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Депутат Луцької міської 
ради від УКРОПу Юлія 
Дацюк вважає, що така 
ініціатива дуже гарна і є 
прикладом для інших шкіл. 
– Ідея з озелененням дуже 
актуальна, але не варто 
зупинятися лише на ній. 
Треба брати участь у 
різноманітних грантових 
програмах, ініціювати 
і втілювати ідеї в усіх 
навчальних закладах. 
Це і додаткові гроші на 
реалізацію, і можливість 
заявити про себе та 
розвиватися, – каже Юлія 
Дацюк. 

Голова правління фонду розвитку 
ЗОШ №17 «Вулик» Ірина Вертей:

– Наш фонд уже рік діє при навчальному 
закладі. За цей час у школу вдалося придбати 
два ноутбуки, два Wi-Fi роутери, столи та 
стільці в комп’ютерний клас. На початку 
нашої діяльності Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» надав нам грант – 15 тисяч гривень. 

А цьогоріч для облаштування дендропарку 
виділив 20 тисяч гривень. Зараз фонд розвитку 
працює над залученням додаткових коштів 
на інші потреби навчально-виховного процесу. 
У нас повне взаєморозуміння та взаємодія з 
дирекцією школи. Сподіваємося на подальшу 
співпрацю з меценатами. Наші двері відчинені 
для всіх, хто приходить із допомогою.

ГАРНА ІНІЦІАТИВА У ЗОШ №17 БУДЕ УНІКАЛЬНИЙ 
МІНІ-ДЕНДРОПАРК

Незважаючи на канікули, 
у внутрішньому 

дворику луцької школи 
№17 кипить робота з 
облаштування зеленої 
зони. Тут має бути міні-
дендропарк: розмаїття 
хвойних дерев та 
декоративних кущів, алея 
троянд, альтанки для 
відпочинку вчителів та учнів 
усієї школи. Все це стало 
можливим завдяки гранту 
на дві тисячі євро, який 
школа (єдина в Україні!) 
виборола у міжнародному 
конкурсі. Конкурентами 
лучан у серйозній боротьбі 
були представники з 
Болгарії, Угорщини, Румунії 
та Польщі. 

Грантові кошти школа отримала 
без зайвих проблем, оскільки вже 
понад рік при навчальному закла-
ді функціонує батьківський фонд 
розвитку «Вулик», що створений 
за допомогою Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Фонд розвитку «Ву-
лик» – це неприбуткова організація, 
яка діє в інтересах учнів та праців-
ників навчального закладу, надає 
підтримку в здійсненні науково-
освітніх, оздоровчих, культурних 
програм і проектів школи. 

Долучився до цієї гарної ініціа-
тиви й Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом», виділивши 20 тисяч гри-
вень на облаштування огорожі, яка 
відмежовує майбутній міні-парк 
від пішохідної зони. 

– Школа має екологічне спря-
мування. Тому намагаємося при-
щеплювати нашим учням бережли-
ве ставлення до природи, а також 
активну громадянську позицію. 
Талановиті школярі є учасниками 
та призерами багатьох конкурсів, 
олімпіад на екологічну тематику, 
захищають наукові роботи. Ми 
постійно реалізовуємо еколого-
дослідницькі проекти, тому дуже 
приємно, що нашу ініціативу під-
тримали й на міжнародному рівні. 
Міні-парк стане окрасою нашої 
школи, а також місцем, де можна 
подихати повітрям, насиченим за-
пахом хвої, оздоровитися, – каже 

заступник директора з навчально-
виховної роботи Олег Богданович 
Манзелепа.

Вчитель хімії та екології Лілія 

Анатоліївна Воробей – одна з іні-
ціаторів написання гранту, темою 
якого було збереження довкілля та 
зміна клімату в умовах глобального 

потепління. Тому й було запропоно-
вано на конкурс проект закладення 
міні-парку на території школи. 

– Ще раніше я звернула увагу 
на те, що в нашій школі недостат-
ньо озеленення. А для дітей потріб-
но, щоб дихали свіжим повітрям 
не лише у весняно-літній період. 
Так і визріла ідея про дендропарк 
з багатьма видами хвойних дерев і 
кущів. Крім того, більшість вічно-
зелених насаджень мають багато 
цілющих властивостей. Наприклад, 
ялівець – природний антибіотик, 
він вбирає з навколишнього се-
редовища багато бактерій. Дихати 
повітрям, де росте ялівець, дуже 
корисно для здоров’я, – розповідає 
вчителька.

Крім ялівцю, в міні-парку рос-

тиме понад десять видів хвойних 
дерев: різновиди туй, ялиць, карли-
кові ялинки тощо. Усі ці дерева ба-
гаті на фітонциди, основна користь 
яких для організму людини полягає 
в тому, що, потрапляючи разом з 
повітрям у легені людини, вони 
знешкоджують бактерії, грибки й 
навіть віруси, які зачаїлися в орга-
нізмі і чекають на сприятливий час 
для розвитку інфекцій, перш за все, 
дихальних шляхів та ЛОР-органів. 
Будуть тут і квіткові кущі й інші, 
що створюватимуть у комплексі 
гарний естетичний ансамбль. 

Планування, розмітку і дизайн 
дендропарку вчителі та учні роб-
лять власними силами. Спочатку 
територію розчистили від старого 
асфальту, потім навезли чорнозе-
му. Максимально використовують 
матеріали, землю, щоб зменшити 
витрати на облаштування всієї те-
риторії. Поки що сформовано та 
висаджено рослини на двох клум-
бах, але робота йде повним ходом. 
Підтримали гарну ініціативу й 
батьки, закупивши будматеріали 
для приведення до належного ви-
гляду фундаменту. 

Дев’ятикласниці Віка і Настя 
охоче долучилися до роботи з об-
лаштування зеленої зони. Кажуть, 
що пишаються своєю школою і раді 
допомагати в такій гарній справі. 

– Нам дуже приємно, що саме 
наша школа так голосно заявила 
про себе й отримала можливість 
втілити цей проект. Навіть коли ми 
закінчимо школу, будемо поверта-
тися сюди і згадувати, що робили 
власними руками, які дерева по-
садили, як вони виросли, – кажуть 
дівчата. 

До речі, в цій школі вже є кали-
нова алея, яку висадили випускни-
ки, а також дубова алея у пам’ять 
про загиблих в АТО. Тому дендро-
парк стане гарним доповненням 
до озеленення цього навчального 
закладу. 

Представник Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» Інна Ткачук 
каже: приємно бачити, що зі ство-
ренням фонду розвитку навчаль-
ного закладу крок за кроком наро-
джується новий підхід до розвитку 
дітей та освіти. 

– Об’єднання зусиль зацікав-
лених батьків, працівників на-
вчальних закладів та учнів ство-
рюють умови для втілення нових 
ідей. Це дає змогу підтримувати 
належну навчально-методичну та 
матеріально-технічну базу школи. 
Зі свого боку, Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» активно долучаєть-
ся до проектів, які мають на меті 
покращення здоров’я, вдоскона-
лення знань та вмінь школярів, – 
зазначила Інна Ткачук. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк 

Гарні клумби руками вчителів та учнів 

Ініціативна група на території майбутнього міні-парку
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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, 11:20
  неділя, 11:20
Радіопередача «З добром у серці» 
 вівторок, 11:10
 середа, 11:10
 п’ятниця, 11:10
 субота, 11:10

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»

ПІДТРИМКА ОСББ

ІНІЦІАТИВНІ ГРОМАДИ

ЛУЧАНИ ДБАЮТЬ ПРО ТЕПЛО В СПІЛЬНОМУ ДОМІ

ОНОВЛЕНИЙ КЛУБ ДЛЯ 
ГРОМАДИ СЕЛА БУБНІВДля співочої й талановитої 

молоді села Бубнів 
Локачинського району 
відкриття оновленого Будинку 
культури справді урочиста 
подія. Довгі роки будівля 
стояла пусткою, а в школі не 
було навіть актового залу 
для проведення святкових 
подій, випускних вечорів, 
дискотек. Тому відновлення 
роботи сільського клубу 
було дуже актуальним, але й 
дороговартісним проектом, 
що потребував чимало часу та 
бажання всієї громади. 

А підштовхнула односельців 
на добру справу ініціативна жін-
ка Любов Михайлівна Кондратюк. 
Вона стукала у всі двері: зверта-
лася до органів влади, шукала 
спонсорів, інвесторів, друзів, які 
допомогли б громаді в реалізації 
проекту. На її ініціативу відгукну-
лися й представники Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» у Локачин-
ському районі, й небайдужі місцеві 
підприємці та сільська рада. Відтак 
спільними зусиллями вдалося зро-
бити сучасний і якісний ремонт 
всередині будівлі, прикрасити 
гарними сценічними гардинами, 
декоративними елементами, а для 
змістовного дозвілля молоді при-
дбати мультимедійне обладнан-
ня, тенісний стіл, шахи й шашки, 
дартс, світлові прилади для диско-
теки, а також обігрівачі. Тепер і в 
холодну пору року у клубі можна 
буде проводити концерти, сходини 
громади, дискотеки та змагання. 

Усе більше мешканців луцьких 
багатоповерхівок переконуються 
в ефективній діяльності ОСББ. 
Насамперед – це нижча оплата 
за спожиті газ та електроенергію 
завдяки встановленим лічильникам 
для обліку тепла й світла. А 
також – енергозберігальні вікна 
і двері, економне освітлення в 
під’їздах, благоустрій у дворах.

Приємно, що сьогодні не лише молоді 
люди хочуть таких змін, а й представники 
старшого покоління готові до них. Гарний 
приклад – Петро Михайлович Курило, 
який очолює ОСББ, що на вул. Володи-
мирській, 114. Пенсіонер активний та іні-
ціативний, каже: якщо не взяти справу в 
свої руки, то ніхто інший не подбає про 
спільний дім. 

– Наш 40-квартирний будинок зданий 
в експлуатацію ще у 1996 році. Нині ре-
монту й заміни потребують системи водо-
відведення, каналізаційна, теплова. До ми-
нулого року він був на балансі в жеку, але 
результат такого господарювання невтіш-
ний. Тому більшість мешканців підтрима-
ли створення ОСББ. Розпочати вирішили 
із впровадження енергоефективних захо-
дів, – розповідає пан Петро.

Спочатку ініціативна група звернула-
ся в Офіс розвитку кварталу Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом», де й отримала 
всі можливі консультації щодо створення 
ОСББ. 

– Після створення Петро Курило звер-
нувся в ОРК із клопотанням про надання 
їм допомоги на встановлення теплового 
лічильника. Другим кроком стало вста-
новлення вікон на сходинкових майдан-
чиках між поверхами. На впровадження 
енергоощадних заходів мешканці будинку 
шукають всі можливі джерела фінансу-
вання: крім власних коштів та допомоги 
від Фонду, цього разу вони скористали-

ся банківським кредитом, відповідно до 
якого держава відшкодовує значну частку 
коштів. Відтак навантаження на кожного 
мешканця будинку суттєво зменшилося, – 
розповіла представник Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» Олена Оліфірович. 

За рік з моменту створення цього 
ОСББ вдалося зробити чимало для приве-
дення будинку до належного вигляду. 

– Встановлення лічильника тепла дало 
можливість економити до 20% на витра-
тах у зимовий період. Також замінили 
лічильник обліку електроенергії та вста-
новили енергоощадні лампи у під’їздах, 
своїми силами утеплили труби. Зараз ми 
скористалися програмою кредитування 
«Теплі кредити» і встановили 16 метало-
пластикових вікон у місцях загального 
користування в будинку. Частину коштів 
виділив і Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом», за що ми дуже вдячні. Надалі пла-
нуємо продовжити енергозберігальні за-
ходи. Насамперед – це утеплення всього 

будинку, – розповів голова ОСББ. 
Депутат Луцької міської ради від 

УКРОПу Олександр Волинець, якого на 
виборах до місцевої ради підтримали жи-
телі цього мікрорайону, каже: і справді 
житловий фонд, що був на балансі в же-
ках, зараз потребує особливої уваги. За 
десятки років зношеність комунікацій – 
чи не першочергова проблема. Тому ство-
рення ОСББ сьогодні є вкрай потрібним, 
і Луцьк – лідер в Україні у цьому питан-
ні. Допомагає їм у цьому й міська рада, 
виділяючи кошти на підтримку проектів 
згідно з Програмою сприяння діяльності 
об’єднань співвласників багатоквартир-
них будинків та Програмою з відшкоду-
вання частини відсотків за кредитами на 
термомодернізацію для ОСББ. Потрібно, 
щоб і на державному рівні ОСББ мали під-
тримку, тоді зможемо зробити ще більше 
та покращити ситуацію в країні загалом.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Луцьк 

– Протягом десяти років у на-
шому клубі постійно змінювалися 
керівники, він нікому не був потрі-
бен, а тому з часом занепав зовсім. 
От і виникла ідея відремонтувати 
його, поки будівля зовсім не роз-
валилася. Завдяки інвесторам, 
а також сільській раді й Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» нам 

вдалося реалізувати заплановане 
у короткі терміни. Активно до-
лучилися й односельці: молодь 
фарбувала, прибирала, батьки до-
помагали. Усе робили разом, тому 
й результат гарний, – каже ініціа-
тивна Любов Кондратюк, яка хоч і 
пенсійного віку, але депутат сіль-
ської ради. 

Завідувач Будинку культури 
Анатолій Гумись обіймає цю по-
саду з січня цього року. Каже, що 
в селі є молодь, яка залюбки грала 
б і в настільні ігри, у теніс, але досі 
не було де, а на дискотеки ходили 
в сусідні села. 

– Концерт, присвячений від-
криттю клубу, – справді свято, це 

перший захід цього року, але, спо-
діваюся, аж ніяк не останній, – за-
значає пан Анатолій. 

Під час урочистостей сіль-
ський голова Руслан Торчинський 
привітав односельців з такою при-
ємною подією і подякував усім, 
хто долучився до цього: Фонду, 
місцевим інвесторам, громаді. А 
музичний дарунок привезли ар-
тисти Локачинського районного 
будинку культури.

– Я особливо пишаюся тим, що 
наш Фонд долучився до реалізації 
цього проекту. Адже культурна 
галузь у нашій країні протягом 
останніх років фінансується недо-
статньо, тому оновлення сільсько-
го клубу – дуже важлива подія для 
всієї громади. Бажаю, щоб двері 
цього закладу були завжди від-
чинені, а кожен житель знайшов 
собі заняття до душі, – побажала 
представник Локачинської район-
ної організації політичної партії 
«Українське об’єднання патріо-
тів – УКРОП» Оксана Дмитрук. 

Привітав присутніх із гарним 
святом і голова районного осеред-
ку, депутат від УКРОПу Василь 
Демидюк. Він зазначив, що тільки 
в згуртованості – сила громади, і 
сьогодні результат спільної пра-
ці – це гарний оновлений Будинок 
культури, що став одним з найкра-
щих у районі. 

– Хочеться, щоб у вашому та 
інших сільських клубах відпочива-
ла не тільки молодь, а й усі жителі 
села, знову діяли різні гуртки – му-
зичні, творчі, спортивні. Щоб цей 
заклад став осередком культури 
для всієї громади, – резюмував Ва-
силь Демидюк. 

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Локачинський район

Депутати та лучани спільно 
розв’язують питання

Співпраця з ініціативними 
громадами дає гарний результат Молодь тепер танцюватиме у рідному клубі

Музичний дарунок від 
талановитих локачинців

Укропівець Василь 
Демидюк вітає громаду 
із вдалим проектом
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Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07

Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

Голова Волинської обласної 
регіональної парторганізації 
політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
Вячеслав Рубльов:
– Смолигівська ОТГ хоч і молода, але 
ініціативна, активно бере участь 
у проектній діяльності. Завдяки 
громадській організації «Крило надії», 
яку очолює депутат Луцької районної 
ради від партії УКРОП Яна Гончарук, 
активістам вдається залучати кошти 
благодійників. 
Зокрема, спільно із Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» на території 
Смолигівської ОТГ вже реалізовано два 
проекти. На умовах співфінансування 
Хорохоринська ЗОШ I-III ступенів 
отримала нову мультимедійну дошку, 
проектор та ноутбук. Сучасним 
обладнанням модернізували кабінет 
англійської мови. У Смолигівську ЗОШ 
I-III ступенів придбали навчально-
демонстраційне обладнання в кабінет 
фізики й сучасні інструменти для 
занять гуртка з автомоделювання. 
Нині триває процес підготовки до 
реалізації третього спільного проекту.  

МОЄ СЕЛО – МОЯ РОДИНА!

У НОВОСІЛКАХ – НОВИЙ 
ВІДПОЧИНКОВИЙ КОМПЛЕКС

СТИМУЛ ДЛЯ МОЛОДІ

СВЯТО ГРОМАДИ

Під таким гаслом усією громадою 
відзначили 460-річний ювілей у селі 
Смолигові. Свято вийшло на славу: 
місцеві жителі та гості могли оглянути 
роботи майстринь, насолодитися 
виступами самодіяльних колективів, 
повболівати за учасників спортивних 
змагань, або ж і самі попіднімати 
важкі гирі. 

Дітлахи залюбки підставляли щіч-
ки та рученята для художнього розпису 
хною, скакали на батуті й ласували сма-
коликами від місцевих господинь. Під-
літки юрмилися біля імпровізованого ко-
зацького табору, де можна було не лише 
побачити давню зброю та випробувати 
сили у стрільбі з лука чи метанні списа, а 
скуштувати справжнього кулешу. 

На свято, що його організували ак-
тивні жителі громади, завітало багато 
почесних гостей. Серед них – і представ-
ник Луцької районної організації по-
літичної партії «Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП» Наталія Рубльова. 

– Від імені Фонду та обласного осе-
редку партії УКРОП вітаю усіх зі святом. 
Ваше село – унікальне, а громада – актив-
на й прогресивна. Недарма ж Смолигів у 
числі перших став центром об’єднаної 
територіальної громади. Бажаю вам і 
надалі рости й розвиватися, нехай ваші 
найсміливіші плани здійснюються, – по-
бажала Наталія Рубльова. – А в пода-
рунок від Фонду та партії УКРОП при-
йміть сучасний проектор для школи.

За словами голови Смолигівської 
ОТГ Галини Прус, об’єднану громаду 
вони створили в 2015 році. Як зазначає 
Галина Дмитрівна, цей процес  відбувся 
не за перспективним планом, а всупе-
реч. Адже до Смолигівської ОТГ входять 
лише два села – Смолигів та Хорохорин. 

Маленьке село Новосілки, 
що у Володимир-

Волинському районі, вперше 
відзначило день села зі 
спортивними змаганнями, 
відкриттям футбольного поля 
та дитячого майданчика. 
Жителі не приховують: до 
останнього сумнівалися, що 
на місці колишнього смітника 
з’явиться відпочинковий 
комплекс. 

– Ще рік тому тут росли чагар-
ники. Але завдяки ініціативним 
жителям та фінансовій підтримці 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» село отримало футбольне 
поле, місце для гри у волейбол 
та ігровий майданчик для най-
молодших. Як бачимо, сьогодні 
діти мають місце для ігор та роз-
ваг, – каже Вікторія Кашуба, пред-
ставник Володимир-Волинської 
районної організації політичної 
партії «Українське об’єднання пат-
ріотів – УКРОП». 

Марія Кравчук народилася 
та виросла в Новосілках, тут за-
кінчила середню школу, пізні-
ше – музичну з класу фортепіано. 
Та обрала для душі зовсім інший 
інструмент – саксофон. Дівчина 
навчається в Люблінському му-
зичному училищі, що у сусідній 
Польщі. У Новосілки  приїхала на 
літні канікули. Разом із батьком, 
теж музикантом-саксофоністом, 
Марія відкривала святковий вечір 
у рідному селі. 

– Добре, що в Новосілках 
з’явився відпочинковий комплекс, 
де з користю можуть проводити 
вільний час діти й молодь. Прос-
то людям набридло спостерігати 
за тим, як село руйнується, а най-
кращі його жителі їдуть за кордон. 
Саме тому вирішили згуртуватися 

і зробити корисну справу, – каже 
Марія Кравчук. 

Михайло Шостак – депутат 
районної ради від УКРОПу. Каже, 
односельчани підтримали ідею об-
лаштувати в селі місце, де дорослі 
й діти могли б проводити вільний 
час. Гуртом корчували чагарники, 
готували місце для відпочинково-
го комплексу. Колективно писали 
проект на розгляд Фонду Ігоря 

Палиці «Тільки разом». 
– Ми чули позитивні відгуки 

про діяльність Фонду на Волині. 
Читали в газетах і бачили по те-
лебаченню, як навіть у найвідда-
леніших селах з’являються дитячі 
майданчики, оновлюються ФАПи 
та клуби. Вирішили і собі спробу-
вати, – розповідає Михайло Шос-
так.   

Урочисте відкриття дитячого 

майданчика поєднали зі змагання-
ми з міні-футболу між командами 
трьох сіл на оновленому полі. Гра-
вець футбольної команди із села 
Заріччя Владислав Лінартович по-
зитивно  оцінив якість поля. 

А поки діти насолоджувалися 
новеньким майданчиком, пред-
ставники Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» нагороджували пе-
реможців  футбольного турніру. На 

згадку про матч спортсмени-ама-
тори отримали кубки і грамоти. 

Щасливі фото з кубками, 
спільні родинні виступи й відпо-
чинок – таким день села у Новосіл-
ках  запам’ятається його жителям. 
А ще тим,  що тільки разом можна 
змінити рідне село на краще.

Ірина КУДРЯ,
Володимир-Волинський 

район

– Але у нас все вийшло, ми маємо 
чим пишатися. У Смолигові діє сучасний 
логістичний центр Nestlé, вулиці освіт-
люються сонячними батареями, малюки 
відвідують надсучасний дитсадок. Вірю, 
що зробимо такою ж школу, реставру-
ємо храм. Вірю у світле гарне майбутнє 
нашої громади, адже маємо багато дру-
зів, які нам допомагають, бажають добра 
і процвітання, – зазначила Галина Прус. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Луцький районГолова ОТГ Галина Прус

Концерт для громади

Уроки влучної стрільби Смолигівський силач

Творчі миті

Хто чемпіон?

Спортсмени-аматори

Мелодія від Марії Кравчук Свято для всієї громади

Найбільше майданчику радіють діти Веселі гойдалки
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Тренуйся щодня – ставай сильнішимТренуйся щодня – ставай сильнішим

14

Представник Волинської обласної регіональної парторганізації 
політичної партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» 
Олександр Мельничук: 
– Дітки, які займаються спортом і досягають найкращих 
результатів, дають приклад іншим. Адже дитина, яка знає, як 
досягнути спортивного результату, вміє ставити цілі, знається 
на тактиці, має витривалість, наполегливість, відчула смак успіху. 
Ці навики знадобляться їм і в дорослому житті. Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» щороку вкладає кошти у спортивну інфраструктуру 
області, інвентар, а вручення річних стипендій найкращим учням 
ДЮСШ стало доброю традицією. І ми раді бачити й минулорічних 
стипендіатів, і нових.

ПІДТРИМКА МОЛОДІ

ЄДНАННЯ ГРОМАДИ У ЖУРАВИЧАХ ТА ОМЕЛЬНОМУ 
ВІДГУЛЯЛИ ДНІ СЕЛАПеретягування каната, 

спортивні забіги, святкові 
ярмарки та концерти – у 
двох населених пунктах 
Ківерцівського району – 
Журавичах та Омельному – 
днями відгуляли дні села. 

Святковий ярмарок, майстер-
класи та різноманітні спортивні 
розваги – на відзначенні дня села в 
Журавичах ніхто не сумував. Міс-
цеві кажуть, так масштабно його 
тут не святкували вже років зо три.

– У нас були спортивні забі-
ги, в яких брали участь усі охочі. 
Перший організували для діток до 
10 років. Вони бігли від пішохідно-
го переходу до магазинчиків. І хто 
перший прибіжить, тому на вибір 
підприємця складали подарунки на 
приблизну суму 100 гривень, – по-
ділилася жителька села Журавичі 
Василина Мекуш.

В одній зі спортивних еста-
фет взяли участь і місцеві жінки. 
Обов’язковою умовою для участі в 
цьому змаганні була наявність під-
борів. 

На святкування дня села у 
Журавичах прибули гості з партії 
УКРОП: народний депутат Ірина 
Констанкевич, депутат Волинської 
обласної ради Олександр Омельчук 
та перший заступник міського го-
лови Луцька, депутат Ківерцівської 
райради Григорій Недопад. 

За словами голови Журавичів-
ської сільської ради Алли Гонтар, 
громада активно співпрацює із 
Фондом Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». За цей час уже встигли вті-

У рамках програми «Підтримка 
обдарованої молоді» вихованці 
дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл Ківерців та Каменя-
Каширського отримали 
сертифікати на виплату 
щомісячних стипендій від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». До 
кінця року кожен із них за високі 
здобутки на всеукраїнських 
змаганнях щомісяця буде 
отримувати по 500 гривень.

Зокрема, це вихованці Ківер-
цівської дитячо-юнацької спортив-
ної школи: легкоатлети Мирослава 
Панасюк, Ірина Чиж, Іванна Коро-
люк; призерка з настільного тенісу 
Сніжана Бондарук; юні боксери 
Григорій Трофимчук та Вадим Бай-
да. Камінь-каширські спортсме-
ни – юні дзюдоїсти Юлія Литвин-
чук, Марія Наумик та важкоатлети 
Валерія Козак, Богдан Назарчук, 
Богдана Занюк і Вадим Куцик. 

Юним спортсменам ці кошти 
дуже потрібні і є гарним стимулом 
для подальших перемог. Вони мо-
жуть придбати сучасну спортивну 
форму, екіпірування, обладнання 
та інвентар для занять у своєму 
виді спорту.

лити у життя важливі для сільської 
ради ініціативи.

– За допомогою Фонду ми реа-
лізували три великі проекти. На 
умовах співфінансування замінили 
вікна і двері в амбулаторії, огорожу 
на кладовищі та вікна у спортзалі. 
До слова, коли проекти реалізову-
ються саме на умовах співфінансу-
вання, то люди починають це біль-
ше цінувати, адже вкладені і їхні 
кошти, – розповіла голова Журави-
чівської сільради.

– Мені не соромно перед вами 
звітувати, що за рік своєї каденції 
у парламенті я змогла залучити на 
свій 23-й округ майже 28 мільйонів. 

Днями для округу погодили надан-
ня 12,5 мільйона гривень. Як на-
родний депутат і далі працюватиму 
над тим, аби частинка моєї роботи 
була внесена в скарбничку вашого 
села, – зауважила Ірина Констанке-
вич.

Того ж дня народний депутат 
відвідала і сільське свято в сусід-
ньому Омельному. Під час концерту 
Ірина Констанкевич символічними 
подарунками привітала наймолод-
ших та найстарших жителів цього 
села. 

– День села – це свято, яке згур-
товує людей. Ще коли я був голо-
вою Ківерцівської районної ради, 

ми разом із депутатами намагали-
ся максимально відвідувати такі 
святкування, щоб люди бачили, що 
ті, кого вони обрали, з ними і пра-
цюють для них, – зазначив депутат 
райради Григорій Недопад. 

– Сьогодні в мене найприємні-
ші враження. Коли бачиш, які ак-
тивні голови сіл, які щирі тут жите-
лі, хочеться ще більше працювати, 
максимально долучатися до їхньої 
роботи і сприяти всім їхнім ідеям 
та прагненням, – додав депутат 
обл ради Олександр Омельчук. 

Ірина Констанкевич підкрес-
лює: саме завдяки селам і їхнім жи-
телям в нашій державі і далі лунає 

українське слово та викохується 
українська культура.

– На такі свята треба їздити, бо 
Україна не мислиться в майбутньо-
му без села. Постійно пояснюю в 
різних міністерствах, що села по-
трібно максимально підтримувати, 
адже ці люди в умовах безгрошів’я, 
бездоріжжя вміють жити і працю-
вати, – наголосила нардеп. – Часті 
поїздки на округ та спілкування з 
цими людьми дають можливість 
відчути і побачити український ха-
рактер. Ці люди вміють і працюва-
ти, і святкувати.

Анна ВОЛОЩУК,
Ківерцівський район

СПОРТСМЕНИ КІВЕРЦІВСЬКОГО ТА КАМІНЬ-
КАШИРСЬКОГО РАЙОНІВ ОТРИМАЛИ СТИПЕНДІЇ

Менеджер Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Олексій Сорокун 
розповів, що стипендію отримують 
за високі досягнення вихованці 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
за 1-8 місця на чемпіонатах та куб-
ках України серед різних вікових 
категорій. Якщо ж це сільські шко-
ли – беруть до уваги 1-12 місця на 
аналогічних змаганнях.

Оксана ВАШКЕВИЧ,
Камінь-Каширський, 

Ківерцівський райони

Камінь-каширські юні 
спортсмени отримали сертифікати

Тішаться стипендіям 
і вихованці Ківерцівської ДЮСШ

Урочистий момент 
вручення сертифікату

Вихованці дитячого садочка села Журавичі Вітання молодятам від нардепа

На дні села для найменших 
організували майстер-класи Святкові атракціони для діток Найстарші гості святкування


	11
	12
	13
	14

