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– Два роки тому за сприяння Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» ініціативні батьки 
загальноосвітньої школи №11 міста Луцька 
вирішили створити фонд розвитку школи, 
що отримав назву «Ерудит». Він став 
першим серед навчальних закладів міста. 
Завдяки фонду розвитку школи батькам 

вдалося реалізувати уже чимало ініціатив, 
залучити пристойну суму коштів від 
спонсорів. І впевнена, що це лише початок. 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» завжди радий 
допомогти наполегливим та ініціативним 
батькам, тому що спільна праця завжди дає 
хороший результат.

АКТИВНІ ЛУЧАНИ ФОНД РОЗВИТКУ: 
РЕЗУЛЬТАТ, ЯКИМ 
ПИШАЮТЬСЯ ВСІ

Співпраця фонду розвитку 
ЗОШ №11 «Ерудит» із 

Фондом Ігоря Палиці «Тільки 
разом» розпочалася ще в 2015 
році. Два роки тому Фонд 
тоді ще під назвою «Новий 
Луцьк» облаштував пішохідну 
доріжку між школою та 
дитсадком. До того часу вона 
мала жахливий вигляд, то 
було практично бездоріжжя, 
яким щодня мусили ходити 
школярі та маленькі дітки з 
мамами. Доріжку облаштували 
бруківкою, а вздовж неї 
встановили зручні новесенькі 
лавочки. І хоча були 
перестороги, що до них не 
ставитимуться бережливо, час 
показав: таким благоустроєм 
задоволені всі. 

Щодня там гуляють мами з діт-
ками у візочках, відпочивають ста-
ренькі, йдучи з магазину, а ввечері 
збирається молодь. Тому й виникла 
ідея ще більше облагородити цю те-
риторію, яку сміливо можна нази-
вати сквериком, елементами для ці-
кавого дозвілля. Ініціативні батьки, 
що створили фонд розвитку ЗОШ 
№11 «Ерудит», взяли участь у місь-
кому конкурсі кращих громадських 
ініціатив жителів Луцька. Вони на-
діслали проект зі створення скве-
ру мрійників та інтелектуалів між 
ЗОШ №11 та ДНЗ №37. За резуль-
татами голосування фонд розвитку 
ЗОШ №11 «Ерудит» став одним із 
переможців конкурсу, ініціативу 
підтримали та вже незабаром вті-
люватимуть у життя. 

– У сквері мрійників та інтелек-
туалів ми хочемо встановити додат-
кові сидіння і столи зі спеціальною 
розміткою для гри в шахи й шашки. 
Діти і дорослі зможуть там грати 
в інтелектуальні ігри, можна буде 
влаштовувати й більш масштабні 
змагання влітку. Родзинкою нашо-
го скверика стане великий стіл з 
велетенськими шаховими фігура-
ми. Завдяки такій показовій ігровій 
зоні ми сподіваємося привернути 
увагу жителів мікрорайону до ціка-
вого проведення часу. Це буде щось 
нове, незвичайне. Для дорослих до-
датково облаштуємо дві альтанки-
гойдалки, щоб могли спостерігати 
за дітьми та відпочивати. Ми дуже 
раді, що нашу ініціативу підтрима-
ли шляхом голосування на місько-
му конкурсі, адже спільними зу-
силлями можна багато що змінити 
і втілити в життя, – розповідає ке-
рівник фонду розвитку ЗОШ №11 
«Ерудит» Наталія Гунько. 

У найближчих планах, зі слів 
Наталії Гунько, – заміна старої ого-
рожі навколо школи. Ба навіть не 
навколо, а лише з фасадного її боку, 
оскільки з інших боків за стільки 
років вона пошкоджена, а подекуди 
й зовсім немає. Тому черговий про-
ект уже на старті, й батьки сподіва-

ються на підтримку міської ради та 
спонсорів, активно шукають гроші 
для його втілення. 

Молода мама Тетяна Бабеляс, 
яка мешкає в цьому мікрорайоні, 
каже, що позитивні зміни особли-
во помітні протягом останніх двох 
років. Будинки стали охайнішими, 
завдяки господарюванню ОСББ у 
дворах багатоповерхівок з’явилися 
зелені насадження, у багатьох міс-
цях зроблено благоустрій, відре-
монтовано покриття у дворах. 

– Приємно за нашу школу. Зав-
дяки новому футбольному полю 
з зеленим штучним покриттям 
(встановлено Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом» у 2014 році, – авт.) 
діти мають де тренуватися, грати 
в командні види спорту, бігати. 
Велосипедну доріжку, яку теж об-

лаштували поряд, дуже часто вико-
ристовують мами для прогулянок 
з дітьми у візочках. Ми всі разом 
стараємося для них, для того, щоб 
у нашому мікрорайоні жити стало 
краще, комфортніше, – каже моло-
да мама.

Про ініціативу створення скве-
рика Тетяна Бабеляс не чула, але 
каже, що підтримує її, щоб і старші 
діти, і дорослі змогли цікаво прово-
дити час. 

Натомість дев’ятикласник Ки-
рило каже, що знав про цю ініціати-
ву і навіть голосував на сайті місь-
кої ради за неї, а також закликав до 
цього однокласників та знайомих. 

– Тепер на перервах діти не бу-
дуть бігати в магазин чи тинятися 
на подвір’ї, а зможуть грати в ін-
телектуальні ігри. Загалом наша 

школа за останній рік змінилася в 
кращий бік: нещодавно з’явився 
інтернет, стало відбуватися більше 
культурних заходів. Мені подо-
бається тут навчатися, – зазначає 
хлопець.

Голова наглядової ради фонду 
розвитку «Ерудит» Оксана Оліда 
зауважує, що у функції ради вхо-
дить не наглядати, а брати активну 
участь в житті школи, а ще – пока-
зувати приклад іншим батькам, як 
стати учасниками проектів та за-
лучати додаткові кошти на потреби 
навчального закладу. 

– На прикладі співпраці нашо-
го фонду розвитку з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом», депутатами 
від УКРОПу Сергієм Балицьким та 
Юрієм Безпятком, батьками та й са-
мими учнями ми бачимо, що можна 

зробити дуже багато справ. Уже вті-
лені проекти свідчать про це: нова 
доріжка з бруківкою, сучасне фут-
больне поле, велосипедна доріжка, 
оновлені клумби, інтернет. Наша 
школа має культурно-мистецьке 
спрямування, а учні беруть участь 
у найрізноманітніших концертах, 
заходах. Їм потрібні спеціальне 
взуття і сценічні костюми. Фонд 
розвитку придбав тканину для їх 
пошиття, тепер наші танцюристи 
та музиканти задоволені й гідно 
представляють школу на міському 
та всеукраїнському рівнях, – каже 
Оксана Оліда.

Жителі 40-го кварталу поміти-
ли зміни і в благоустрої, адже взя-
ли справу у свої руки, створивши 
ОСББ. Клумби з’явилися не лише 
під вікнами будинків, а й у дворах 
багатоповерхівок, біля проїжджих 
частин. Завжди чистенькі та підме-
тені тротуари, розчищені території 
між будинками від сухих гілок та 
сухостоїв. А акуратно підстрижені 
зелені газони й декоративна жива 
огорожа взагалі наводять на думку 
про якесь затишне європейське міс-
течко. Усе це – наслідок спільної ро-
боти, починаючи ще з весни, коли 
на толоку, ініційовану депутатами, 
щосуботи збиралися мешканці й 
прибирали свій спільний дім. 

– За таким піклуванням спосте-
рігають наші діти, і дуже важливо, 
коли вони змалку бачать, що не мож-
на бути осторонь громадських іні-
ціатив, а треба активно долучатися 
до них. Адже найкращий прик лад – 
батьківський. Зараз у мік рорайоні 
багато молодих сімей нового поко-
ління, які і підтримують старших, 
і демонструють молодим, як дбати 
про спільний дім. Зараз мік рорайон 
розквітає і благоустроєм, і квітами, 
і небайдужими мешканцями, – ті-
шиться Оксана Оліда.

Проекти фонду розвитку «Еру-
дит» та ОСББ в цьому мікрорайо-
ні – чи не найбільш прогресивні. 
Лише за два роки вдалося зробити 
дуже багато, а попереду – ще більш 
амбітні задуми. Люди знають ініціа-
тивних жителів свого мікрорайону, 
голів ОСББ, фонду розвитку, а та-
кож своїх депутатів в обличчя. До 
речі, кілька разів на тиждень вони 
обходять район, контролюючи дво-
ри багатоповерхівок, території біля 
школи та дитсадка, вивчаючи проб-
леми та міркуючи над способами їх 
розв’язання. 

– Приємно, коли йдеш вулицею, 
де більшість знайомих, і всі вітають-
ся до тебе. А ще більш тішить, коли 
люди напряму звертаються до нас – 
своїх депутатів, говорять про проб-
леми. Ми робимо багато депутат-
ських запитів, знаходимо додаткові 
кошти, активізуємо мешканців, і це 
дає результати, якими пишаються 
всі, – каже депутат від УКРОПу в 
міській раді Юрій Безпятко. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк 

Представник Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Інна Ткачук:

Наша школа – найкраща!
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ЗДОРОВ’Я ВОЛИНЯН

НЕБАЙДУЖІ БАТЬКИ ДОБРА СПРАВА

НОВЕНЬКА САНІТАРНА КІМНАТА 
ДЛЯ ЛУЦЬКИХ ДОШКІЛЬНЯТ

НОВІ КНИГИ ДЛЯ 
СІЛЬСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ

Нещодавно 25-ліття відзначив 
луцький дитсадок №1. Він досі 
залишається одним із найбільших 
у місті. Проте і проблемних питань 
вистачає: приміщення потребує 
ремонту, а чимала навколишня 
територія – благоустрою. Задля 
покращення ситуації небайдужі 
батьки вирішили згуртуватися 
у фонд розвитку та залучати 
додаткові кошти на потреби 
садочка. Очолила фонд розвитку під 
назвою «Лісова казка» ініціативна 
мама Яна Рожко, донечка якої вже 
рік відвідує ясельну групу.

ДОБРО В ОБМІН НА ДОБРО

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
продовжує дарувати сільським 
бібліотекам Любешівського, 
Камінь-Каширського, 
Маневицького та Ківерцівського 
районів комплекти нових книг. 
Днями літературу отримали 
читачі Жорнищенської 
книгозбірні. Це казки, фантастичні 
романи, науково-популярні 
книжки, програмові шкільні 
твори. Свіжі видання передала 
народний депутат України Ірина 
Констанкевич, яка проводила 
у Жорнищі особистий прийом 
громадян.

За словами завідувачки сіль-
ської бібліотеки Людмили Доро-
щук, такі подарунки годі переоці-
нити. Пані Людмила розповіла, 
що книжковий фонд бібліотеки – 
7800 книг. Сільську книгозбірню 
відвідують 510 читачів. Більшість 
із них – учні місцевої ЗОШ I-III 
ступенів, які активно читають 
програмові твори, та студенти. 
Наймолодші читачі люблять ілю-
стровані енциклопедії та казки, 
представники старшого поколін-

ня обирають жіночі романи, де-
тективи та науково-популярні ви-
дання. Однак у смаках книгоманів 
усе ж лідирують твори сучасних 
українських письменників. 

– Люди люблять романи Ва-
силя Шкляра, Люко Дашвар, Ірен 
Роздобудько, Дари Корній, Мак-
са Кідрука, Андрія Кокотюхи. 
Сьогодні ми поповнили книж-
ковий фонд їхніми найновішими 
творами, – тішиться Людмила 
Дорощук. – Для нас це просто 
безцінний подарунок, адже що-
місяця ми отримуємо не більш як 
чотири-шість книжок. 

Бібліотекарка знає літературні 
смаки кожного читача. Тому спо-
чатку перечитує нові книги сама, 
а тоді вже радить людям. Любов 
до друкованого слова намагається 
прищепити наймолодшим читачам. 

– На жаль, нині бібліотеки, 
особливо сільські, сповна не фі-
нансуються. Тому ми дуже дяку-
ємо Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» за такі чудові книги, – на-
голосила Людмила Дорощук. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Ківерцівський район

У рамках програми «Здоров’я 
волинян», реалізованої Фондом 

Ігоря Палиці «Тільки разом», Турійська 
ЦРЛ отримала сучасний дефібрилятор і 
два нові інгалятори. 

Оновити згадану медичну техніку ту-
рійські лікарі мріяли давно, оскільки їхня 
вже відслужила відведений термін. Однак 
державне фінансування ці витрати не по-
кривало. Тому завідувачка фізіотерапевтич-
ного відділення Ольга Вдовиченко переко-
нала колег звернутися у Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Річ у тім, що Ольга Іванівна 
працює за сумісництвом в Турійському те-
риторіальному центрі соціального обслуго-
вування. У 2016 році спільно з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» у терцентр придбали 
тренажер Бубновського, апарат для приго-
тування синглентно-кисневої пінки та аплі-
катори Ляпка. Пані Ольга розповіла про 
таку результативну співпрацю колегам. Ме-
дики провели збори й вирішили подати на 
розгляд свій проект, який передбачав при-
дбання нових інгаляторів-небулайзерів та 
дефібрилятора. Тож ініціативна група пода-
ла на розгляд проект «Добро в обмін на доб-
ро, задля збереження Життя і Здоров’я». 

– Коли ми приїхали на збори колекти-
ву й почули, що медики районної лікарні 
користаються дефібриляторами 1980 і 1987 
років виробництва, ця інформація нас вра-
зила. Ми вирішили підтримати цей проект, 
хоч і бачили сумнів у ваших очах, – зазна-
чив керівник центральної філії Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Сергій Костричен-
ко. – Тому сьогодні удвічі приємно, що наша 
співпраця дала результат, а ви готуєте на 
розгляд новий проект. 

У Турійській ЦРЛ справді послугову-
валися дефібриляторами радянського ви-
робництва – морально та технічно застарі-

лими. За словами радника голови обласної 
ради, голови фракції «УКРОП» в обласній 
раді Вячеслава Рубльова, цей проект і було 
реалізовано заради порятунку людських 
життів. 

Медики задоволені, адже новий дефіб-
рилятор не лише допомагає відновити ро-
боту серця. Прилад містить монітор, який 
може працювати до трьох годин у синхрон-
ному режимі для проведення кардіоверсій. 
Він простий у використанні, мобільний, 
може працювати на акумуляторних батаре-
ях, тобто використовуватися у відділеннях 
чи під час транспортування хворого. 

Якщо нового дефібрилятора, дякувати 
Богу, ще не використовували, то інгалято-
ри працюють з повною віддачею. За слова-
ми Ольги Вдовиченко, інгаляційна терапія 
дуже ефективна при бронхо-легеневих  за-
хворюваннях. Бувають дні, коли на інгаляції 

приходять 40-60 пацієнтів. 
Найближчим часом турійські медики 

планують придбати на умовах співфінан-
сування ще один сучасний апарат – холдер 
ЕКГ, за допомогою якого можна буде протя-
гом 72 годин спостерігати за роботою серця 
пацієнта. 

– Це покращить діагностику на ранніх 
стадіях серцево-судинних захворювань і 
дасть змогу виявити проблеми в роботі сер-
ця. Якщо у нашій ЦРЛ буде такий апарат, 
пацієнтам не доведеться звертатися в облас-
ні установи, бо точний  діагноз можна буде 
встановити на місці, – каже головний лікар 
Турійської ЦРЛ Петро Мельничук.  

Головний лікар наголошує: останнім 
часом спостерігається висока смертність 
людей працездатного віку від серцево-
судинних патологій. Причина проста: елек-
трокардіограма та аналізи не виявляють 

збоїв у роботі серця. А от холдер ЕКГ здат-
ний вчасно діагностувати справжню при-
чину загрудинного болю і врятувати людині 
життя.  

– Дякуємо колективу медиків, які про-
вадять активну діяльність, не чекають, що 
хтось прийде і розв’яже їхні проблеми. Фонд 
завжди підтримує ініціативних, ми вдячні, 
що з нами співпрацюєте. Бо тільки разом ми 
можемо домогтися гарних результатів, – на-
голосив Вячеслав Рубльов. 

За словами Сергія Власюка, керівника 
районного осередку УКРОПу, на Турійщині 
спільно з Фондом вже реалізовано 18 про-
ектів. Це нові дитячі меблі, мультимедійне 
обладнання, спортінвентар, сучасна медич-
на техніка, матеріальна допомога дітям до 
18 років.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Турійський район

– На початку в деяких батьків 
були перестороги щодо діяльнос-
ті такого фонду. На конкретних 
прикладах ми зуміли переконати 
їх, що таким чином нам вдасться 
залучити додаткові кошти. Від-
повідно, зможемо зробити бага-
то чого для наших діток, ще й з 
меншими затратами батьківських 
коштів. Відразу після створення 
фонду ми визначили низку най-
більш актуальних проблем, одна 
з яких – ремонт та облаштування 
санітарної кімнати в одній із груп. 
Умивальники, обладнання були в 
жахливому стані, без ремонту. За-
раз проект майже завершено, за-
лишилося доробити стелю, і діт-
ки матимуть новенькі й чистенькі 
умивальники, душову кабіну та 
санвузли. Це дороговартісний 
проект, а тому дуже вдячні Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» за 
виділені кошти та підтримку на-
шого фонду розвитку, – каже Яна 
Рожко.

У планах – придбати зручні 
парти для майбутніх школяриків, 

облаштувати територію садоч-
ка, встановити нові пісочниці та 
ігрові елементи для активного 
відпочинку дітей на свіжому по-
вітрі. 

– Дуже правильно і добре, що 
проекти реалізовуються саме на 
умовах співфінансування. Якщо 
вкладати свої кошти, то тоді буде 
більш бережливе ставлення до 
уже зробленого, – зазначає моло-
да мама. 

Задоволена співпрацею і заві-
ду вачка закладу Тетяна Мех. Жін-
ка каже, що садочок був першим, 
який здали в експлуатацію після 
здобуття незалежності України. 
Спочатку і до недавнього часу в 
садочку діяло 12 груп, але діток 
більшало з кожним роком. Тому 
торік запрацювала додаткова, 13-
та група. Відтак вдалося трохи 
розвантажити решту. Зараз ДНЗ 
№1 відвідує 354 дитини. 

– Дуже приємно, що є небай-
дужі батьки, такі, як пані Яна. За 
кілька місяців діяльності їм вда-
лося зробити санітарну кімнату, 

де ремонту не було з моменту 
відкриття закладу. Приємно, що 
спільними зусиллями батьків та 
за підтримки Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» втілено такий 
важливий проект, – зауважила 
Тетяна Мех. 

Представник Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» Інна Ткачук 
каже, що на прикладі фонду роз-
витку дошкільного навчального 
закладу №1 «Лісова казка» мож-
на оцінити ефективність роботи 
фондів розвитку навчальних за-
кладів загалом. 

– Дуже добре, що активні бать-
ки виявляють ініціативу, а Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом» го-
товий підтримувати їх. Усе більше 
ініціативних мам і тат цікавляться 
й хочуть створити фонд розвит-
ку в закладі, де навчаються їхні 
діти. На сьогодні вже створено 
23 фонди розвитку: 11 у дитячих 
садочках та 12 у школах Луцька, – 
зазначила Інна Ткачук. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк 

Завідувач хірургічного відділення 
Любомир Валіхновський розповідає 
про переваги нового дефібрилятораІнгалятор працює з повною віддачею

Літературу вручає нардеп Ірина Констанкевич

Тепер і ручки можна забруднити, адже є де їх помити
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Фонд Ігоря Палиці

Міцна держава – сильна і здорова нація

Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07

Культура і духовність – надбання націїКультура і духовність – надбання нації

ПІСНІ, НАРОДЖЕНІ В АТО

ТАЛАНОВИТА МОЛОДЬ

РАЗОМ МОЖНА НЕ ЛИШЕ 
ПРАЦЮВАТИ, А Й СВЯТКУВАТИ

ІНІЦІАТИВА

«ЧАРІВНИЙ ПЕНЗЛИК» «ЧАРІВНИЙ ПЕНЗЛИК» 
ЗАПРОШУЄ У ГОСТІЗАПРОШУЄ У ГОСТІ

Дайджест «Тільки разом»  
 вівторок, 21:30
повтор: середа, 12:00
 четвер, 8:30
 субота, 10:25
Передача «З добром у серці» 
 вівторок, 11:10
повтор: середа, 11:10
  п’ятниця,  11:10
 субота,  11:10

Дайджест «Тільки разом» 
 четвер, 11:20
 субота, 18:20 
 неділя, 11:20
Радіопередача «З добром у серці» 
 вівторок, 7:45, 17:45 
 п’ятниця, 7:45, 17:45

Дайджест «Тільки разом» 
 понеділок, 21:00
повтор: вівторок, 10:00
 неділя, 14:00

ТРК «Аверс»

  

АНОНС

Дайджест «Тільки разом» 
 субота, 18:20

Радіостанція 
«Луцьк»    

Волинське радіо

107,3 FM

Телеканал 
«Нова Волинь»

ФЕСТИВАЛЬ ПАТРІОТІВ

До 2 серпня в Арт-галереї Центрального універмагу Луцька 
(другий поверх) оселилася справжня казка. Адже там 
виставляють свої творчі роботи юні художники мистецької 
студії «Чарівний пензлик». Виставка відбувається за 
сприяння Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом».

– Дитячі роботи мають величезну позитивну енергети-
ку. Недарма солдати, які воюють на передовій, тримають їх 
біля серця. Навіть коли демобілізуються, забирають додо-
му, – зазначає керівник мистецької студії «Чарівний пенз-
лик» Алла Жупанюк. 

Незвичне для Луцька дійство 
відбулося у дворі будинку, 

що на Конякіна, 14А. Рівно сорок 
років тому будівлю було здано в 
експлуатацію. Цю знаменну дату 
ініціативні мешканці вирішили 
відсвяткувати усім двором. 

Раніше на місці, де нині 40-й квар-
тал, було село Гуща. У 1959 році насе-
лений пункт приєднали до Луцька. У 
70-80-х роках тут побудували кілька 
великих промислових підприємств, 
тоді й почали зводити будинки. 

У дев’ятиповерхівці на Конякіна, 
14А – 216 квартир. Охайні під’їзди, 
різнобарв’я квітів на клумбах, догля-
нутий сквер. Люди люблять місце, 
де живуть, тому й докладають чима-
ло зусиль, щоб створити затишок не 
лише в домівці, а й у дворі.

Рік тому за підтримки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» мешканці бу-
динку створили ОСББ. Як розповіла 
його голова Оксана Денисюк, за цей 
період вдалося реалізувати чимало за-
думів: відремонтували сходи в під’їзді, 

поставили нові перила, замінили вік-
на на сходових майданчиках, упоряд-
кували сквер, що в дворі будинку. Зро-
блено чимало, а в планах – ще більше. 
Та люди визнають: самостійно втілю-
вати задумане було б куди важче.

– Нам дуже допомагають депутати 
Луцької міської ради від партії УКРОП 
Сергій Балицький та Юрій Безпятко. 
Хай із чим звертаємося, вони завжди 
йдуть назустріч. Наприк лад, Сергій 
Балицький допоміг нам вивезти гіл-
ля, облаштувати лавочки та стежки з 
бруківки, – констатує Оксана Дени-
сюк. – Також дуже сприяє розвитку 
нашого будинку Фонд. І майданчик 
нам поставили, і допомогли сходи від-
ремонтувати... 

Робота роботою, а треба й від-
почивати. Тим більше, і привід є: бу-
динку, де минула частина життя, де 
одружувалися і народжувалися, де 
мріяли й планували, вже чотири де-
сятки років. День народження своєї 
оселі святкували за підтримки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

– Ми вперше отримали запро-
шення саме на такий захід, – зазна-
чила представник Фонду Олена Олі-
фірович. – Це свідчить про те, що 
тут живуть ініціативні, впевнені у 
собі люди, які мають плани, задуми. 
Успішну реа лізацію ваших ідей видно 
не озброєним оком. Я впевнена, що 
таких планів у вас ще дуже багато.

Олена Оліфірович вручила голові 
об’єднання сертифікат учасника про-
екту сприяння розвитку ОСББ, що за-
свідчує участь Фонду у співфінансу-
ванні ремонту східців та майданчиків 
при вході у під’їзди.

Мешканці пригадали історію сво-
го будинку, послухали цікаві факти, за 
якими – справжні живі емоції. Хвили-
ною мовчання вшанували пам’ять тих 
жителів, які відійшли у вічність. При-
вітати активних та ініціативних лучан 
завітав музичний колектив «Барви». 
Як і годиться, завершили захід укра-
їнською піснею. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Військовослужбовців та волонтерів з 
різних куточків країни в Луцьку зібрала 
пісня. Біль втрат, радість перемог, бойова 
дружба – твори з таким відлунням 
звучали в рамках фестивалю «Патріоти 
на Волині», що відбувся за підтримки 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Пісні, 
написані в окопі, – це правдива історія, 
яку переказали її очевидці. 

Один з організаторів фестивалю вій-
ськовослужбовець Валерій Глушук розпо-
вів, що ідея провести такий захід на Волині 
виникла ще торік. Валерій – один з двадця-
ти учасників фестивалю «Пісні, народжені 
в АТО», що відбувався у Дніпрі. Військо-
вослужбовець своєю піснею «Приютив 
Донецьк, Луганськ» відкривав захід. Піс-
ля цього організував такий же фестиваль 
у рідному Любомлі. Тоді й подумали, що 
ці пісні мають звучати на сцені обласного 
центру. 

– Уже більш як рік ми виконуємо ці піс-
ні по Україні, – розповідає Валерій Глушук. 
– У них відкриваємо душі й серця. У цих 
піснях ви побачите відображення душі лю-

дини, яка повернулася зі сходу.
У глядацькій залі – капелан, протоієрей 

Михайло Бучак. Священик як ніхто інший 
знає, якими важливими для військово-
службовців є підтримка та духовна роз-
рада. Отець Михайло переконаний: такі 
заходи – як місточок між мирним життям 
і війною.

– Мусимо розуміти, що передова – міс-
це високої напруги, і цю напругу потрібно 
знімати. Пісня дає можливість відпочити, 
дає наснагу, психологічну зарядку. Вона на-
дихає на нові звершення. Це завжди було, 
є і буде невід’ємною частиною української 
культури, в тому числі й військової, – вва-
жає капелан. 

Демобілізований військовослужбовець 
Юрій Щербик з досвіду знає, як пишеться 
в окопах. Після повернення з зони АТО він 
видав збірку власних віршів «Небо Донба-
су». Зараз, озброївшись гітарою, чоловік 
виконує свої твори не лише на мирній те-
риторії, а й у зоні АТО. 

Один із творів Юрій Щербик присвя-
тив лучанину Максиму Гринчишину – 

лейтенанту, який загинув від куль снай-
пера у лютому 2017 року.

Звичною справою такі заходи стали й 
для уродженки Волині, народної артистки 
Світлани Мирводи. З піснею артистка їз-
дить на схід уже впродовж трьох років.

– Їх не потрібно закликати до патріо-
тизму – вони вже на передовій. Тому я 
співаю пісні про цих людей. Співаю щось 
таке ритмічніше, щоб їм підняти настрій, – 
розповідає Світлана Мирвода. – Такі фес-
тивалі вкрай потрібні. Адже в країні війна. 
Найстрашніше, що гинуть молоді люди. 
Я як мама двох синів не можу сидіти спо-
кійно. Знаходжу можливість хоча б раз на 
місяць поїхати з волонтерами на схід.

– Пісня, народжена в АТО, апріорі 
щира й правдива. Атовці, які побачили, 
що там відбувається, у своїх піснях хочуть 
розкрити ту тематику в тилу, щоб почули 
їхні побратими, згадали ті події, які вони 
пережили, – резюмує голова «Спілки вої-
нів АТО Волині» Олександр Серватович.

Ірина ЮЗВА, 
Луцьк

Юні митці не лише представили на огляд свої роботи, 
а й креативно оформили зал. Алла Жупанюк зазначає: у 
їхній студії домагаються максимального результату з міні-
мальними затратами сил, енергії та коштів. 

– Наші діти згодом навчаться малювати ідеально і нуд-
но. А зараз з-під їхнього пензля виходять непропорційні 
пелюстки чи криві стіни. Хваліть діток, бо вони у вас – зо-
лоті, це – їхня творчість, їхнє бачення, – порадила Алла 
Жупанюк, звертаючись до батьків. – Окреме спасибі вам, 
що інвестуєте у дітей, адже це – наше майбутнє. 

Пані Алла поділилася секретом підходу до талановитих 
дітей. У «Чарівному пензлику» вихованців навчають при-
слухатися до серця, а не холодного розуму. Лише тоді юні 
художники створюватимуть шедеври на полотні.     

Керівник програми «Культура і духовність» Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом» Дмитро Зінько зазначив, що в ме-
жах експонованої виставки буде проведено серію майстер-
класів із ліплення з глини,  образотворчого й  театрального 
мистецтва під керівництвом відомих митців Луцька.  

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Луцьк

День народження будинку 
святкували за підтримки Фонду

Пісня дає можливість відпочити
Військовослужбовець 
Валерій  Глушук

Гурт «Барви» вітає лучан

Відвідувачі виставки 
оглядають дитячі роботи
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ЗАВЗЯТЕ ДОЗВІЛЛЯ

«ПОЛІСЬКА РЕГАТА»: ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ 
ВОДНИЙ ТУРИЗМ ТА МУЗИЧНЕ РОЗМАЇТТЯ

У мальовничому колоритному 
куточку Волині вже увосьме 

відбувся фестиваль з екстремального 
водного туризму «Поліська 
регата». А головний організатор 
заходу – Національний парк 
«Прип’ять-Стохід» – відзначив таким 
чином десятий День народження. 

До участі у змаганнях екстремальним 
маршрутом – руслами річок Прип’ять, 
Стохід та озером Люб’язь – зареєструва-
лася 21 команда. Це аматори веслування 
на байдарках із Волині, а також зі Львова, 
Києва та Білорусі: досвідчені, загартовані 
минулорічними випробуваннями дуети й 
ті, хто вперше вирішив узяти участь у вод-
них перегонах. 

Боротьба тривала упродовж двох 
днів – 8 та 9 липня. Переможцями стали 

господарі фестивалю – команда з Любе-
шова БАМ-1, але організатори відзначили 
та підтримали всіх учасників регати.

Протягом другого фестивального дня 
тривало масштабне свято із насиченою 
програмою заходів. Удруге поспіль до ор-
ганізації та підтримки фестивалю долу-
чився Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
у рамках програм «Волинь спортивна» та 
«Культура і духовність». 

Крім спортивної складової, на прибе-
режній сцені озера Люб’язь тривав фести-
валь «Співає Полісся». Глядачів-учасників 
дійства розважали своїми виступами 32 
творчі колективи – аматорські, фольклор-
ні гурти, уже відомі своїм барвистим ре-
пертуаром «Вербиченька», «Пацьорки», 
«Журавлина» та інші. Багате жанрове на-
повнення, розмаїта пісенно-розважальна 
програма – ось що характеризувало цьо-

горічний фестиваль. Найактивніші та 
найталановитіші отримали подарунки від 
народного депутата України Ірини Кон-
станкевич та Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом».

Паралельно зі співочим дійством на 
спеціально облаштованих цього року 
майданчиках відбувалися змагання із 
пляжних видів спорту – волейболу та 
футболу. Місцеві команди Любешівщини 
та всі гості отримали заряд позитивного 
азарту, пройнялися духом боротьби за пе-
ремогу. Однаково активними були і жіно-
чі, і чоловічі команди. 

Програма святкового дійства тривала 
до пізнього вечора, аби всі гості фестива-
лю отримали якнайбільше вражень і задо-
волення.

Наталка ПЕТРУК,
Любешівський район

З метою популяризації здорового способу 
життя, сприяння зміцненню здоров’я лучан, 
залучення дітей та молоді до гри у настільний 
теніс Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
оголошує конкурс на встановлення 16 тенісних 
столів на прибудинкових територіях Луцька. 

До участі в конкурсі запрошуємо жителів міста, 
на чиїх прибудинкових територіях є не менш як три 
багатоповерхові житлові будинки/не менш як 100 
квартир, об’єднаних спільним майданчиком для 
відпочинку. 

Основною вимогою встановлення тенісного сто-
лу є наявність рівної поверхні (асфальт, трава, зем-

ля) та відсутність у радіусі 7 м проїжджої частини, 
небезпечних елементів чи інвентарю.

Детальніше про терміни проведення конкурсу, 
перелік потрібних документів, умови подання за-
явок та критерії визначення переможців читайте на 
сайті tilkyrazom.com.ua.

Оцінює заявки та визначає переможців 
комісія, яку формують працівники Фонду.

Офіційні результати конкурсу буде 
оприлюднено на сайті Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» 

tilkyrazom.com.ua 
7 серпня 2017 року.

УВА ГА!  КОНКУР С!
ТЕНІСНИЙ СТІЛ У ВАШ ДВІРТЕНІСНИЙ СТІЛ У ВАШ ДВІР  

Змагання на байдарках гартують дух

Ірину Констанкевич раді 
бачити у свята і в будніРізнобарв’я артистів на фестивалі Фініш попереду: останній ривок

Глядачів зібралося чимало: 
разом уболівають і відпочивають 

Жіноча команда не поступається 
чоловікам-волейболістам
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