструє 
населення. Решту кроків мешканці зроби-
ли спільно з працівниками Офісу розвитку 
кварталу, що на Ковельській, 47а,  де їм до-
помогли з оформленням документів та під-
готовкою до процедури голосування.

Менеджер Офісу Інна Ткачук пригадує: 
«У вересні минулого року до Офісу розвит-
ку кварталу звернулися мешканці вулиць 
Качалова, Лєскова і Ковельської, їх турбу-
вало питання вкрай незадовільного стану 
доріг на цих вулицях. Вони неодноразово 
зверталися до міської ради, але їм давали 
відписки, що немає коштів, аби звернулися 
пізніше тощо». 

Саме в Офісі розвитку кварталу меш-
канцям запропонували створити орган 
самоорганізації населення. Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом», окрім юридичної під-
тримки, надав приміщення для виконання 
процедурних дій. Участь у локальних ви-
борах за створення об’єднання взяли біль-
шість мешканців району, в якому вирішили 
створити вуличний комітет. Наступний 
крок – реєстрація юридичної особи. 

Лучани, які взяли участь у голосуванні 
щодо створення вуличного комітету, впев-
нені у дієвості такого кроку. Сподіваються, 
що спільна ініціатива дасть їм змогу зміни-
ти підходи місцевої влади до благоустрою 
на периферійних вулицях.

Олександр Крижанков своє рішення 
проголосувати за створення вуличного 
комітету  пояснює тим, що споді вається 
на його функціональність у взаємодії з 
місцевою владою: «Скільки разів зверта-

Стипендіальний проект «Тільки разом» 
у рамках  програми «Підтримка 
обдарованої молоді» провів відбір 
найкращих  ідей-інвестицій у рідну 
Волинь. Члени журі розглянули понад 
сто анкет та запросили студентів до 
обговорення  проектів. За підсумками 
захисту есе 23 студенти впродовж п’яти 
місяців отримуватимуть стипендію в 
розмірі  2500 гривень та 17 – по 1500 
гривень. Про що мріють, що прагнуть 
реалізувати молоді активні волиняни, 
бачили наші кореспонденти. 

За стипендію змагалися студенти  Східно-
європейського університету імені Лесі Укра-
їнки, Луцького національного  технічного 
університету, технікумів, коледжів та училищ. 
Більш як 80 студентів представили свої ідеї в 
стипендіальному проекті від Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом». Програма «Підтримка об-
дарованої молоді» четвертий  рік поспіль  до-
помагає здібним учням та студентам втілити 
свої ідеї в життя. 

«Мета стипендіального проекту, як неодно-
разово озвучував засновник фонду Ігор Па-
лиця, – це підтримка обдарованих студентів і 
нагода для них залишитися тут, аби розвивати 
і Луцьк, і область, а не виїжджати за кордон», – 
пояснила головний менеджер Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» Оксана Демчук.

Студент-будівельник технічного універси-
тету Олексій Табачук – учасник низки  освітніх 
закордонних  програм із обміну досвідом. За рік 
побував у шести країнах світу. За цей час нала-
годжував контакти, аби залучити до співпраці 
й запрошувати студентів з європейських вишів 
до України. Хлопець із сумом констатує,  що в 
непростий для країни час більшість молоді пе-
реїжджає на навчання до Польщі, Німеччини, 
Великобританії, а цього не має відбуватися. 

Цікава ідея виникла у другокурсниці фа-
культету бізнесу ЛНТУ Ірини Гаранчевської. 
Студентка втілила в життя проект під назвою 
«Штат волонтера» – сайт обміну досвідом, ре-
чами та послугами. Для реалізації потрібні ко-
шти,  програмісти та небайдужі люди. 

«Важливо подаватися на такі проекти, 
адже, якщо ти активний студент, тобі потрібно 

САМ СОБІ ГОСПОДАР

лися в міську раду, нічого не вирішувало-
ся. А так будуть відповідальні люди, які 
розв’язуватимуть важливі для нас проблеми. 
І будуть нам звітуватися, що і як вирішено».

Проблем на трьох вулицях, які об’єдна-
ли ся у вуличний комітет, вистачає, а от із їх 
залагодженням, на жаль, ніхто не поспішає:  
«Маємо багато проблем: дорога, освітлення 
– це найбільш наболілі. То сподіваємося, що 
все-таки можливо їх розв’язати, бо від грома-
ди стільки разів уже писали листи на міську 
раду, а відповідь постійно одна: бюджет не 
виділено, на цей рік не заплановано. Споді-

ваємося, що у вуличному комітеті вже будуть 
закріплені люди, які зможуть висловити дум-
ку від усієї громади й домогтися конкретного 
результату», – пояснює своє рішення Юлія 
Віхрук, яка мешкає у районі створення ву-
личного комітету «Качалова 2015». 

На початках, заручившись статусом юри-
дичного об’єднання, мешканці мають намір 
залагодити поточні питання, які накопичу-
валися тут роками. У майбутньому хочуть 
урізноманітнити благоустрій району дитячи-
ми майданчиками та зонами для відпочинку.

Ольга ЗДЕБСЬКА

на свої ідеї затрачати власні кошти. І стипендія 
на 2500 гривень дасть можливість  реалізувати 
ці ідеї», – каже Ірина.

Низка проектів стосувалася поліпшення 
умов життя лучан, перенесення центрального 
ринку, що заважає туристам оглядати замок, 
створення велодоріжок та велопрокату, центрів 
для молоді й особливих дітей. 

Заступник декана з навчально-виховної ро-
боти ЛНТУ Тетяна Роспопа висловила впевне-
ність у тому, що участь у проекті – це хороша 
можливість за допомогою Фонду втілити за-
пропоновані  ідеї в життя. 

Юлія Ткачук – активна учасниця громад-
ських молодіжних організацій. У майбутньому 
випускниця педагогічного коледжу навчатиме 
дітей у початковій школі, а поки мріє про про-
ект сортування сміття й не тільки: «Я вважаю, 
що українське суспільство потребує рішучих 
змін від громадян, які можуть вивести усі сфери 
суспільного життя на новий рівень – створити 
студентську газету й висвітлювати європейські 
стандарти освіти в навчальних закладах», – ді-
литься своїм баченням майбутнього Юлія.

Нитка й голка, а ще – бісер, квіти і намис-
тини теж оживали під час захисту есе. Здібні 
дівчата, які вміють вишивати і створювати ру-
ками прикраси, прагнуть навчати особливих 
дітей і тих, хто позбавлений батьківського пі-
клування.  Таким майстриням  уже під час за-
хисту пропонували взяти участь у благодійних 
майстер-класах від Фонду «Тільки разом», які 
відбуваються в арт-галереї Центрального уні-
вермагу. А щоб люди могли не лише бачити, а 
й чути прекрасне, Іван Гнатів мріє про сучасне 
тріо музикантів.  

Аби усі ці студенти могли отримати сти-
пендію, потрібно не лише захистити есе. Журі 
конкурсу враховуватиме середній бал залікової 
книжки, участь в олімпіадах та конкурсах, гро-
мадську та наукову діяльність. Згодом будуть 
відомі результати усіх кандидатів на стипендію 
від Фонду «Тільки разом». Незважаючи на те, 
хто її отримає, усі проекти варті уваги, адже це 
бажання небайдужої молоді змінити Волинь на 
краще.  

Ірина КУДРЯ

ВУЛИЧНИЙ КОМІТЕТ 
ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ 
ДОСТУКАТИСЯ ДО ВЛАДИ
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З добром у серці – з любов‘ю до людейЗ добром у серці – з любов‘ю до людей

З ДОБРОМ У СЕРЦІ 

СОНЯЧНА ІСТОРІЯ УЛЯНКИ СУХАЧЕВСЬКОЇ
Улянці з Луцька 10 років, 

вона друга дитина у 
сім’ї Сухачевських, мамина 
принцеса, водночас особлива 
і звичайна. Вона ж як усі діти – 
бажана і любима.

«Я її народила в 30 років. Звіс-
но, діагноз доні був для мене шо-
ком. Від інформації цієї ми від-
ходили важко, не можу навіть 
передати, тому що не знала, що це 
таке, що робити. Просто страх – і 
все. Крім того, в дитини виявили 
купу супутніх хвороб. У неї була 
вроджена катаракта обох очей і 
гідронефроз нирок. Фактично, 
два роки ми пролежали в лікар-
ні», – розповідає Тетяна Сухачев-
ська.

Зі слів жінки, найголовніше 
було навчитися любити свою ди-
тину такою, якою вона є, адже 
якщо ти не приймеш, то ніхто не 
прийме.

«Ще коли нас із пологового 
перевели в перинатальний центр, 
прийшла лікар Тетяна Виговська. 
Вона оглянула Улянку і сказала, 
що в нас прекрасна дівчинка. І що 
вона гарна, що у неї залишилися 
всі рефлекси. Я так це пам’ятаю. 

Сьогодні, згадуючи ту розмову, 
розумію, що вона дуже мені до-
помогла. Лікар розповіла, що моя 
донька буде ходити, говорити, 
вчитися, ставити багато запитань. 
Діти сонячні – вони класні, емо-
ційні, добрі. Я сиджу і думаю: «Що 
вона говорить? Як таке може бути? 
Я в це не вірю!». А зараз не тільки 
вірю, а це бачу і з цим живу», – 
розповідає мама Улянки.

Улянка навчається в третьому 

класі навчально-реабілітаційного 
центру. Клас – невеличкий, про-
те дуже дружний. А ще – надзви-
чайно патріотичний, бо любов до 
України – в усьому!

Єдиний у Луцьку вчитель-
чоловік початкових класів Свя-
тослав Фурманюк вважає, що 
патріотизм – основна з наук, яку 
належить осягнути з дитинства.

«Це має бути в серці, мусить 
пройти крізь душу», – зазначив 

класовод 3-Б класу Святослав 
Фурманюк.

Для Улянки школа – то не лише 
навчання, але й спілкування з дру-
зями. Дівчинка вважає, що їх має 
бути багато. Мама Улянки тішить-
ся, що діти у школі такі дружні.

«Уляна – дуже відкрита ді-
вчинка, вона любить всіх людей, 
незважаючи на те, чи то є діти, чи 
дорослі. У класі всі їй допомага-
ють – чи портфелика зібрати, чи 
впаде десь ручка, чи пенал – їх 
покладуть на стіл. Навіть якщо 
вона не встигає щось написати-
записати, то дітки допомагають. 
Мені це дуже імпонує, я рада, що 
вона в тій школі навчається. При-
ємно, що педагоги виховують ді-
тей так, аби вони були чемними 
одне з одним. На це вони зверта-
ють дуже велику увагу», – каже 
пані Тетяна.

Улянка – старанна учениця. 
Окрім того, ще й артистка. Із чо-
тирьох років вона є учасницею 
театральної студії «Забавляноч-
ка», зараз теж задіяна у найрізно-
манітніших заходах. А ще Улянка 
любить подорожувати і … море. 
Відпочивати сім’ї доводиться не-

часто. Адже, на жаль, це дороге 
задоволення.

«У поліклініці дають путівки 
для дітей із обмеженими можли-
востями. Нам вдалося один раз її 
отримати. Завдяки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» ми їздимо 
відпочивати в Буковель. Так, Фонд 
допомагає нашій організації, і діт-
ки вже знають, що вони восени 
поїдуть у гори. Підтримка неймо-
вірна», – ділиться враженнями 
мама Улянки.

Допомога Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», на думку Тетяни, – 
приклад добра, що підкріплює віру 
в людей. А вчилася вірити мама 
Улянки таки в своєї донечки.

«Віру мені дає Уляна. Завдяки 
їй ми зустрічаємо хороших людей, 
з якими просто так дружимо, в 
нас нема жодних зобов’язань одне 
перед одним. Ми в одній команді, 
можемо підставити плече навза-
єм», – запевняє пані Тетяна.

Ось такою вірою підкріплю-
ється і життєве кредо особливої 
сонячної принцеси: «Головне – 
треба жити так, щоб нікому не ро-
бити зла, бути добрим до всіх».

Наталка ПЕТРУК

ПІДТРИМКА ІНІЦІАТИВ

За 9 місяців завдяки фінансовій підтримці Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» у Луцьку утворилося 30 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Якщо ще рік-два тому люди створювали ОСББ 
лише з власної ініціативи, то зараз цього вимагає 
закон, або ж управління будинком невдовзі пере-
дадуть керуючій компанії. 

Процедура створення ОСББ нескладна. До 
того ж, в Офісах розвитку кварталу Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» надають всю потрібну ін-
формацію щодо створення ОСББ, організовують 
відповідне навчання та допомагають з реєстраці-
єю об’єднань. 

«Передовсім потрібна воля трьох ініціатив-
них людей, мешканів будинку, які хочуть ство-
рити ОСББ. Насамперед треба повідомити всіх 
мешканців за 14 днів про те, що будуть збори зі 
створення ОСББ, – розповідає про деталі процесу 
працівник Офісу розвитку кварталу, що на вули-
ці Ковельській, 47а, Інна Ткачук. – Ми проводимо 
навчання для цих ініціативних груп, надаємо па-
кет документів, допомагаємо заповнити їх, а після 
реєстрації ОСББ Фонд відшкодовує витрати на 
реєстрацію об’єднання».

Мешканці, які створили ОСББ, вже відчули 
переваги і спільними зусиллями намагаються дба-
ти про свій будинок.

«Мені здається, що психологічно люди стали 
більш відповідальними, вони вже почали акурат-
ніше ставитися до спільного майна. Сподівання 
на нову систему управління, звичайно, дуже ве-
ликі, і плани в нас великі, і я сподіваюся, що все, 

що задумали, ми зробимо. Хочемо почати з енер-
гозаощадження, з енергоефективних речей, які  
допоможуть і зберегти гроші наших громадян і, 
відповідно, заощадити ресурси», – розповіла про 
враження від роботи за новою системою Галина 
Недогода, голова ОСББ «Відродження, 14».

Окрім цього, Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» продовжує співпрацю з уже створеними 
об’єднаннями. У рамках проекту «Сприяння роз-
витку ОСББ» в Офісах розвитку кварталу органі-
зували школу лідерів ОСББ.

«Основною метою створення школи ліде-
рів ОСББ є  знайомство голів новостворених 
об’єднань, під час якого вони можуть обмінятися 
корисною інформацією, результатами, яких  уже 
досягли в процесі господарювання. А в майбут-
ньому лідери зможуть контактувати між собою 
задля досягнення високих результатів діяльності 
ОСББ», – пояснює потребу таких зустрічей Анд-
рій Кремський, менеджер Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» (координатор проекту «Сприяння 
розвитку ОСББ»)

Перші такі зустрічі для голів об’єднань уже ор-
ганізували в двох Офісах розвитку кварталу, що 
на проспекті Відродження та вулиці Ковельській. 
Запрошеним розповіли про державні та місцеві 
програми підтримки ОСББ, як ними скористати-
ся, а також – про можливості отримання додат-
кових доходів. Після ознайомлення з програмами 
голови об’єднань мали нагоду поспілкуватися, об-
говорити різні проблеми та обмінятися досвідом.

Наталка ВИЯДАЧ

ОСББ ЛУЦЬКА ОБ’ЄДНАЛИСЯ 
У «ШКОЛІ ЛІДЕРА»

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

ДОПОМАГАТИ ТИМ, 
ХТО ПОТРЕБУЄ 
ПІДТРИМКИ
Чотири роки поспіль Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» опікується 
тими, хто найбільше цього 
потребує. Програма Фонду «З 
добром у серці» охопила численні 
проекти, які стосуються допомоги 
хворим і малозабезпеченим. Один 
із них  – підтримка людей, хворих 
на цукровий  діабет.

Упродовж кількох років Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом» нада-
вав щомісячну допомогу інсуліноза-
лежним дітям Луцька. Цього року 42 
дитини мають таку підтримку дво-
ма траншами.  Таким чином можна 
буде компенсувати затримки забез-
печення необхідним, що передбаче-
не на державному рівні. Минулого 
року обласній організації людей із 
діабетом Фонд Ігоря Палиці при-
дбав глюкометри та тест-смужки для 
вимірювання цукру в крові. Цього 
року – це спеціальні вітаміни.

«У комплексі є всі мінерали, ві-
таміни, потрібні для таких хворих. 
Тим більше, зараз весна, пора гіпо-
вітамінозу, тому це вельми доречно, 
ми дуже вдячні», – розповідає Світ-
лана Мазурчак, яка лікується від не-
дуги ось уже 14 років.

Вона не залежить від штучного 
інсуліну, має захворювання другого 
типу, але постійно мусить контро-
лювати фізичне навантаження, 
психо-емоційний стан та харчу-
вання. Державна підтримка – міні-
мальна. А поряд із тим, що чимала 
частина таких людей ще й інсуліно-
залежна, потрібно багато так званих 
супутніх препаратів та обладнання. 
Витрати суттєві. 

Головний менеджер Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Оксана Дем-
чук розповідає, що поштовхом для 
реалізації проекту стала важка еко-
номічна ситуація, в якій люди, хворі 

на цукровий діабет, часто стають за-
ручниками ситуації. 

«Якщо інсуліном забезпечує 
держава, то цукрознижувальні пре-
парати, глюкометри, смужки діабе-
тики змушені купувати самостійно. 
Це недешеві препарати. Саме усві-
домлюючи цю потребу, Ігор Петро-
вич у рамках програми «З добром у 
серці» четвертий рік поспіль допо-
магає інсулінозалежним людям. Це 
допомога й інсулінозалежним ді-
тям, і дорослим», – зазначила Окса-
на Демчук.

Голова Спілки діабетиків Воли-
ні Микола Ткачук розповідає, що 
бюджетне фінансування цієї сфери 
таке мізерне, що декому не вистачає 
навіть коштів на необхідні медика-
менти, не кажучи вже про прилади 
вимірювання цукру. 

За сприяння Фонду «Тільки ра-
зом» людям, які хворіють на цукро-
вий діабет, закупили глюкометри, 
смужки для вимірювання цукру та 
вітаміни.

Окрім такої підтримки, люди з 
цукровим діабетом можуть розра-
ховувати на  разову адресну індиві-
дуальну допомогу, яку Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» надає через 
громадську приймальню.

Наталка ПЕТРУК
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МИСТЕЦТВО ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

ВЕЛИКОДНЄ СВЯТО 
ВЛАСНИМИ РУКАМИ

ЛУЦЬКІ ШКОЛЯРІ РАЗОМ ІЗ ВОЇНАМИ 
АТО ПРОВЕЛИ ДЕНЬ У МУЗЕЇ-СКАНСЕНІ
У сучасних умовах, коли 

Україна відстоює свободу 
й територіальну цілісність, 
важливим є патріотичне 
виховання дітей та молоді.  
Учасники Спілки воїнів АТО 
завдяки фінансовій підтримці 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» організували для 
учнів луцької гімназії №4 
та  школи села Прилуцького 
військово-патріотичне свято.  
Захід відбувся у музеї історії 
сільського господарства 
Волині в Рокинях.

«Ми вирішили влаштувати 
свято для нашої дітвори, щоб вони 
спробували козацького кулішу, по-
дивилися, як на шаблях б’ються і 
яким є бойовий гопак. Діти мають 
знати історію краю, в якому жи-
вуть. До того ж це можливість ціка-
во провести час на свіжому повітрі. 
Транспортні послуги з перевезення 
дітей до скансену нам надав Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом», – роз-
повів Олег Твердохліб, голова спіл-
ки воїнів АТО.

Під час екскурсії дітям показа-
ли цікаві й захопливі експозиційні 
матеріали, представлені в семи за-
лах музею, які розповідають про 
виникнення землеробства та заро-

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
до великодніх свят готується 
оригінально – по-мистецьки. Арт-
галерея Центрального універмагу стала 
творчим майданчиком передвеликодніх 
майстер-класів із виготовлення 
найрізноманітніших атрибутів 
пасхальних дійств. Розпочали хенд-
мейд-естафету розписуванням пряника. 

Щовихідних в арт-галереї нова гарна 
традиція, новий виріб, нові емоції. Окрім 
атмосфери творчості, тут панує ще й дитяче 
натхнення, щирість і захоплення. У рамках 
програми «Культура і духовність» Фонд Іго-
ря Палиці «Тільки разом» започаткував на-
вчальну серію хенд-мейду для луцьких діток.

«Маємо дуже цікаву програму, яка 
пов’язана із творчістю й спрямована на дітей. 
Нам хотілося напередодні такого великого 
свята, яке відзначають у всьому світі, щось 
зробити цікаве, творче, піднесене для дітей 
із особливими потребами. У Луцьку їх чи-
мало. Ми тісно співпрацюємо, контактуємо 
із громадськими організаціями, із садочками 
для особливих дітей. Фонд вирішив прийти 
до цих дітей із творчістю», – розповідає про 
мету проекту заступник голови правління 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Ірина 
Констанкевич.

З 2 квітня до 2 травня в суботу та неділю 
за посередництвом Офісів розвитку кварталу 
на творчі уроки запрошують дітей із різних 
дитячих дошкільних закладів та організацій. 
На благодійній основі участь у заняттях змо-
жуть також взяти діти з особливими потре-
бами, діти воїнів АТО та діти-сироти, яких 
підтримує Фонд.

Дебютували майстер-класи розписуван-
ням великоднього пряника.  Майстриня На-
таля Мартинюк сама випікає медово-імбирні 
заготовки, використовує лише натуральні 
інгредієнти і для печива, і для глазурі. Роз-
почала заняття такою оригінальною твор-

дження скотарства на Волині, ево-
люцію землеробських знарядь пра-
ці. Відтворили давнє обрядодійство 
«Весна іде – мир несе!». Розповіли, 
як у давні часи закликали птахів та 
зустрічали весну. 

Вихованці «Школи козацького 
гарту» ознайомили гостей з укра-
їнським традиційним бойовим 
мистецтвом. Після екскурсії діти 
залишилися задоволеними та спо-
вненими вражень.

На переконання організато-
рів, такі заходи вкрай важливі для 

всебічного розвитку школярів та 
прищеплення їм патріотизму, лю-
бові до традицій Волині. Окрім 
того, це можливість поспілкува-
тися з бійцями, які побували в 
АТО, і з перших вуст почути про 
події, які їм довелося пережити в 
зоні військових дій. Події остан-
ніх років спонукають до того, що 
сьогодні молодь, попри юний вік, 
виявляє високу патріотичну сві-
домість та міцну громадську по-
зицію.

Наталка ВИЯДАЧ

чістю під час декретної відпустки, аби поті-
шити своє маля, та так і розвинула хобі  до 
справжньої  майстерності. На її думку, будь-
яка творчість – то розвиток.

 «З дітками завжди дуже цікаво працю-
вати. А ці прянички, як трішки підсохнуть, 
можна або з’їсти, або залишити. Вони можуть 
зберігатися до шести місяців. Бо там дуже ба-
гато меду і прянощів», – каже майстриня.

Водночас у галереї можна помилуватися 
роботами всіх 14 майстерень, що працюва-
тимуть із дітками. Це в основному та твор-
чість, у якій найбільше тепла рук, любові, 
сонця, весни. Майстрині, які беруть участь 
у проекті, працюють в унікальних техніках  
декоративно-прикладного мистецтва: де-
купаж, скульптура, бісероплетіння, лялька-
мотанка, текстильна іграшка, вишивка тощо.  
Тому кожен урок буде особливим, а річ, ви-
готовлена власноруч, – неповторною.

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» запро-
шує усіх відвідати Арт-галерею, надихнутися 
передсвятковою атмосферою та створити не-
повторний виріб власними руками.

Наталка ПЕТРУК
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