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САМ СОБІ ГОСПОДАР ОСББ: ДОВІРА ТА УСПІХОб’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків 

(ОСББ) – одна з найефективніших 
форм управління будинком та 
житловим майном. Усе більше лучан 
відмовляється від послуг жеків, 
створюючи ОСББ. Зараз у місті діє 
понад 300 об’єднань. Третину з них 
створено за підтримки Офісів розвитку 
кварталу (ОРК) Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

Лучани, які створили ОСББ, відзначають 
низку переваг такої форми управління:

– власники квартир самостійно керують 
своїм будинком та вирішують, які проблеми  
потребують першочергового реагування;

– ОСББ має можливість обирати поста-
чальників послуг та може відмовитися від 
оплати неякісних послуг; це призводить до 
того, що в результаті можна зменшити та-
рифи і значно підвищити якість обслугову-
вання;

– енергетична модернізація будинку дає 
можливість значно зменшити платежі за 
житлово-комунальні послуги;

– люди мають змогу контролювати свої 
гроші та залучати додаткові кошти, наприк-
лад, здавати в оренду місця загального ко-
ристування з метою отримання прибутку.

ЕНЕРГЕТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ, 
ЩО ДОЗВОЛЯЄ ЕКОНОМИТИ 

ОСББ «Володимирська-114» було створе-
но рік тому. Свою роботу об’єднання розпо-
чало із заходів, що спрямовані на економію, – 
встановили тепловий лічильник.

Лучани скористалися міською «Програ-
мою капітального ремонту житлового фон-
ду міста Луцька на 2015-2019 роки». Згідно з 
нею, ремонтні роботи відбуваються на умо-
вах співфінансування: 60% залучається з бю-
джету, решту докладають мешканці. Та навіть 
цих 40% вартості лічильника людям було не 
до снаги оплатити самостійно. По підтримку 
звернулися у Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». Загальна вартість робіт склала майже 
98 тисяч гривень. Із них 15 тисяч гривень – 
підтримка Фонду. 

Зі слів голови ОСББ Петра Курила, вста-
новлення лічильника дає можливість еконо-
мити 15% при оплаті за опалення.

Цього року ОСББ «Володимирська-114», 
скориставшись програмою кредитування від 
«Укргазбанку» та підтримкою Фонду, зроби-
ло ще один крок до енергозбереження, замі-
нивши старі вікна у під’їздах на металоплас-
тикові.

Будинок на Гірній, 2 у Луцьку має шість 
під’їздів. Щомісяця мешканці платили чима-
леньку суму за електроенергію. Коли у жовтні 
минулого року тут створили ОСББ, відразу 
взялися за модернізацію освітлення. На кож-
ному поверсі були встановлені датчики руху 
для освітлення сходових кліток. Загальна 
сума робіт становила майже 7 тисяч гривень. 
Половину суми зібрали мешканці будинку, 
іншу частину профінансував Фонд «Тільки 
разом» в рамках проекту «Сприяння розвит-
ку ОСББ».

Як зазначає керівник ОСББ «Гірна-2» На-
дія Бляхарчук, така модернізація призвела 
до відчутної економії при сплаті рахунків за 
світло. Для прикладу, в 2016 році за травень 

було витрачено 450 кВт енергії, а в травні 
2017-го – 84 кВт.

«Ми створили ОСББ у червні минуло-
го року, – каже голова ОСББ «Анталія», що 
на Писаревського, 7, Леонід Мацюк. – Тепер 
люди розуміють, що самі розпоряджаються 
своїми грошима. На умовах співфінансуван-
ня Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» допоміг 
встановити 16 енергоощадних пластикових 
вікон у коридорах, а також відремонтувати 
покрівлю».

ОСББ дозволяє економити суттєві кошти 
містян. Про це свідчить практика ще одного 
об’єднання – «Світанок-2012». Активні луча-
ни за кредитний кошт встановили у своєму 
будинку індивідуальний тепловий пункт, вік-
на та двері. Зекономлених за один сезон гро-
шей людям вистачило, аби виплатити кредит, 
що був розрахований на п’ять років. 

«Світанок-2012» має чималий досвід, 
адже ще у 2012 році будинковий комітет був 
перереєстрований в ОСББ. За п’ять років ді-
яльності тут зробили капітальний ремонт 
ліфта, покрівлі, під’їздів, холу.  За кошти влас-
ників замінили стояки, поклали бруківку. На 
умовах співфінансування з Фондом жильці 
будинку обладнали ігровий майданчик для 
найменших мешканців.

НОВЕ ЖИТТЯ ДЛЯ 
БАГАТОКВАРТИРНИХ 
БУДИНКІВ

Іти в ногу з часом намагаються й меш-
канці будинку, що на Волі, 21. У березні 
минулого року тут створили ОСББ «Гермес-
Луцьк». За період діяльності об’єднання з 
допомогою Фонду вдалося відремонтувати 
20 електрощитових у чотирьох під’їздах. 
Також наприкінці минулого року на умовах 
співфінансування з Фондом ОСББ подбало 
про виготовлення проектної документації на 
встановлення ІТП.  Кошти на встановлення 
індивідуального теплового пункту та заміну 
вікон (340 тисяч гривень) «Гермес-Луцьк» 
взяв у кредит. Окрім цього, ОСББ взяло 
участь у міській «Програмі сприяння діяль-
ності об’єднань співвласників багатоквар-
тирних будинків на території міста Луцька 
на 2015-2019 роки» на суму 200 тисяч гри-
вень. За ці кошти здійснили заміну електро-
проводки, труб холодного водопостачання 
та ремонт електрощитової.

Відмінний результат роботи показало 
ОСББ «Весняні лелеки», яке було створене в 
березні минулого року. За цей час мешканцям 
будинку, що знаходиться на вулиці Ветеранів, 
13, вдалося замінити в під’їздах стояки хо-
лодного водопостачання за підтримки Фон-
ду, провести термомодернізацію будинку, 
замінивши вхідні двері та вікна на сходових 
клітках. ОСББ «Весняні лелеки» подало про-
ект на капітальний ремонт ліфтів у рамках 

«Програми капітального ремонту житлового 
фонду міста Луцька на 2015-2019 роки», залу-
чивши  таким чином понад 75 тисяч гривень 
з місцевого бюджету.

Про переваги та ефективність об’єднання 
свідчить й практика лучан, які проживають 
на Відродження, 14. Менш як за два роки ді-
яльності ОСББ у будинку встановили ІТП,  
провели частковий ремонт проводки в під-
валі та замінили лампи розжарювання на 
економні LED-лампи. Також на умовах спів-
фінансування мешканців та Фонду у будин-
ку провели поточний ремонт каналізації.

«ШКОЛА ЛІДЕРА ОСББ» ДАЄ 
ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ

З липня 2015 року Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» активно сприяє процесу ство-
рення об’єднань співвласників багатоквар-
тирних будинків. Проект Фонду «Сприяння 
розвитку ОСББ» передбачає пакет підтримки 
для новостворених об’єднань:

– повну інформаційну та юридичну під-
тримку як на етапі створення об’єднання, так 
і в процесі господарювання;

– компенсацію витрат на реєстрацію ОСББ;
– участь у «Школі лідера ОСББ» (тренінги, 

круглі столи та зустрічі з експертами в цій га-
лузі);

– співфінансування потреб ОСББ, що 
спрямовані на поліпшення стану житлових 
будинків та прибудинкових територій.

Відповіді на питання, що виникають під 
час створення ОСББ чи в процесі господа-
рювання, лучани можуть отримати в Офі-
сах розвитку кварталу. На базі ОРК ще торік 
було започатковано комплексну програму 
«Школа лідера ОСББ», в рамках якої  щоквар-
талу відбуваються навчання. Участь у таких 
заходах беруть як керівники новостворених 
об’єднань, так і ті, що працюють тривалий 
час. Цікавим є той факт, що лекторами на-
ступної «Школи лідера» будуть вже діючі го-
лови ОСББ, які поділяться власним досвідом 
господарювання.

Записатися на «Школу лідера ОСББ» 
можна за телефоном 095-117-08-16.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Навчання голів ОСББ ефективному господарюванню

Леонід Мацюк ділиться 
напрацюваннями ОСББ

Голова ОСББ «Весняні 
лелеки» Сергій Бусько
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ВІД ІДЕЇ ДО ПРОЕКТУ

ІНІЦІАТИВА

ГОСПОДАРІ ГУРТОЖИТКУ – 
ЙОГО МЕШКАНЦІ

ОБЛАДНАННЮ СІЛЬСЬКОГО 
ФАПУ МОЖУТЬ ПОЗАЗДРИТИ 
У МІСЬКИХ ЛІКАРНЯХ

Багатоповерхівка на 
бульварі Дружби народів, 2 
будувалася як гуртожиток 
для підшипникового заводу. 
У так званих малосімейках 
мешканці мали проживати 
тимчасово, доки завод не 
забезпечить просторими 
квартирами. Однак після 
розпаду СРСР ситуація 
кардинально змінилася, 
і більшість родин не 
дочекалися розширення 
житлової площі.

Проект Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» «Фонд розвитку навчального 
закладу» стартував у 2015 році. 
Його мета – сприяння ефективному 
використанню коштів в інтересах 
дітей, розвиток навчально-
методичної бази освітніх закладів 
та залучення додаткових джерел 
фінансування. На сьогодні в Луцьку 
вже створено 24 фонди розвитку: 
12 – у школах,12 – у дитсадках.

СУЧАСНА ОСВІТА

ФОНДИ РОЗВИТКУ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
ОБМІНЮЮТЬСЯ ДОСВІДОМ
Доки у школярів канікули, їхні 
батьки продовжують працювати над 
покращенням умов навчального 
процесу своїх дітей. У приміщенні 
Офісу розвитку кварталу, що на 
Шухевича, 6 у Луцьку, відбулася 
зустріч керівників фондів розвитку 
навчальних закладів. Під час 
засідання присутні обговорили 
роботу діючих фондів, поділилися 
напрацюваннями та планами.

Робоча зустріч розпочалася з 
приємного моменту. Представник 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Інна Ткачук вручила сертифікат на 
статутну діяльність Наталії Смук, го-
лові новоствореного фонду розвит-
ку «Злагода», що діє при Навчально-
реабілітаційному центрі.

– Головне завдання кожного з нас – 
залучити якомога більше коштів у на-
вчальний заклад, щоби він розвивався, 
та створити діткам кращі умови навчан-
ня, – наголосила голова фонду розвитку 
ЗОШ №11 «Ерудит» Наталія Гунько.

«Ерудит» – перший фонд розвитку 
у Луцьку. Він був створений майже два 
роки тому за підтримки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». За цей час бать-
кам вдалося реалізувати чимало ініці-
атив, залучити пристойну суму коштів 
від спонсорів на розвиток школи. На-
талія Гунько поділилася з присутніми 
методикою роботи та продемонстру-
вала презентацію стосовно того, як за-
лучити додаткові ресурси для розвитку 
навчального закладу.

Своєю чергою голова фонду розвит-
ку ЗОШ №15 «Турбота» Світлана Пав-
лова поділилася досвідом написання 
грантових проектів.

– Фонди розвитку – це юридичні 
неприбуткові організації. Це є однією з 
умов для  їхньої участі у грантових про-
грамах, – зазначила Інна Ткачук. – Такі 
зустрічі дають змогу поділитися досві-
дом залучення додаткових коштів та об-
говорити нагальні питання діяльності 
фондів розвитку навчальних закладів.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

– Я прийшла працювати на завод у 17 років і 
оселилася в цьому гуртожитку жити. Минуло по-
над три десятиліття, а у коридорах, фойє, актовій 
залі все залишилося, як тоді. Старі стенди боїмося 
знімати – обсиплеться штукатурка. Люди прива-
тизували квартири, кожен зробив ремонт. А що 
робиться за порогом помешкань, нікого не ціка-
вило, аж поки наприкінці 2015 року ми не ство-
рили ОСББ, – пригадує голова правління ОСББ 
«Дружби народів, 2»  Валентина Левицька.

До цього рішення жильців підштовхнули в 
Офісі розвитку кварталу Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», що на бульварі Дружби наро-
дів, 6. За словами Валентини Левицької, пра-
цівники Офісу надали повну інформаційну та 
юридичну підтримку, в рамках проекту «Спри-
яння розвит ку ОСББ» була здійснена компенса-
ція витрат на реєстрацію ОСББ та встановлена 
інформаційна дошка у під’їзді. 

– У нашому будинку мешкає 240 сімей. Це 
дуже багато, ніби сім під’їздів у багатоквартирно-
му будинку, – пояснює голова правління ОСББ. 
– На загальних зборах обрали ініціативну групу і 
обговорили першочергові завдання.

Оскільки в будинку проживає багато молодих 
родин, спочатку вирішили облаштувати дитячий 
майданчик. Завдяки Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» дітлахи тепер безпечно бавляться непода-
лік гуртожитку. Також Фонд допоміг встановити 
на стіні будинку дві меморіальні дошки на честь 
загиблих в АТО мешканців.

– Переконавшись, що у Фонді допомагають 
конкретними справами, ми вирішили подати на 
розгляд вартісніший проект. Мешканці зійшли-
ся на думці, що в будинку треба замінити вхідні 
двері. Річ у тім, що в гуртожитку часто влаштову-
вали гучні посиденьки випадкові люди, особливо 
у вечірню пору. Тому всі одноголосно вирішили 
встановити металеві двері з домофоном, – каже 
Валентина Левицька. 

Мешканці дев’ятиповерхівки задоволені ре-
зультатом реалізованого проекту. Тепер коридо-
рами не прогулюються небажані гості, які могли 
й щось поцупити з комірчин чи викрутити лампу 
в коридорі. Відчувши себе господарями будинку, 
мешканці планують найближчим часом відремон-
тувати стару покрівлю.

За словами представника Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Олени Оліфірович, мешканці бу-
динків, де створені ОСББ, самі визначають першо-
черговість проблем, шукають оптимальні шляхи їх 
розв’язання, залучають додаткові кошти на ремонт 
чи модернізацію. У цьому їм допомагають фахівці 
Офісів розвитку кварталу в рамках проекту «Спри-
яння розвитку ОСББ», що його реалізовує Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Олена Оліфірович 
зазначила: згуртувавшись із жильцями сусіднього 
гуртожитку, мешканці гуртожитку, що на бульварі 
Дружби народів, 2, мають намір подати звернення 
на встановлення у дворі тенісного стола. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ,
Луцьк

Олена Оліфірович та Валентина Левицька 
обговорюють подальшу співпрацю

Презентація проекту у Сирниках Закриття літнього табору

Дзвінка пісня звучить у стінах 
Будинку культури села Сирники 

Луцького району. Це у дітлахів так 
весело проходить закриття літнього 
табору. У дорослих теж радість. 
Завдяки їхній небайдужості та ініціативі 
сільський ФАП поповнився новим 
сучасним обладнанням.

У Сирниках нема ні школи, ні дитсад-
ка, ні бібліотеки. У селі залишилося лише 
дві установи: фельдшерсько-акушерський 
пункт та клуб. Люди з року в рік власними 
силами підтримували їхню діяльність. Тому 
коли депутат Княгининівської сільської 
ради від УКРОПу Галина Гарбарук запропо-
нувала односельчанам взяти участь у проек-
ті Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», люди 
її підтримали.

– Жителі села неодноразово говорили, 
що у ФАПі не можуть отримати повноцінно-
го лікування. Він хоч і мав гарний естетич-
ний вигляд, проте відповідного обладнання 
не було, – розповідає голова ініціативної 
групи Галина Гарбарук. – У нас, в Сирниках, 
люди легкі на підйом. Цей проект ще більше 
згуртував громаду. Ми заходили в кожну 
хату, хтось давав 5 гривень, хтось – 500. Хто 
скільки міг. Але кожен, хто долучався до 
проекту, робив це з відкритим серцем.

Долучилася до реалізації ініціативи лю-
дей, які дбають про своє майбутнє, й Княги-
нинівська сільська рада, одним з пріорите-
тів діяльності якої є розвиток медицини.

– Ми завжди підтримуємо тих, хто хоче 
щось зробити, – каже Олена Твердохліб, 
голова Княгининівської сільської ради. 
– У наступному році плануємо створити на 
базі амбулаторії смт Рокині центр охорони 
здоров’я. ФАПи будуть підпорядковані без-
посередньо амбулаторії. В центрі працюва-
тимуть спеціалісти, лікарі сімейної меди-

цини. Цю субвенцію ми залишимо в себе і 
почнемо розвивати медицину в громаді.

«Сучасний ФАП – крок до здорового 
майбутнього» – перший етап у співпра-
ці сирничан та Фонду. Проте це далеко не 
перший проект у населених пунктах, що 
увійшли до Княгининівської ОТГ. Пред-
ставник Луцької районної організації полі-
тичної партії «Українське об’єднання патрі-
отів – УКРОП» Наталія Рубльова зазначає, 
що громада постійно пише різнопланові 
проекти. Це оснащення ФАПів, бібліотек, 
музею, спортивних майданчиків тощо. Го-
тують ще один проект і жителі Сирників. 
Спільно з Фондом «Тільки разом» люди 
хочуть придбати проектор та оргтехніку в 
Будинок культури.

Завідувачка ФАПу села Сирники Лариса 

Білоус не приховує радості. За час, що жінка 
тут працює (а це понад двадцять років), такого 
поповнення обладнанням у ФАПі ще не було.

– Це електрокардіограф, за допомогою 
якого можна діагностувати хвороби серця. 
Його унікальність у тому, що діагноз відразу 
висвічується на табло. Раз на тиждень у нас 
приймає сімейний лікар. Тепер їй буде лег-
ше встановлювати діагноз. Таке обладнання 
повинне бути в кожному селі, – переконана 
пані Лариса.

Окрім електрокардіографа, придбали 
ще й безконтактний термометр, пульсокси-
метр, інгалятори, електричні джгути, маг-
ніти, що лікують біль у суглобах, ноутбук, 
принтер та нові меблі. 

У Сирниках проживає 580 людей. З 
них – 98 діток. Корінна жителька села Окса-

на Мицюк каже: дуже зручно, коли у селі є 
свій ФАП, обладнаний найнеобхіднішими 
апаратами. Людям не потрібно їхати у Луцьк 
чи районну лікарню. Це економить їхній час 
та кошти.

– В обласній раді ми виділяємо кошти на 
підтримку медицини. Але треба розуміти, 
що бюджет області не настільки великий, як 
хотілося б. Тому сьогодні Фонд Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» бере  на себе вирішення 
значної частини цих питань. Завдячуючи 
співфінансуванню з громадою та ОТГ, ми 
маємо успішну реалізацію чергового про-
екту, – резюмував голова фракції «УКРОП» 
у Волинській обласній раді, радник голови 
облради Вячеслав Рубльов.

Ірина ЮЗВА,
Луцький район

Керівники фондів розвитку працюють 
над покращенням умов навчання дітей
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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

НА КАМІНЬ-КАШИРЩИНІ 
ВІДГУЛЯЛИ ДНІ СЕЛА

СВЯТО ГРОМАДИ

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»

Два села Камінь-Каширщини 
– Рудка-Червинська та Нові 

Червища – відсвяткували дні села 
минулої неділі. Попри те, що ці населені 
пункти належать до однієї сільради, 
святкування все ж тут вирішили 
зробити у кожному селі окремо. 
Першопричиною такого рішення стало 
те, що у Рудці-Червинській день села не 
відзначали вже багато років поспіль. 

ПЕРШИЙ НАРДЕП, ЯКИЙ 
ВІДВІДАВ РУДКУ-ЧЕРВИНСЬКУ

Організатор дійства у селі Рудка-Чер-
винська Надія Міщук розповіла, що кон-
цертну програму вдалось утілити в життя 
лише завдяки власній ініціативі та підтрим-
ці односельчан. Жінка працює у місцевій 
школі та має звання Заслужений вчитель 
України.

«Окрім роботи, наші люди нічого не 
бачать. Живуть за рахунок сільського гос-
подарства: здають молоко, чорниці, гриби. 
Багато хто їздить на заробітки за кордон. 
Заходи відбуваються вкрай рідко, лише у 
школі. Тому будь-яке свято для нас – за щас-
тя», – каже  пані Надія. 

Маленький сільський клуб ледве вмістив 
усіх охочих побачити концертну програму. 
Перед глядачами виступили юні таланти з 
різноманітними номерами. Найбільш зво-
рушливо виступили найменші артисти, які 
щиро та впевнено виконували вірші та пісні 
про родину і рідне село.

Окрім місцевих жителів, на свято завіта-
ло чимало гостей. Вікторія Михайлова наро-
дилась у Рудці-Червинській, навчалася тут у 
школі, згодом переїхала до міста. Наразі жін-
ка проживає у Московській області, а влітку 
разом із дітьми приїжджає до мами в гості.

«День села дуже потрібний, він об’єднує 
людей, можна побачити старих знайомих. Та 
й від сільської буденності відволікає, адже 
жити тут не надто просто. Ми також долу-
чилися до дійства, моя донька виступила із 
віршем на сцені. Сподіваюся, такі заходи бу-
дуть проводити частіше», –  зазначила пані 
Вікторія.

Зустрічало село цього дня також своїх 
іменитих односельчан. Євген Каширець – 
професійний спортсмен. Хлопець займаєть-
ся легкою атлетикою, неодноразово ставав 
призером на всеукраїнських змаганнях. У 

село завітав та взяв участь у концерті на про-
хання улюбленої вчительки Надії Міщук.

«Моє село найкраще, адже тут живуть 
привітні, працьовиті й талановиті люди. 
Хоча зараз проживаю у Луцьку, але пос-
тійно із задоволенням приїжджаю сюди. 
Думаю, як і решта людей, що походять із 
Рудки-Червинської», – розповів Євген.

Хлопець також зазначив, що на цьо-
му святі зібралось особливо багато людей, 
оскільки вперше за десятки років до них 
приїхав народний депутат. Раніше до жите-
лів невеликого поліського села депутати не 
доїжджали.

Нардеп від УКРОПу Ірина Констан-
кевич упевнена, що саме на таких святах 
можна пізнати традиції кожного окремого 
населеного пункту та більше дізнатися про 
людей, які там проживають.

«Надзвичайно багато радісних емоцій 
викликали виступи дітей, деякі з них своєю 
безпосередністю довели до сліз від сміху. 
Талановиті артисти й талановитий органі-
затор показали нам, як можна лише завдяки 
любові до своєї громади влаштувати чудове 
дійство. Я дуже вдячна Надії Омелянівні за 
втілені креативні ідеї», – поділилася вра-
женнями від концерту Ірина Мирославівна.

За сприяння нардепа у селі Рудка-
Червинська будується капличка. Наразі у 
населеному пункті немає церкви, тому люди 
змушені ходити на богослужіння за декіль-
ка кілометрів у сусідні села. Ініціативна 
група місцевих жителів розпочала зведення 
каплички. До слова, це буде третій храм Ки-
ївського патріархату у районі.

Також з ініціативи Ірини Констанкевич 
місцевій шкільній бібліотеці придбали не-
обхідні книги.

Концертна програма завершилася за-
питаннями від дітей до народного депута-
та. Малюкам було цікаве ім’я матері Ірини 
Мирославівни, яка улюблена тварина, на-
вчальний предмет та місто, дитячі мрії про 
майбутню професію. 

Наостанок учасникам та гостям заходу 
вручили подарунки від Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом». Організатора чудового 
дійства Надію Міщук нагородив депутат 
Волинської облради від фракції «УКРОП» 
Анатолій Філюк.

СВЯТКУВАННЯ ПОЄДНАЛИ З 
ВИРІШЕННЯМ РОБОЧИХ ПИТАНЬ

Перед початком святкування у селі Нові 
Червища Ірина Констанкевич ознайомилась 
із проблематикою населеного пункту.

Місцевий дитячий садочок чи не най-
більший в окрузі. Проте у новому двопо-
верховому приміщенні навчається лише 
одна група із 29-ти дітей. Голова Новочер-
вищанської сільської ради Марія Салівон-
чик розповіла, що у сільраді проживає 98 
дітей дошкільного віку, ДНЗ розрахований 
на 50 місць, тому відкриття другої групи 
цілком реальне. Проте, кажуть тут, без до-
помоги народного депутата не вдасться від-
крити ще одну групу. Ірина Констанкевич 
зобов’язалася допомогти місцевим та зазна-
чила, що обов’язково спрямує відповідне 
звернення до районної влади.

Поки питання з новою групою буде вирі-
шуватися, перед садочком планують облаш-
тувати дитячий ігровий майданчик. Реалізо-
вувати цей проект буде Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» спільно з громадою на умо-
вах співфінансування. Внести громаді свою 
лепту у встановлення майданчика допоможе 
депутат Камінь-Каширської районної ради 
від фракції «УКРОП» Микола Грисюк.

Після дитсадка нардеп також відвіда-
ла місцеву школу. Установа складається із 
двох корпусів. Найгострішою проблемою у 
навчальному закладі є питання енергозбе-
реження, адже заміни потребують 22 вікна. 
Ірина Мирославівна зауважила, що заміну 
вікон можна здійснити за рахунок фонду 
соціально-економічного розвитку, проте 
необхідно розставити пріоритети, оскільки 
закупити за один раз таку кількість вікон 
вкрай складно.

Останній об’єкт, який оглянула народ-
ний депутат, – фельдшерсько-акушерський 
пункт. Минулого року відкриття оновлено-
го ФАПу у Нових Червищах відвідав голо-
ва Волинської обласної ради Ігор Палиця. 
Реконструкцію медичного закладу вдалося 
здійснити завдяки співфінансуванню об-
ласної та районної рад, місцевої громади та 
проекту ООН. Також завдяки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» було придбано мед-
обладнання для ФАПу. 

Свято села у Нових Червищах відбува-
лося на вулиці, перед будинком культури, 
оскільки глядачів прийшло декілька сотень.

Маленькі та дорослі артисти виконува-
ли пісенні і танцювальні номери. Між кож-
ним виступом відбувалося нагородження 
за номінаціями. Категорії призерів були 
різноманітними – від наймолодшої сім’ї до 
найбільшого обхвату талії у чоловіка. Також 
протягом свята експонувалася виставка міс-
цевої жительки Анни Демидюк «Малюємо 
світ своїми кольорами». Після концертної 
програми маленькі новочервинці змагалися 
у спортивній спритності, а насамкінець усіх 
пригостили смачною запашною юшкою.

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Камінь-Каширський район

У Рудці-Червинській Ірину Констанкевич 
радо зустріли із хлібом

Під час святкування влаштували 
танцювальний флешмоб

Власноруч виготовлений 
дідух для нардепа

Учасників дійства у Рудці-Червинській 
нагородили призами

Капличка у Рудці-Червинській, яку споруджують 
за підтримки Ірини Констанкевич
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ВОЛОДИМИРА

АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК

ЗМАГАННЯ З МОТОКРОСУ – ЦЕ 
ШВИДКІСТЬ, ПОЛЬОТИ Й АДРЕНАЛІН Феєрично закінчилися четверті «Володимирські 

висоти» – змагання зі стрибків у висоту, які 
відбуваються у Володимирі-Волинському у 
День міста. 

Перемогу у чоловіків здобув атлет із Бердичева 
Юрій Кримаренко. Його результат – фантастичні 2.30 
метра. 33-річний стрибун переміг у захопливій бороть-
бі зі ще одним учасником Олімпійських ігор Дмитром 
Яковенком, Андрієм Ковальовим та володимирським 
стрибуном Вадимом Кравчуком. Стрибуни добралися 
до позначки 2.21 м, на якій зійшов Кравчук. Для на-
шого атлета ця висота – особистий рекорд. Яковенко і 
Ковальов почергово подолали 2.24 м, але за кількістю 
спроб другим став Яковенко. Кримаренко ж штурмував 
2.28 м, а потім з першої спроби взяв 2.30! Якби Юрію 
ця висота підкорилася ще тиждень тому, він міг претен-
дувати на участь у лондонському чемпіонаті світу, який 
відкривається через декілька днів.

Звісно, небувалі висоти, підкорені атлетами у Воло-
димирі, порадували публіку, яка зібралася теплого літ-
нього дня на центральному майдані міста. Глядачі бук-
вально жили змаганнями, вітаючи вдалі спроби, десь 
підбадьорюючи їх, а десь дотримуючися тиші. Свято 
легкої атлетики у Володимирі вдалося. 

У жінок змагання виграла Дарина Кучина із Хер-
сона, показавши результат 1.81 м. Відзначимо, що усі 
медалісти «Володимирських висот» отримали нагороди 
від Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом».

Юрій КОНКЕВИЧ,
Володимир-Волинський

У Володимирі-Волинському 
до Дня міста влаштували 

турнір «Кубок Володимира» 
з мотоциклетного кросу. 
Організаторами спортивного 
свята виступили Володимир-
Волинська міська організація 
політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
та спортивний автомобільно-
мотоциклетний клуб «Віраж-
ВВ». Також до проведення заходу 
активно долучився Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 

Один з ідейних натхненників мото-
кросу Валерій Марухнич розповідає, 
що трасу для змагань власними сила-
ми розпочали будувати ще минулоріч. 
Саме він та його колега Валерій Олек-
сюк, депутат Володимир-Волинської 
міської ради від фракції «УКРОП», 
стали першопрохідцями на цьому мо-
тотреку.

– Ми щиро раді, що на наші перші 
змагання у Володимирі-Волинському 
з’їхалося стільки людей. Звісно, з пер-
шого разу не можна збудувати все 
ідеально, але перед проведенням мо-
токросу ми постійно їздили, самі ви-
пробовували цю дорогу і вносили 
корективи, – розповідає Валерій Ма-
рухнич.

– Лише завдяки власній ініціативі та 
зусиллям вдалось організувати ці зма-
гання, – додає голова фракції «УКРОП» 
у Володимир-Волинській міськраді 
Сергій Радкевич. – Сподіваємося, з 
кож ним роком на наші змагання при-
їздитиме все більше й більше людей.

Випробувати новеньку трасу спро-

бували не тільки волинські спортсмени, 
а й гості з Чернігівської, Львівської та 
інших областей. Олег Крук – 24-річний 
спортсмен, який приїхав зі Львівщини 
разом із командою. Хлопець займаєть-
ся мотокросом із 16 років, а в 2015-му 
став володарем кубка України з мото-
кросу. 

– Дуже люблю швидкість, польоти, 
адреналін під час змагання. Обов’язково 
приїду сюди наступного року, якщо тут 
будуть проводити мотокрос. Звісно, 
шкода, що такі змагання не фінансує 
держава, що вони проводяться лишень 
за благодійні кошти силами любителів 
цього спорту, – каже Олег Крук.

Укропівці щиро сподіваються, що за 

належної підтримки зможуть такі зма-
гання організовувати щороку.

– Років 40 тому у Володимирі-
Волинському відбувалися чемпіонати з 
мотокросу. Мені дуже хочеться це від-
родити, адже й сам займався цим ви-
дом спорту в юності, – каже депутат 
Володимир-Волинської міської ради від 
фракції «УКРОП», засновник і голова 
автомобільно-мотоциклетного клубу 
«Віраж-ВВ» Валерій Олексюк.

За його словами, мотокрос – це ще 
один небанальний спосіб зацікавити ді-
тей займатися спортом та шукати нові 
захоплення.

Анна БЛІННІКОВА,
Володимир-Волинський

Шалений адреналін та потужні байки – на новенькій мототрасі

Лідери  мотокросу

Медалі та грамоти – 
найспритнішим стрибунам

Підкорити висоту – справа непроста
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