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Команда Фонду «Тільки разом» – це волиняни, які прагнуть змін

РАЗОМ ДО ЗМІН

ІГОР ПАЛИЦЯ: «ФОНД ПРАЦЮЄ, БО Я БАЧУ 
ПРОБЛЕМИ ЛЮДЕЙ І ЗНАЮ ЇХ»
Нещодавно в ефірі телеканалу «Нова 

Волинь» гостем телепрограми 
«Протилежний погляд» був засновник 
Фонду «Тільки разом», голова 
Волинської обласної ради Ігор Палиця, 
який поділився з волинянами досвідом 
роботи Фонду в області. 

«Фонд «Тільки разом» працює не через 
наявність якихось інтересів, він працює, бо я 
бачу проблеми людей і знаю їх. І працюватиме 
доти, доки в мене є така можливість», – зазна-
чив Ігор Палиця.

Відповідаючи на запитання ведучого Та-
раса Шкітера про те, якими є основні прин-
ципи роботи Фонду, Ігор Палиця підсумував: 
охорона здоров’я, пріоритетно – профілакти-
ка, а також освіта, спорт та адресна допомога 
людям.

«Ми все робимо для того, аби забезпечу-
вати лікарні, медичні пункти обладнанням, 
яке потрібне для профілактики. Зокрема, за-
раз я шукаю автомобілі, що курсували б в об-
ласті з обладнанням для обстежень. Щоб ми 
знали, на що хворіють люди. Щоб запобігати 
захворюванням, а не розв’язувати проблеми, 
коли людина вже хвора, що в рази дорожче», – 
прокоментував Ігор Палиця.

ОСВІТА: ДОДАТКОВІ 
СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ТИХ, ХТО 
ПРАГНЕ ВЧИТИСЯ

Інший напрямок роботи Фонду «Тільки 
разом» –  освіта. «Фонд підтримує тих, хто гар-
но вчиться, і виплачує їм стипендії,  допомагає 
їздити на олімпіади, забезпечує якісним об-
ладнанням дитсадки, школи, університети», – 
пояснив засновник Фонду «Тільки разом».

Зауважимо, нещодавно вкотре стартував 
стипендіальний проект у рамках програми 
Фонду «Підтримка обдарованої молоді».

СПОРТ: ЛЮДИ МАЮТЬ 
ЖИТИ ПЕРЕМОГАМИ

Важливий напрямок роботи Фонду, за-
уважив його засновник, – розвиток спорту. 
Так, за п’ять років діяльності в обласному 
центрі  реконструювали стадіон «Авангард», 
який тепер приймає легкоатлетичні змаган-
ня найвищих  рівнів. Окрім цього, 18 луць-
ких шкіл оснащено футбольними полями 
зі штучним покриттям. 10 вересня у Ново-
волинську відкрився універсальний спорт-
комплекс. Будують футбольне поле у Камені-
Каширському. 

«Як ми раділи, коли паралімпійці ви-
бороли третє місце на Олімпіаді, як це було 
приємно! У паралімпійців обмежені можли-
вості, але вони живуть перемогами. Чому 
люди, в яких усе нормально, не живуть 
ними? Не розумію, чому в них немає  тако-
го стимулу і чому держава не витрачає на це 
гроші? Зокрема тому Фонд і будує стадіони, 
футбольні майданчики. Хочу, аби в кожному 
районі були плавальні басейни. Та сам я не 

стадіон не належить Фонду. Фонд подарував 
його університету», – пояснив Ігор Палиця.

Окрім того, він закликав, аби жителі міста 
й області дбали про отримані спортивні поля 
та майданчики. Власне, чи буде де займатися 
їхнім дітям і як вони проводитимуть дозвіл-
ля – на відповідальності лучан, так само, як і 
зламані та пошкоджені об’єкти.

Наразі, додав Ігор Палиця, діє програма 
спільного інвестування з громадами, школа-
ми, дитсадками. Бо якщо батьки і громада бе-
руть участь у проекті, вони обережніше став-
ляться до майна і відповідають за нього.

АДРЕСНА ДОПОМОГА ЛЮДЯМ
«Фонд працює настільки, наскільки я і мої 

друзі можемо це підтримати фінансово. Діємо 
не через якісь інтереси, Фонд працює, бо я 
бачу проблеми людей», – додав Ігор Палиця.

«З початком роботи по всій Волині ми 
побачили нові труднощі, з якими до нас ста-
ли приходити люди. На жаль, ми не може-
мо задовольнити всі звернення. Відповідно, 
хочеться, щоб інші бізнесмени також брали 
участь у роботі Фонду», – висловив своє ба-
чення Ігор Палиця. А відтак додав: «Фонд 
аполітичний, він працюватиме, поки в мене є 
така можливість».

Ірина КУДРЯ

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м Луцьк вул Винниченка 26які прагнуть змінякі прагнуть змін

ВІДВЕРТА РОЗМОВА З ІГОРЕМ ПАЛИЦЕЮ – У ПРЯМОМУ ЕФІРІ
У четвер, 13 жовтня 2016 року, напередодні Дня захисника України 
у прямому ефірі телеканалу «Нова Волинь» о 19:45 – відверта розмова з 
головою Волинської обласної ради, засновником Фонду «Тільки разом», 
членом президії політради «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» 
Ігорем Палицею. 
Повтор програми – у п’ятницю, 14 жовтня, о 12:30.
Хто сьогодні перешкоджає розвитку країни? Як влада дбає про бійців 
АТО? Чи потрібно реформувати Міністерство оборони? Чому російсько-
українська війна не визнана й досі не завершена? Як виконавча влада 
нищить малі громади? Куди зникають бюджетні гроші? Про це та інше у 
прямому ефірі з Ігорем Палицею спілкуватиметься політолог, учасник 
бойових дій, заступник командира 17-го окремого мотопіхотного 
батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Тарас Літковець.

Сучасна освіта має рухатися в 
ногу з часом і використовувати 
новітні інформаційні технології 
та підходи до організації процесу 
навчання. Зміни та покращення у 
місцевій системі освіти Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» впроваджує від 
початку своєї діяльності. Програма 
«Сучасна освіта» має на меті 
створення умов для ефективного 
розвитку та навчання учнів 
загальноосвітніх шкіл, студентів 
вищих і професійно-технічних 
навчальних закладів.
Щоб стимулювати обдаровану 
молодь до самореалізації, розвивати 
творчий, фізичний та професійний 
потенціал, Фонд запровадив 
стипендіальний проект.
З 2012 року стипендії Фонду 
отримали понад 1000 успішних 
школярів та студентів. 

«Волинь спортивна» – одна 
з восьми програм, що їх реалізовує 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Її мета – зробити спорт популярним 
і доступним для волинян. Засновник 
Фонду Ігор Палиця наголошує: 
вкладення грошей у спорт – 
це інвестиція у здоров’я волинян. 
Саме масовий спорт і спортивні 
школи максимально потребують 
допомоги, адже мають 
на меті виховання сильного 
і здорового покоління. 

За 2011-2016 роки проекти програми 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
«З добром у серці» охопили всі вікові 
категорії людей, які потребують 
уваги та допомоги. Найбільш вразливі 
серед них – діти та пенсіонери. 
Фонд – часто єдине місце, де вони 
можуть отримати не лише моральну 
підтримку, а й матеріальну допомогу.
У рамках проекту «Матеріальна 
допомога малозабезпеченим 
верствам населення» з 2011 року 
допомогу отримало близько 26 
тисяч людей. Рішення про підтримку 
фізичних осіб ухвалив Ігор Палиця. 
Якщо у 2012 році, коли діяльність 
Фонду була зосереджена лише в Луцьку, 
по допомогу зверталося 50-60 людей 
на місяць, то у 2016-му – понад 600.

осилю цього. Саме тому ми намагаємося на-
повнити обласний бюджет і знайти джерела 
фінансування, щоб зробити  це разом», – ре-
зюмував Ігор Палиця.

ФОНД ДАРУЄ ПОБУДОВАНІ 
ОБ’ЄКТИ ШКОЛАМ, 
УНІВЕРСИТЕТАМ, МІСТУ

Засновник Фонду «Тільки разом» наго-
лосив: спортивні заклади після завершення 
проекту передають на баланс шкіл, універси-
тетів або міста. Тобто вони не лишаються на 
балансі Фонду.

Він навів приклад стадіону Східноєвро-
пейського університету імені Лесі Українки 
«Спортивне ядро».

«Збудували стадіон і передали його на ба-
ланс університету, втім ректор вирішив його за-
крити  і зробити певні обмеження для тих, хто 
хоче туди потрапити. У соцмережах пишуть, що 
Фонд заробляє на цьому гроші. Та повторюю: 
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Дайджест «Тільки разом»  
 вівторок, 21:30
повтор: середа, 12:00
 четвер, 8:30
 субота, 10:25

Передача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 19:35
повтор: п’ятниця,  19:35
 неділя,  8:50

Дайджест «Тільки разом» 
 четвер, 14:30 
 неділя, 12:30

Радіопередача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 7:45, 17:45 
 п’ятниця, 7:45, 17:45

Радіостанція 
«Луцьк»    107,3 FM

Телеканал 
«Нова Волинь»

АНОНС

НАБОЛІЛЕ

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«ЛІКИ В УКРАЇНІ ВТРИЧІ 
ДОРОЖЧІ, НІЖ У ПОЛЬЩІ»

СЕЛО, В ЯКОГО Є МАЙБУТНЄ

«Позбавлення спеціалізованих 
лікарських закладів медичної 
академії державного фінансування 
може призвести до їх закриття 
та припинення надання населенню 
висококваліфікованих медичних 
послуг, особливо в частині 
онкологічних захворювань. Якщо 
відмовитися від медичної академії, 
то ми просто повернемось у 
середньовіччя», – наголосила Ірина 
Констанкевич.

Медики Любешівської 
центральної районної лікарні 

скаржаться, що кількість людей в 
стаціонарі мінімальна у зв’язку з 
критично високою вартістю ліків. 
Про це вони розповіли народному 
депутату України, члену правління 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Ірині Констанкевич під час її візиту в 
Любешівський район. 

Ірина Констанкевич зустрілася з лі-
карями та оглянула приміщення закладу. 
Медичний персонал озвучив низку пи-
тань, які сьогодні найбільше хвилюють 
працівників цієї галузі, а це – висока ціна 
на ліки, скорочення лікарів другої ланки 
та медичне страхування. 

Лікарі розповідають, що зазвичай па-
цієнти приходять у надважкому стані, 
коли вже немає іншого виходу. Головна 
причина – неможливість оплатити дорогі 
ліки. Як зауважила Ірина Констанкевич, 
медикаменти у сусідніх європейських дер-
жавах, наприклад, у Польщі, часом утричі 
дешевші, аніж в Україні.

Ірина Констанкевич зауважила: при-
чина цього – монополізм у фармацевтич-
ній галузі, який створила злочинна влада. 
Проте, наголошує депутат, влада змінила-
ся, а монополізм залишився. 

У невеличкому селі Котові, що на 
Ківерцівщині, живе майже півтисячі 
людей. Вони вміють берегти 
те, що їм дісталося, бо знають: 
покращень у сільській місцевості 
не дочекатися. Тому за можливості 
власними силами долучаються до 
різноманітних робіт, аби умови в селі 
були на належному рівні.

У Котівському дошкільному закладі – 20 
дітей. Звели споруду ще 1988 року. Меблі, 
що їх наразі використовують у дитсадку, за-
лишилися ще з тих часів.

«Ми до всіх речей ставимося дуже охай-
но, бо сподіватися на владу і на те, що в са-
дочку почнуть щось змінювати, – марно. Усе, 
що ми зараз маємо, залишилося з 1988 року: 
і ліжка, і покривальця. У нас навіть зберігся 
комплект постільної білизни тих часів», – 
розповідає завідувачка Лідія Миронюк.

Заняття в ігровій кімнаті відбуваються 
по-різному. Все тому, що у садочку – діти 
різного віку: від трьох до шести років. 

Батьки власними силами облагороджу-
вали територію навчального закладу. Із під-
ручних матеріалів створили цікавий ігро-
вий куточок. Тут і казкові герої, і улюб ленці 
з мультфільмів. Торік за сприяння сільської 
ради садочок оновили – придбали нові 
іграшкові меблі. Для повної безпеки дітей 
треба було замінити ще одну шафу, в якій 
зберігаються канцтовари, книги та роздат-
кові матеріали. 

«Стара шафа не зачинялася. Усі мате-
ріали, які там зберігалися, діти брали. Мене 
як вихователя лякало те, що малеча могла 
взяти ножиці та поранитися. Оскільки у нас  
діт ки різного віку, то встежити за енергій-

Також під час зустрічі обговорили тему 
медичного страхування. На думку Ірини 
Констанкевич, Україні не варто орієнтува-
тися на країни Заходу, оскільки їхня стра-
хова система не є досконалою. «Українська 
медицина потребує створення своєї моделі 
страхування, спрямованої на вітчизняні ре-
алії», – каже народний депутат України.

Проблема, яка стосується лікарів, – оп-
тимізація ліжко-місць та скорочення меди-
ків, зокрема, другої ланки. Варто зазначити, 
що цього року на Волині вже скоротили 3% 
медичних працівників та 1800 ліжко-місць.

Причина такого критичного стану, на 
думку Ірини Констанкевич, – традиційне 
недофінансування медицини. 

«Медична галузь стала маргінальною 
у нашому суспільному житті. Ніхто не ду-
має про людей, ідеться лише про економію 
кош тів, – наголошує депутат. – У 2017 році 
зовсім не закладено фінансування на На-
ціональну академію медичних наук, хочуть 
перевести її на госпрозрахунок. Позбав-
лення спеціалізованих лікарських закладів 
медичної академії державного фінансуван-
ня може призвести до їх закриття та при-
пинення надання населенню висококва-
ліфікованих медичних послуг, особливо в 
частині онкологічних захворювань. Якщо 
відмовитися від медичної академії, то ми 
просто повернемось у середньовіччя».

Ірина Констанкевич оглянула хірургіч-

не та терапевтичне відділення. Їх завідува-
чі розповіли про проблеми, які є в лікарні, 
зокрема, про потребу косметичного ре-
монту та  нестачу функціональних ліжок.  

Медичному закладу вже давно був по-
трібен ноутбук для роботи в системі публіч-
них електронних закупівель ProZorro. Ке-
рівництво лікарні звернулося по фінансову 
підтримку до Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Фонд пішов назустріч медзакладу 
та допоміг у придбанні комп’ютера. Також 
член правління Фонду Ірина Констанкевич 
передала сертифікат на медичне обладнан-
ня головному лікарю Ветлівської дільнич-
ної лікарні.

Анастасія КОРЕЦЬКА

ною малечею важко», – каже вихователька 
Юлія Зберун, яка тут уже чотири роки. До 
слова, у дошкільному навчальному закладі 
загалом працює всього чотири людини. 

По допомогу котівчани звернулися у 
ківерцівське представництво Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». На умовах спів-
фінансування вдалося придбати потрібні 
меблі.

«Ми живемо в селі й не маємо великих 
коштів, але всім, чим можемо, допомага-
ємо. Дуже приємно, що Фонд нас підтри-
мав, адже від влади годі дочекатися якоїсь 
допомоги. Сподіваюся, що в майбутньому 
наша співпраця триватиме», – розповідає 
жителька села Юлія Дручок.

Оглянути стан садочка приїхала народ-
ний депутат України, освітянка за фахом 

Ірина Констанкевич. Парламентарка поди-
вована тим, як у маленькому селі люди дба-
ють про дитяче дозвілля. Такі села мають 
стати прикладом для великих міст, адже все 
у цьому садочку зроблено з любов’ю.

«Вдавалося побувати у різних куточках 
Волині та інших областей. На противагу 
такому гнітючому настрою, коли у нас на 
довкілля виділяють незначні кошти і в кож-
ному куточку спостерігається економія, 
цей садочок яскраво вирізняється. Кожний 
куточок свідчить про турботу, увагу та пра-
цю»,– зазначила нардеп. 

І хоч Котів – невеличке село, дитсадок 
тут охайний, доглянутий. Активна громада 
створює усі умови для якісної освіти та роз-
витку дитячого дозвілля.

Людмила ПАСТУШОК
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Богдан дуже хоче опанувати професію журналіста. Він із надією 
дивиться в очі: «Як ви думаєте, такий, як я, може навчитися?». 
Пропонуємо йому перше завдання – описати враження від поїздки. 
Через кілька днів на мейл надходить лист із маркуванням: «Замітка 
від Богдана». У нім – щирі емоції: «Я ніколи не думав, що потраплю в 
Буковель. Гори мене вразили своєю таємничістю, адже приїжджі не 
знають, що за тими гірськими масивами, далеко-далеко за обрієм... 
Я зрозумів, що людська фантазія може творити дива». Читала про 
мандрівки до озера і водоспадів, про враження від чудернацької хати, 
в якій усе догори дриґом... І знаєте, що подумала? Все у нього вийде, 
у цього усміхненого, Богом даного землі й батькам хлопчика. 

Богдан Шило – учасник проекту 
«Відпочинок у Буковелі» 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Ми познайомилися з 
ним, коли хлопець із другом 
Юрком розфарбовував 
глиняні фігурки, що їх 
виготовили особливі дітки, 
якими опікується громадська 
організація з Луцька «Зірка 
надії». 

Така творча праця молодим 
людям до душі, адже це – і само-
вираження, і спілкування, і роз-
вага. У рідному місті, за словами 
мами Богдана Олени, не так багато 
можливостей для розвитку дітей із 
обмеженими можливостями, але, 
попри діагноз ДЦП, намагаються 
нічого не упустити. Зараз Богда-
ну тринадцять. Він навчається у 
Нововолинській спеціалізованій 
ЗОШ №9. Хлопчик активний: спі-
ває у колективі «Дзвіночки», разом 
з ровесниками вони беруть участь 
у різноманітних концертах, цього 
літа їздили на ІV Всеукраїнський 
фестиваль «Я Вірю», що відбував-
ся на Світязі.

ОСОБЛИВИЙ ХЛОПЧИК 
З ОСОБЛИВИМ 
СТАВЛЕННЯМ ДО СВІТУ

«У нас в Нововолинську для 
таких діток немає гуртків, щоб 
вони могли себе скерувати у якесь 
русло, – зітхає Олена Шило. – По-
трібно самому старатися. А соці-
алізація для таких дітей так само 
важлива, як і реабілітація». 

По-різному ставляться до 
особ ливих дітей і школярі. Одні – 
з острахом, інші вже звикли, до-

помагають за потреби. Батьки 
налаштовують сина реагувати на 
неадекватне ставлення з розумін-
ням, адже люди різні, вони часто 
не можуть пояснити незвичні для 
них речі.

А Богдан таки особливий. Не 
через свою недугу. А через став-
лення до світу. Він жадібний до 
пізнання. З непідробною цікавістю 
шукає пояснення, осмислюючи їх. 

Богдан народився на п’ятому 
місяці вагітності. І все ж отримав 
шанс жити у найкращій сім’ї, із 
найдбайливішими батьками, із 
найчуйнішими сестричками. Що-
правда, молодша, шестирічна, все 
допитується у брата, коли ж врешті 
він встане і самостійно ходитиме.

Спершу сім’ї було дуже важ-
ко. Хлопчикові поставили діагноз 
ДЦП, про який батьки нічого не 
знали до пуття. Та що дивувати-

МРІЯ, ЩО МАЄ ПРАВО 
СТАТИ РЕАЛЬНІСТЮ

Богдан – найзвичайнісінький 
хлопчик. Улюблене заняття – фут-
бол, от тільки спостерігати може 
за ним лише по телевізору: «Фут-
бол гарний своєю непередбачува-
ністю, емоціями... Як в англійській 
прем’єр-лізі: аутсайдер може пере-
грати лідера. Улюблена команда – 
донецький «Шахтар». Вона мене 
дуже радує. Але навіть якби про-
гравала, я від неї не відмовився б, 
бо розумію, як футболістам важко 
далеко від дому грати».

Одна із Богданових мрій – ста-
ти журналістом, бажано спортив-
ним коментатором, щоб поєднува-
ти приємне із корисним. Для цього 
тільки любити спорт – замало, тож 
природно, що хлопець багато чи-
тає. Здебільшого – пригодницьку 
літературу. Захоплюють герої не-
пересічного розуму, дотепні, вина-

ся батькам, коли навіть лікарі на 
огляді не йняли віри, що хлопчик 
може говорити. Тому Шили пояс-
нюють близьким і знайомим, що 
то не хвороба, просто інший спосіб 
життя. Так, людина не може багато 
речей зробити сама, тому допомо-
га близьких – крайня потреба.

хідливі, які зможуть знайти вихід 
із будь-якої ситуації. Як інженер 
Сайрус Сміт із улюбленої книги 
«Таємничий острів» Жуля Верна. 

Якби в Богдана було завдання 
написати книгу, то писав би її про 
своє життя. І обов’язково у ній 
було б багато добра і світла. 

ДОБРО МУСИТЬ МАТИ 
ВІДДЯКУ

«Добро – це коли ти хочеш зро-
бити приємне коханій людині, ви-
тягти зі складної ситуації, допомог-
ти у чомусь, потішити, – каже юний 
учасник проекту «Відпочинок у Бу-
ковелі» Богдан Шило. – Якщо лю-
дина хороша і відповідає добром 
на добро, то я їй допоможу».

Та все ж добро мусить мати 
віддяку, вважає хлопець. Воно 
передусім знаходить тих, хто сам 
доб рий. 

Мама Богдана розповідає, що 
про Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» дізналися нещодавно від 
батьків особливих діток з інших 
районів. П’ять днів відпочинку в 
Буковелі – неочікувана радість.

«Добро – це те, що для нас зро-
били, це те, що ми можемо віддати 
іншим, комусь допомогти, – ре-
зюмує Олена. – Нам допомогли, 
ми комусь допомогли. Допомога 
ж буває різною, навіть перевести 
бабусю через дорогу, собаку на-
годувати – то ж теж добро. Воно 
є скрізь. Повірте, в нашому світі  
його дуже багато».

Наталка ПЕТРУК

Уже тринадцять років 
фестиваль «Стравінський і 

Україна» гуртує шанувальників 
вишуканої класичної музики, 
тих, хто цікавиться, досліджує 
життя і творчість або прагне 
познайомитися зі спадщиною 
нашого талановитого 
земляка – всесвітньо 
відомого композитора Ігоря 
Стравінського. Ця подія стала 
візитівкою області й України 
загалом. Щороку фестиваль 
набирає сили, запрошує 
до участі нові колективи, 
впроваджує нові форми 
наповнення. 

Найпомітніша подія цьогоріч-
ного фестивалю «Стравінський 
і Україна» – волинська прем’єра 
опери-ораторії композитора «Цар 
Едіп» у День музики. Це – концерт-
ний варіант опери у виконанні ар-
тистів Чернівецької філармонії. 
Диригент, народний артист Укра-
їни Ігор Блажков зумисне приїж-
джав на репетиції до Чернівців із 
Німеччини, де живе останні роки. 
Він вважає, що такий фестиваль – 
ще один крок до європейської ін-
теграції: «Росія має Ясну Поляну 
Льва Толстого, Михайловське 
Пушкіна, Німеччина має Веймар 
Гете, а Україна має Устилуг Ігоря 
Стравінського. І це дуже важливо, 
що саме цей фестиваль відбуваєть-
ся тут, а Стравінський – то людина 
світу, то композитор всесвітнього 
значення і всесвітнього рівня».

Музика Стравінського складна 
і водночас сповнена неймовірного 
шарму. Трагедія софоклівського 
царя Едіпа зачепила та вразила во-
линських глядачів. Як і в кожно-
му творі Ігоря Стравінського, тут 
особ лива подача подій, яка робить 

їх актуальними у будь-який час. 
Загалом же двотижнева про-

грама була насиченою та різно-
барвною. Приїжджали колективи 
з Польщі, Чернівців, Чернігова, ар-
тисти з Білорусі та Швейцарії, ди-
ригент із Потсдама, кінорежисер 
із Лондона, багато українських ви-
конавців. «Загалом «Стравінський 
і Україна» мав 12 заходів, – каже 
директор фестивалю Сергій Єфі-
менко. – Шість концертів, три пре-
зентації документальних фільмів, 
представлення повного зібрання 
творів Стравінського від фірми 
SONY в Устилузі й багато різних 
зустрічей та цікавих розмов».

Локації фестивалю – Луцьк, 
Устилуг та Люблін. У сусідній 
державі, зокрема, представляти 
фестиваль від Волині випало Ака-
демічному камерному оркестру 
«Кантабіле». Зі слів художнього 
керівника фестивалю, народно-

го артиста України Товія Рівця, 
виступати в Любліні для їхнього 
колективу – велика честь. Публі-
ка цього міста дуже вимоглива до 
виконавців. Сцена їхнього театру 
приймала зірок світової величини. 
І «Кантабіле» таки мав успіх, отри-
мав визнання й високу оцінку. 
Кілька днів під час фестивалю пе-
ребував на Волині його почесний 
гість та учасник – британський 
кінорежисер Тоні Палмер. Це лю-
дина, яка була знайома з Ігорем 
Стравінським особисто і створила 
документальний фільм про нього.

 «Ми зі Стравінським диску-
тували щодо того, в чому різниця 
між поп-музикою і такою музи-
кою, яку писав він, – розповідає 
Тоні Палмер. – І він сказав, що є 
три види музики: хороша, погана і 
«не музика». Потім настала пауза, і 
Стравінський продовжив низьким 
голосом: «Щодо музики, то вона 

поділяється на два види: ось така 
(Тоні стис руку в кулак, – авт.)... 
і ось така (витягнув розтиснуту 
руку вперед, – авт.)». І саме другий 
вид музики – та музика, яка при-
тягує, наповнює почуттями, ро-
бить вас кращими, є хорошою».

Славетний кінорежисер, спад-
щина якого налічує понад сотню 
фільмів про знакових людей епо-
хи, презентував на Волині до-
кументальні стрічки «Космічне 
кіно» з музикою Майкла Олдфіл-
да, «Пташка на дроті» про Леонар-
да Коена, «Рахманінов», «Бітлз і ІІ 
світова війна».

Упродовж останніх років фес-
тиваль відбувається за сприяння 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» у рамках програми підтрим-
ки культури і духовності. «Це має 
бути незалежно від обставин та 
економічної ситуації в країні, – 
зауважує заступник голови прав-

ління Фонду Орест Маховський. 
– Це те, що нас збагачує, це те, що 
робить нас українцями. Такі по-
дії відбуваються і в подальшому 
заплановані за підтримки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

У майбутньому фестиваль шу-
катиме нові шляхи до сердець. Це 
буде інтеграція у масову культуру, 
а для цього потрібне своєрідне 
сканування духовних потреб во-
линян. Надбання Ігоря Стравін-
ського, В’ячеслава Липинського, 
Лесі Українки, Агатангела Крим-
ського, інших видатних земляків 
має визначальне значення для 
ідентифікації всього українського 
народу. Тому фестиваль мусить 
жити, збагачуватися і збагачувати 
нас. Високе мистецтво не має бути 
далеким від глядача чи слухача, 
воно має підносити людину до ви-
щого рівня самоусвідомлення. 

Наталка ПЕТРУК
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СТИМУЛ ДЛЯ МОЛОДІ

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ НАЙКРАЩИХ 

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
ще з часів його заснування 

підтримує та опікується талановитою 
й активною молоддю. Проект охоплює 
успішних юнаків та дівчат, які мають 
здобутки в галузі науки, освіти і 
мистецтва. Торік до цієї когорти 
долучили ще й молоду спортивну 
еліту.

СПІВПРАЦЯ МІЖ ДЮФШ 
«ВОЛИНЬ» ТА ФОНДОМ 
ТРИВАЄ

Рік тому між Фондом та дитячо-
юнацькою футбольною школою «Волинь» 
було підписано меморандум про взаємовід-
носини щодо розвитку футболу. У рамках 
меморандуму та програми «Волинь спор-
тивна» Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
уже допоміг ДЮФШ «Волинь» із рекон-
струкцією стадіону на вулиці Дубнівській, 
організацією поїздок дитячих команд на 
змагання всеукраїнського та міжнародного 
рівнів. Один із важливих напрямків такої 
спільної праці – фінансовий стимул для най-
талановитіших спортсменів. Торік стипен-
діатами Фонду були 20 вихованців школи у 
чотирьох вікових групах. У новому футболь-
ному сезоні 2016-2017 років стипендії Фонду 
отримуватимуть 12 вихованців ДЮФШ, які, 
на думку керівництва дитячо-юнацької фут-
больної школи, невтомно працювали на полі 
й показали хороші результати в минулому 
навчальному році.  

АКТИВНА ТА ЗДОРОВА 
МОЛОДЬ – МАЙБУТНЄ 
КРАЇНИ 

Заступник голови правління Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Орест Маховський при-
вітав учасників стипендіального проекту та по-
дякував керівникові  школи і тренерам за те, що 
вкладають час та сили у розвиток дітей.

«Активна, розумна, здорова молодь – це 
основа майбутнього Волині та країни загалом. 
Фізична культура і спорт – ті пріоритети, які 
постійно декларує Ігор Петрович. Луцьк по-

троху стає спортивною столицею. Час, який 
ви витрачаєте на роботу над собою, – най-
важливіша інвестиція. Це в майбутньому до-
зволить сформувати спортивну еліту області. 
Тому ще раз дякую за вашу роботу. Тримайте 
в такому ж напрямку», – звернувся до при-
сутніх Орест Маховський. 

Директор ДЮФШ «Волинь» Андрій Кара-
таєв відзначив ефективність такої підтрим-
ки. Адже семеро футболістів школи, яким 
призначили стипендії у минулому сезоні, не 
знизили вимог до себе під час тренувального 
та ігрового процесів. Улітку 2016 року вони 
були заявлені для виступів у Прем’єр-лізі, а 
зараз грають в чемпіонаті України у віковій 
категорії U-19. 

Сили та натхнення юним футболістам по-
бажав капітан ФК «Волинь» Олег Герасимюк. 
«У кожного з вас є якась мета. Хтось хоче по-
трапити в першу лігу, хтось, можливо, ста-
вить вищу планку. Зичу, щоб усе, що ви по-
ставили собі за ціль, здійснювалося».

НАПОЛЕГЛИВІ 
ТРЕНУВАННЯ – ШЛЯХ 
ДО ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ

Один зі стипендіатів, вихованець 
ДЮФШ «Волинь» Денис Теслюк у футбол 
грає чотири роки. З кожним тренуванням 
хлопець удосконалює навики та уміння. 
Каже: найбільше в цій грі до вподоби емо-
ції та драйв. Попри юний вік, Денис визна-
чився з майбутньою професією  – хоче ста-
ти футболістом. Не пропускає трансляцій 
футбольних матчів та ставить за мету на-
вчитися вести гру, як португальський фут-
боліст Роналдо.

Любов до гри мільйонів Денисові при-
щепив тато Валерій Теслюк, який також 
професійно займався футболом. Валерій як 
ніхто знає, яким травматичним є цей вид 
спорту, адже його футбольна кар’єра через 
травму закінчилася у 20 років. Проте вва-
жає: краще нехай син займається спортом, 

ніж сидить в інтернеті. А травми у повсяк-
денному житті трапляються в усіх, не лише у 
футболістів. 

 «Такі стипендії – велике заохочення для 
дітей. Перші гроші я заробив у 16. Він же на 
три роки випередив мене», – каже батько 
юного футболіста.

Ще одного стипендіата Владислава Коля-
ду у футбольну школу також привів тато. Тут 
хлопець тренується із семи років. Зізнається: 
з першого разу не дуже виходило, та завдяки 
наполегливим тренуванням він упевнено йде 
до мети – хоче стати відомим футболістом. 

Дванадцять вихованців футбольної спор-
тивної школи отримуватимуть стипендію 
упродовж навчального року – вісім місяців. 
Та все ж співпраця із Фондом цим не обме-
житься. Є ще багато планів, що сприятимуть 
розвитку футболу і волинського спорту за-
галом.

Ірина ЮЗВА
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