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УКРОПУКРОП«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

СВОЇ ІНІЦІАТИВИ СТИПЕНДІАТ ФОНДУ 
СПРЯМОВУЄ НА РОЗВИТОК РІДНОГО СЕЛА

МИСТЕЦТВО НЕ МАЄ ВІКОВОЇ ГРАНІАРТГАЛЕРЕЯ

У Арт-галереї Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» життя вирує і в 
будень, і у свято. Окрім виставок 
волинських митців, тут мало не щодня 
відбуваються різноманітні майстер-
класи для дітей та дорослих. Двічі на 
тиждень в Арт-галереї панує особлива 
атмосфера. У рамках проекту «Золотий 
вік» основ театрального мистецтва 
навчаються активні студенти 
поважного віку.

Поважний вік – не привід сидіти вдома. 
У цьому переконані студенти Центру освіти 
«Університет третього віку» та Волинського 
Акме-університету. Вийшовши на пенсію, 
сповнені оптимізму та життєвої енергії, вони 
провадять активний спосіб життя. Хтось і 
далі займається улюбленою справою, а хтось, 
навпаки, наважується здійснити мрію, яку 
проніс крізь життя.

Тамара Трухімович усе життя пропра-
цювала головним бухгалтером, а в душі, зі-
знається, завжди мріяла бути актрисою. З 
Творчою студією Наталії Журавльової жін-
ка познайомилася рік тому під час майстер-
класу з театрального мистецтва для людей 
поважного віку. Тоді в жінки прокинулася 
давня мрія і вона вирішила попри все реалі-
зувати себе на сцені.

– Пані Наталія запропонувала всім охо-
чим лишитися після заняття. Вона переві-
рила в нас слух, увагу. У мене нічого тоді не 
вийшло. Але я прийшла й наступного разу. 
Нам дали завдання продекламувати поезію. Я 

За період діяльності Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки 

разом» його стипендіатами 
стали 1300 здібних студентів 
університетів та училищ. 
Кожен з них представив 
власний проект. Значна 
частина студентських ініціатив 
не залишилася на папері, а 
успішно втілена в життя.

Анатолію Левчуку фортуна 
усміхнулася двічі. Першого разу 
стипендію Фонду хлопець отри-
мав, здобуваючи освіту в Коледжі 
технологій, бізнесу та права. Удру-
ге – коли навчався на факультеті 
економіки та управління Східноєв-
ропейського національного універ-
ситету імені Лесі Українки.

Активну позицію та ініціатив-
ність Анатолій Левчук виявив не 
лише в студентському житті, а й у 
розвитку рідного села. У 19 років 
хлопець став депутатом Баївської 
сільської ради. Він – один з коор-
динаторів проекту з облаштування 
дитячого майданчика в Баєві, який 
реалізовували на умовах співфінан-
сування жителів села та сільської 
ради.

Проект, що його представив на 
стипендіальний конкурс, Анатолій 
втілював у життя також в рідно-
му селі. Він передбачав роботу з 
молоддю у сфері освіти. Хлопець 
запропонував відзначати найак-
тивніших школярів Баївської шко-
ли – розробив конкурс для учнів, 
критерії оцінювання. Також проект 
включав  проведення серії тренін-
гів для молоді та започаткування 
клубу інтелектуального розвитку. 
Окремо слід виділити пункт, що пе-
редбачав пропагування здорового 
способу життя та розвитку спор-

обрав такий напрям на найближчі 
роки, то маю бути у відповідному 
середовищі, серед людей, – переко-
наний Анатолій.

Наприкінці минулого року хло-
пець мав можливість познайомити-
ся з економічними, соціальними та 
політичними аспектами розвитку 
Польщі. Він став одним із 13 учас-
ників, які проходили десятиденне 
стажування у місті Лодзь. Депутат 
зізнається: хоча в сусідній країні  
інфраструктура більш розвине-
на, жити в Польщі він не хотів би. 
Навпаки, ще раз пересвідчився, 
що обрав правильний шлях. Адже 
проблеми потрібно розв’язувати, а 
не втікати від них.

Нещодавно молодий депутат 
піднявся ще на одну сходинку. Ана-
толій пройшов навчальний курс для 
громадських радників (параюрис-
тів). Також його обрали до коорди-
наційної ради радників. Завдання 
параюриста – зрозуміти, в чому по-
лягає проблема людини, як можна їй 
допомогти (надати правову, інфор-
маційну або ж соціальну допомогу), 
куди скерувати. Це дасть пересічним 
жителям громад, де відсутні профе-
сійні юристи, швидко й із перших 
вуст отримати допомогу в найбільш 
розповсюджених випадках.

Історія успіху Анатолія Левчу-
ка – це клопітка робота над собою, 
постійний розвиток, самовдоско-
налення. Він зазначає: стипендія 
Фонду – це неабияка мотивація 
рухатися вперед. А грошова вина-
города – стартова основа для того, 
аби втілити свої ідеї у життя.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

ту. Адже зі спортом молодь у Баєві 
дружить. Тож турніри з волейболу, 
настільного тенісу, веселі старти, 
молодіжний табір, у рамках якого 
влітку відбуваються вуличні кіно-
перегляди, що їх організовує моло-
дий  депутат спільно з однодумця-
ми, дуже популярні серед баївської 
молоді.

– Для мене перш за все важ-
ливо активізувати молоду люди-
ну. Тому я над цим працюю. На 
базі Баївської школи ми створили 
ініціативну групу з підготовки та 
впровадження проектів розвитку 
школи. Ми виграли грант на на-
вчання в програмі «Демократична 

школа», яку реалізує Європейський 
Центр імені Вергеланда. Вона спря-
мована на поглиблення культури 
демократії у школі, сприяння орга-
нізації навчально-виховної роботи 
на принципах освіти з прав людини 
та демократичного громадянства. 
До нас приїдуть фахівці цієї про-
грами, щоб дослідити стан школи, 
взаємодію керівництва, батьків, 
учителів. Також ми зареєстрували 
дві шкільні команди на конкурс іс-
торичних дослідницьких проектів 
для молоді «Історія моєї громади». 
Зараз вивчаємо історію нашого 
села, – ділиться напрацюваннями 
стипендіат Фонду.

Близько року Анатолій Левчук 
винаймав квартиру в Луцьку. Коли 
восени 2017-го Баївська сільська 
рада увійшла до Боратинської ОТГ, 
хлопець вирішив випробувати сили 
та балотувався у депутати. З чоти-
рьох кандидатів Анатолій набрав 
понад 80% голосів. Це мотивувало 
його повернутися у громаду, щоб 
бути ближче до її проблем та ви-
правдати сподівання земляків.

– Навіть коли їдеш у маршрут-
ці, відчуваєш, чим живуть одно-
сельчани, з яким настроєм ходять 
на роботу, бачиш, що потрібно по-
кращити. Хоч це і складно – зайві 
витрати часу, ресурсів, та якщо я 

читала Шевченка «І золотої й дорогої», – при-
гадує Тамара Трухімович. 

Відтоді вона відвідує заняття з театраль-
ної майстерності. Віддається улюбленій спра-
ві на повну, тому й результат відповідний. 
Уже була її прем’єра на сцені. Зокрема, на 
днях кварталу, що їх організовував Фонд у 
різних мікрорайонах міста, студенти Універ-
ситету третього віку презентували лучанам 
філософську казку «Бути стобою». Жінка 
каже: виступати перед глядачем – дуже вели-
ка відповідальність. Але разом з тим, це додає 
азарту та приносить неабияке задоволення.

Аматорський театр «Золотий вік» продов-
жує роботу й у 2018 році. Під час першої зу-
стрічі учасники майстер-класу з театрального 
мистецтва познайомилися з тими, хто вирі-

шив цьогоріч приєднатися до аматорського 
театру. Навчає основ театрального мистецтва 
Наталія Журавльова. Вона зазначає: мисте-
цтво не має вікової грані.

– У кожної людини є певні задатки, ха-
рактер, темперамент. Ми багато спілкуємо-
ся. Коли я відчуваю людину – пропоную їй 
певні ролі. Ми розпочали роботу над ви-
ставою «Казка про вуличний ліхтар». Зараз 
працюємо над сценарієм і обговорюємо різні 
ідеї. Думаю, що на сцені буде взаємодія двох 
поколінь – акторів-початківців, які вже у по-
важному віці, та дітей, які займаються у те-
атральній студії, – ділиться Наталія Журав-
льова.

Керівник проекту «Золотий вік» Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Дмитро Зінь-

ко зазначив, що майстер-класи з основ теа-
трального мистецтва для людей поважного 
віку покликані об’єднати тих, хто прагне роз-
виватися, навчатися, пізнавати світ, спілкува-
тися з однодумцями та колегами.

– Проект «Золотий вік» реалізовується в 
рамках програми Фонду «Культура і духов-
ність». Він зорієнтований на підтримку лю-
дей, які, незважаючи на поважний вік, праг-
нуть вести активний спосіб життя. У рамках 
проекту поважні студенти вправляються у 
ліпленні з глини, опановують хорове та те-
атральне мистецтво. Вони розвиваються, 
удос коналюються та просто насолоджуються 
життям, – зазначає Дмитро Зінько.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Робота з дітьми дарує задоволення
Анатолій Левчук стипендію 
Фонду отримував двічі

Студенти поважного віку опановують 
основи театрального мистецтва

Тамара Трухімович улюбленій 
справі віддається сповна
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У ЛУЦЬКУ – АМАТОРСЬКИЙ ТУРНІР З 
ВОЛЕЙБОЛУ СЕРЕД ЖІНОЧИХ КОМАНД

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА 

ПРОБЛЕМИ СЕЛАДЛЯ ЛЮДЕЙ

ЛЮДИ ПРОСЯТЬ ДЕПУТАТА 
ДОПОМОГТИ ЗІ СПОРТМАЙДАНЧИКОМ 
ТА ВПЛИНУТИ НА ПЕРЕВІЗНИКА  

У СЕЛІ ХОРОХОРИН 
ПОРЕМОНТУЮТЬ ДОРОГУ

Із села Садів Луцького району 
до обласного центру їздить 
маршрутка без гальм. Про це жителі 
села розповіли під час зустрічі з 
депутатом обласної ради від УКРОПу 
Вячеславом Рубльовим. За словами 
людей, маршрутка, яка з’єднує їхнє 
село з Луцьком, тримається на 
чесному слові – автомобіль побував 
в аварії, проте ним і далі здійснюють 
рейси.   

– Бувало так, що в автобусі замерза-
ли гальмівні колодки, тому люди виска-
кували на ходу. Через те, що маршрутка 
не гальмувала, то навіть в село не заїж-
джала – їхала по прямій, бо не могла зупи-
нитися, – хором розповідали селяни. 

Вячеслав Рубльов каже: перевезення за 
міжміськими  маршрутами – в компетен-
ції департаменту інфраструктури і туриз-
му Волинської облдержадміністрації. Тож 

саме до них буде звертатися по відповіді.
– Для людей мають бути людські умо-

ви, – констатує депутат. – Саме згаданий 
департамент оголошує тендери на переве-
зення і має відслідковувати якість послуг. 
Тому буду звертатися до чиновників цієї 
структури.

До слова, жителі села Садів хочуть, аби 
в їхній школі встановили мультимедійне 
обладнання і обладнання для кабінету фі-
зики. Крім того, попросили облаш тувати 
на території школи спортивний майдан-
чик. 

– Спортивний майданчик вам допомо-
же встановити Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Ці роботи можуть бути виконані 
на умовах співфінансування. Тобто якщо 
ваша громада виявить активність і буде 
сприяти, то задум швидше буде втілено в 
життя, – каже Вячеслав Рубльов.

Анна ВОЛОЩУК,
Луцький район

У другу суботу березня 
в приміщенні обласної 

дитячо-юнацької спортивної 
школи пройшов аматорський 
турнір з волейболу серед 
жіночих команд. Захід відбувся 
за підтримки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 

Учасниці змагань – випускниці 
спортивних шкіл, майстри спор-
ту, дівчата, що віддали улюбленій 
грі не один рік життя, призери та 
переможці чемпіонатів і кубків 
України, переможці універсіад, 
призери всеукраїнських та між-
народних змагань. У турнірі взяли 
участь три команди, які представ-
ляли Луцьк, Ковель та Львів.

Захід відвідали члени організа-
ційного комітету та почесні гості з 
підготовки та проведення змагань, 
серед них – директор департамен-
ту сім’ї, молоді та спорту Луцької 
міської ради Олексій Веремійчик 
та президент Федерації волейболу 
Волині Ігор Рясик. Гості привітали 
всіх присутніх зі святом весни та 
краси, побажали гарного настрою 
і перемог.

З вітальним словом виступила 
капітан команди «Берегиня» Юлі-
ана Андрійчук:

– Дякую присутнім та всім, 
хто нас підтримує. Хай переможе 
сильніший, та головне – щоб усі 
отримали задоволення від гри!

Турнір відкрився грою команд 
Луцька та Ковеля. За підсумками 
змагань перше місце посіла коман-
да «Львівська політехніка», друге 
– луцька «Берегиня», третє діста-
лося «Ковельчанці». Спортсменки 
отримали кубок та медалі, а також 
солодкі сувеніри, які приготува-
ла учасниця команди «Берегиня» 
Анастасія Кішта.

– «Підтримка ігрових видів 

спорту» – проект, націлений на 
популяризацію спорту. На Воли-
ні захід такого формату відбувся 
вперше. Свого часу багато спортс-
менок, які взяли участь в аматор-
ському турнірі, були лідерами 
жіночих волейбольних команд 
Суперліги. Проте, незважаючи на 

завершення професійної кар’єри, 
вони не полишають улюбленого 
виду спорту. Крім цього, при-
щеплюють любов до волейболу 
своїм дітям. Це той приклад, коли 
завдяки батькам виростають юні 
спортсмени, – зазначив керівник 
програми «Волинь спортивна» 

Олексій Сорокун.
За період діяльності Фонд реа-

лізував низку спортивних проек-
тів, мета яких – зробити фізичну 
культуру та спорт доступнішими 
для людей. Зокрема, з метою ши-
рокої популяризації спорту серед 
лучан Фонд облаштував 27 май-

До голови фракції «УКРОП» у 
Волинській обласній раді, радника 
голови облради  Вячеслава Рубльова 
звернулися жителі села Хорохорин 
Луцького району, які нарікають на 
незадовільний стан автомобільного 
шляху. За словами Галини Прус, голови 
Смолигівської ОТГ, куди входить 
Хорохорин, чотири кілометри сільської 
дороги, яку прокладали ще у 1977 році, 
потребують якнайшвидшого ремонту. 

– Дорогу не ремонтували понад 50 ро-
ків. Як наслідок, її практично немає. Навіть 
грейдерування останнім часом не проводи-
ли. Вартість середнього поточного ремон-
ту обійдеться в п’ять мільйонів гривень. 
Проектно-кошторисну документацію ми 
вже замовили, – зазначила Галина Прус.

Ремонт дороги вирішили розбити на 
кілька черг. Перша розрахована на 1 мільйон 
450 тисяч гривень. Селяни сподіваються на 
підтримку місцевих підприємств. Зокрема, 
ТзОВ «П’ятидні» та «Веселе-Агро».

Вячеслав Рубльов висловив готовність 
сприяти виділенню коштів з обласного бю-
джету на ремонт дороги.                                                                            

– Щодо ремонту дорожнього полотна 
села Хорохорин, то можна сміливо говорити 
про виділення 500 тисяч гривень з бюджету 
обласної ради. Ще 400 тисяч гривень виді-
лить Смолигівська ОТГ. Окрім цього, у 2018 
році було утворено Державний дорожній 
фонд, з якого мають спрямовувати кошти 
на ремонт доріг місцевого значення, – за-
значив Вячеслав Рубльов. 

Анна ВОЛОЩУК, 
Луцький район

данчиків для занять у стилі street 
workout та 18 тенісних столів у 
всіх мікрорайонах Луцька. Також 
Фонд сприяє розвитку спортивної 
інфраструктури в районних цен-
трах Волині. Зокрема, у Любешові, 
Маневичах, Камені-Каширському 
та Ківерцях збудовано ігрові  спор-
тивні комплекси просто неба. У 
Камені-Каширському та Маневи-
чах на нових спортивних комплек-
сах облаштували лег коатлетичні 
доріжки, а на любешівському ста-
діоні «Колос» проведено ремонтні 
роботи легкоатлетичного покриття. 
Також 2015 року в селищах Олика, 
Цумань та Любешів було збудовано 
спортивні майданчики для занять у 
стилі street workout. Торік на місь-
кому стадіоні «Колос» у Камені-
Каширському реконструювали 
футбольне поле, а в селі Володи-
мирівка  Володи мир-Волинського 
району облаштували сучасне по-
криття зі штучною травою. 

Ще один позитивний приклад 
співпраці – у Нововолинську на 
умовах співфінансування з місь-
кою радою в 2016 році було зве-
дено сучасний спортивний комп-
лекс з біговими легкоатлетичними 
доріжками, футбольним полем зі 
штучним покриттям та баскет-
больним майданчиком. 

Крім цього, Фонд підтримує 
проведення змагань з різних ви-
дів спорту, відзначає та стимулює 
найперспективніших спортсменів 
Луцька й області, сприяє їх підго-
товці до Олімпійських ігор. 

Ірина КАНАГЕЄВА,
Луцьк

Захід такого формату на Волині відбувся уперше

Обласна рада долучиться до 
фінансування ремонту сільської дороги

Нагороди чекають переможців Участь у турнірі взяли три команди
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ІГОР ПАЛИЦЯ: «НАД 
УКРАЇНОЮ СТАВЛЯТЬ 
ЕКСПЕРИМЕНТИ»

ВОЛОНТЕРИ «СЕРЦЯ ПАТРІОТА» ВІДПРАВИЛИ 
В ЗОНУ АТО ВАНТАЖ СОЛДАТАМ І ДІТЯМ 

АВТОРИТЕТНО

ДОБРА СПРАВА

Із Театрального майдану 
Луцька благодійники з 
волонтерського центру «Серце 
патріота» вчергове вирушили 
на схід – до українських 
бійців у Слов’янськ, Авдіївку, 
Костянтинівку, Бахмут, а 
також до дітей у Мар’їнку та 
Красногорівку. 

– Тішить, що люди долучають-
ся, не втрачають віри, не занепада-
ють духом, хоча війна триває вже 
чотири роки, – зазначив керівник 
фракції «УКРОП» у Луцькій місь-
кій раді Ігор Поліщук. – Пиша-
ємося, що в нашій фракції є такий 
депутат, волонтер зі стажем, який 
не втомився за ці роки постійно 
їздити на схід, – Сергій Балиць-
кий. Він не лише збирає вантажі, 
а й сам возить їх бійцям. Це при-
клад справжнього патріота – не на 
словах, а на ділі.

Сергій Балицький об’єднує 
підприємців, капеланів, бібліоте-
карів, освітян та просто небайду-
жих волинян навколо важливої 
благодійної місії – підтримки тих, 
хто ціною власного життя відсто-
ює кордони нашої держави. 

– Цього разу їдемо в кілька 
точок у зоні бойових дій, – розпо-
відає волонтер. –  Заздалегідь бійці 
замовляють те, що їм насамперед 
потрібно: запчастини для автомобі-
лів, одяг, уживану побутову техніку, 
продукти харчування. Оце їм везе-
мо. Долучилося дуже багато людей.

Головний бібліотекар обласної 
бібліотеки для юнацтва Оксана 
Коба разом з вихованцями із твор-
чої майстерні «Навчись» принесли 
власноруч виготовлені обереги 
для бійців, листівки, сердечка. 

– Ми дуже хочемо підтримати 
наших солдатів, – в один голос ствер-

джують Софійка, Максим і Саша.
– Уже не вперше відправля-

ємо те, що дітки зі всього Луць-
ка полюб ляють робити: обереги, 
підкови, торбинки з цукерками, 
домовичків, – розповідає їхня на-
ставниця Оксана Коба.

Майстриня ляльок-мотанок, 
поетеса Наталя Бугай передала на 
передову книжки з піснями про 
Україну, Небесну Сотню, хлопців, 
які воюють за Україну. 

– Хай читають, хай співають, 
хай зігріваються їхні серця, – на-

тхненно додає майстриня.
Долучилися до формування 

вантажу з ініціативи місцевого 
священика жителі села Велимче 
Ратнівського району. 

– Постійно допомагаємо фрон-
ту, – розповідає капелан Федір 
Павлович. – Зібрали в селі продук-
ти, а дітки намалювали подарунки 
для хлопців.

Цього разу одяг, канцтовари, 
смаколики, малюнки їдуть ще до 
дітей, які займаються у центрі 
дитячої та юнацької творчості 

Мар’їнки, та школярів Красного-
рівської ЗОШ №2, що постражда-
ла внаслідок бойових дій. 

– У рамках акції «Тепло сердець 
дітей Волині ровесникам на Схід-
ній Україні» школярі з усієї області 
зібрали речі, – зазначає волонтерка  
Ольга Балицька. – Вдячні школам, 
бібліотекам, дитячим садочкам, 
училищам за небайдужість.

Волонтери «Серця патріо та» дя-
кують за значну допомогу у форму-
ванні вантажу голові обласної ор-
ганізації УКРОПу, раднику голови 

облради Вячеславу Рубльову, рад-
нику голови Луцької міської ради 
Ігорю Поліщуку, депутату Луцької 
міської ради від УКРОПу Сергію 
Шкоді, депутату Луцької райради 
від УКРОПу Валентину Приходь-
ку, керівнику благодійного фонду 
«Серце для України» Ігорю Клим-
чуку, директору ПАТ «Теремно-
хліб» Андрію Тищенку, керівнику 
«Луцького домобудівельного ком-
бінату» Руслану Вайману. 

Світлана ЧУНЬ,
Луцьк

Аби українці залишалися в рідній 
країні й не мусили виїздити на 

заробітки за кордон, їм потрібно 
забезпечити гідну оплату праці – хоча 
б на рівні 12-15 тисяч гривень. Про це 
йшлося під час прес-конференції з 
нагоди XIV з’їзду партії УКРОП.

Як зазначив голова Волинської обласної 
ради, член президії УКРОПу Ігор Палиця, 
політична сила братиме участь у майбутніх 
виборах – і в парламентських, і в президент-
ських. При цьому УКРОП не збирається 
«торгуватися» з іншими партіями чи фор-
мувати «неправильну коаліцію».

– На жаль, Україна вже не раз насту-
пала на ті граблі, коли опозиційні сили, 
прикриваючись потребами змін заради 
народу, йшли на вибори, завчасно про-
писуючи, де, хто і чим керуватиме. У на-
шої партії зов сім інше бачення. Ми буде-
мо присутні на всіх виборчих округах, де 
в нас є достойні люди. Торгуватися з ки-
мось, казати «пропустіть нашого, ми під-
тримаємо вашого», теж не будемо. У нас є 
ідеали, у нас є принципи, у нас є бачення, 
у нас є бажання. Якщо хтось підтримува-
тиме наші засади, ми готові працювати з 
такими політичними силами. Ділити щось 
кулуарно чи некулуарно не збираємося, – 
заявив Ігор Палиця. 

У майбутньому парламенті, безумовно, 
потрібно буде формувати коаліцію. Проте 
для того, аби в країні щось змінилося, вона 
має ґрунтуватися на відстоюванні інтересів 
народу.

– Коаліція парламенту 2014 року нара-
ховувала більш як 300 осіб. Вони підписали 
багато документів: у кого що забрати, як що 
поділити, хто чим буде керувати. Тому ця 
коаліція швидко й розвалилася. Така коалі-
ція нам не потрібна. Це об‘єднання має фор-
муватися заради народу і з правильними 
принципами, – наголосив політик.

Торкнувся голова Волиньради також 

питання Криму. Він упевнений, що в Укра-
їни півострів відібрали тимчасово.

– Дратує те, що останнім часом ми ді-
знаємося багато нового про те, як і чому 
виникла проблема Криму. Починаємо ро-
зуміти, що її могло б і не бути. Хто в цьо-
му винен, зараз важко сказати, адже ми не 
знаємо правди – від нас її просто прихову-
ють. Так, ми не знаємо правди про те, хто 
почав стріляти на Майдані. Чому за чотири 
роки немає жодних доказів? Чому не мож-
на провести розслідування? Чому немає 
правди щодо подій 2 травня в Одесі? Не 
розумію, чому влада мовчить. Є дуже бага-

то спекуляцій, – зазначив укропівець.
Ігор Палиця висловив переконання в 

тому, що за окупацію Криму відповідати-
муть не тільки російські найманці, які його 
захоплювали, та українці, які «здали» пів-
острів, а й представники української влади, 
які «дали можливість його забрати».

– Є територіальна цілісність, є армія, яка 
має захищати кордони. Інша річ, що ніхто 
не віддав хоча б один наказ, щоб армія во-
ювала, щоб захищала свої частини. Я багато 
спілкувався з Віталієм Гайдуком, який очо-
лював військово-морські сили після того, 
як вони перебазувалися з Криму на укра-

їнську територію. Він розповідав, що коли 
почалося вторгнення на територію Криму 
російських військових, солдати доповідали 
в центр про ситуацію, яка склалася, давали 
власні пропозиції, готові були зробити все, 
аби це закінчилося. Але наказу згори так і 
не дочекалися. Нам болить за це... Багато го-
ворять про кримчан, але в державі ніхто про 
них по-справжньому не думає: як їх праце-
влаштувати, як працевлаштувати біженців 
зі сходу України, та й про працевлаштуван-
ня українців ніхто теж не дбає, – резюмував 
політик.

Однією з важливих проблем України 
Ігор Палиця називає трудову міграцію. Че-
рез те, що в державі не створюються нові 
робочі місця, не удосконалюється податко-
ве законодавство, не покращується якість 
української продукції, талановиті й праце-
любні українці  їдуть на заробітки.

– Потрібно, аби в Міністерстві економі-
ки подумали, що треба прописати в зако-
нодавстві, щоб люди залишалися в Україні, 
а не їхали на заробітки за кордон. За 12-15 
тисяч гривень вони із задоволенням пра-
цювали б у рідній країні. Щоб дати таку 
заробітну плату, варто порахувати, скільки 
має коштувати те, що вони виробляють або 
завозять у країну. Виходячи з цього, форму-
вати лояльне податкове законодавство. Але 
цього свідомо не роблять, – наголошує Ігор 
Палиця. – У мене таке враження, що над 
Україною ставлять експерименти: як така 
багата держава, де є моря, ліс, чорнозем, 
транспортне сполучення з іншими країна-
ми, виживе? Усім заважає населення, яке не 
хоче віддати ліс-кругляк і землі за безцінь. 
Ми заважаємо. Є такі міністри, як Уляна 
Супрун, яка очолює Міністерство охорони 
здоров’я, і вона ставить експерименти над 
нами. Ще є ті, хто вирішує, яка має бути за-
робітна плата у вчителя чи медика. Але ми 
самодостатні та самі можемо ухвалювати 
рішення.

Ольга ШЕРШЕНЬ,
Київ

«Українці виїждажають за кордон, бо в державі 
проводять недолугі реформи», – Ігор Палиця

Волонтери відвідають шість населених пунктів у зоні бойових дій
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ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ ВІДСТОЮВАТИМЕ 
ІНТЕРЕСИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

МІНОБОРОНИ – СЕРЕД НАЙБІЛЬШИХ 
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Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

СЬОГОДЕННЯ

НА ЗАХИСТІ ПРАВ РЕАЛІЇ

У СЛУЖБІ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 
ВОЛИНІ ПЕРЕКОНАНІ, 
ЩО СИТУАЦІЯ З 
АВАРІЙНІСТЮ НА 
ШЛЯХАХ ЗАДОВІЛЬНА

ДОЖИЛИСЯ РАХУНКИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА ОДА АРЕШТУВАЛИ. ЩО ДАЛІ?

Волинським атовцям 
масово відмовляють 

в отриманні земельних 
ділянок. Якщо їх і виділяють, 
то часто вони за десятки 
кілометрів від цивілізації – 
занедбані та без комунікацій. 

Корупційні схеми Держгео-
кадастру із землями селян та 
створення на Волині монополії 
землевпорядних фірм з інших об-
ластей – це аж ніяк не весь пере-
лік проблем, з якими стикаються 
атовці, аби отримати довгоочіку-
вану земельну ділянку.

Актуальним також залиша-
ється питання забезпечення жит-
лом військовослужбовців. Немає 
жодної державної програми, яка 
гарантувала б покращення жит-
лових умов або отримання нових 
квадратних метрів колишніми 
військовослужбовцями. Кілька 
квартир отримали учасники АТО 
в місті Луцьку, та й то завдяки 
співфінансуванню відповідної 
програми з міського бюджету.

Після таких поневірянь у де-
кого опускаються руки, інші ж 
продовжують боротьбу проти 
бюрократичної системи та свавіл-
ля чиновників і зі своїми пробле-
мами звертаються до народного 
депутата Ірини Констанкевич.

Нещодавно Ірина Миросла-

У 2018 році на підтримку аграрного сектору 
України держава планує виділити 
7,3 млрд грн порівняно з 6,3 млрд грн торік. 
Таку суму, за словами Прем’єр-міністра 
Володимира Гройсмана, закладено в 
держбюджеті.

Збільшення фінансової підтримки на 
1 млрд грн пов’язане із запуском нової про-
грами підтримки малих фермерських госпо-
дарств. При цьому 2 млрд грн дотацій у 2018 
році буде спрямовано на підтримку рослин-
ництва, 1 млрд грн виділять на програму 20% 
компенсації аграріям вартості вітчизняної 
сільгосптехніки. Також 2,3 млрд грн передба-

Народного депутата Ірину 
Констанкевич у 23-му виборчому 
окрузі знають усі, а все тому, що 
обранець громади не відсиджується 
у Києві, а в період між пленарними 
засіданнями їде у найвіддаленіші 
села волинського Полісся. У будь-
якому районі про свого депутата 
відгукуються з вдячністю. Люди кажуть, 
що не відмовляє нікому: і про школу 
місцеву потурбується, і про лікарню, 
дитячий садочок та сільський клуб.

Навіть з найменшими проблемами се-
ляни йдуть до свого депутата, бо ж споді-
ватися на допомогу від чиновників давно 
вже перестали.

Нещодавно до Ірини Констанкевич 
звернулося більш як півсотні жителів се-
лища Колки Маневицького району, які за-
непокоєні великою кількістю дорожньо-
транспортних пригод на перехресті 
вулиць Грушевського та Шкільної, а тому 
просять встановити там світлофор.

Крім того, жителі Колок звернулися 
із проханням встановити пристрої при-
мусового зниження швидкості поблизу 
навчальних закладів селища, адже рівень 
дитячої смертності та каліцтв на дорогах 
просто вражає.

Із цією проблемою Ірина Констанке-
вич звернулася до начальника Служби 
автомобільних доріг у Волинській області 
Анатолія Посполітака. Однак у відомстві 
відмовили в сприянні. Схоже, звернення, 
під яким підписалося 748 жителів Колок, 
для них не аргумент. 

Представниця ініціативної групи, яка 
збирала підписи за встановлення світло-
фора, Наталія Рейкіна обурена таким рі-
шенням дорожників і заявляє, що на цьо-
му вони не зупиняться, адже світлофор 
украй потрібен.

– Виявляється, за сім років у нашо-
му селищі сталося всього три аварії без 
потерпілих. Про що ще можна говори-
ти? І знаки у нас поставили – молодці, і 
машини у нас їздять 50 км/год. З такими 
«хорошими» показниками для чого нам 
якісь зміни – і в селищі, і в Україні? Для 
чого щось робити, розвивати, будувати, 
якщо у нас і так все добре», – обурюється 
жінка.

А ось чи спроможні чиновники вста-
новити світлофор на аварійній ділянці 
дороги, покаже час.

Алла САДЕЦЬКА, 
Маневицький район

Рахунки управління 
капітального будівництва 
Волинської облдерж адміністра-
ції арештовано. Як стало 
відомо, арешт наклали через 
непогашення управлінням 
кредиторської заборгованості 
на загальну суму 68,7 тис. грн, 
що утворилася 1 січня 2013 
року на двох об’єктах, які 
фінансувалися за рахунок 
субвенції так званого 
соцеконому.

– Укотре постає питання про 
те, чи спроможна виконавча вла-
да на обласному рівні належно 
освоювати кошти державного 
бюджету, тобто вчасно, якісно, 
результативно і без зловживань. 
Чи готова виконавча влада на 
місцевому рівні реалізовувати 
політику децентралізації, як це 
задумувалося в її основних кон-
цептуальних засадах?! Висновки 

вівна звернулася до міністра обо-
рони Степана Полторака з про-
ханням розглянути можливість 
передання земельної ділянки пло-
щею 51,58 га, яка перебуває у по-
стійному користуванні Міністер-
ства оборони України (військова 
частина А 63756, м. Ківерці, вул. 
Жукова) на баланс міста.

«Зазначену земельну ділянку 
не використовують за призначен-
ням понад 15 років. Ківерцівська 
міська рада неодноразово звер-
талася до Міністерства оборони 
України щодо передання хоча 
б частини земельної ділянки в 
міську комунальну власність для 
розв’язання питання виділення 

землі для житлового будівни-
цтва», – йдеться у депутатському 
зверненні.

Примітно, що сьогодні на те-
риторії цього військового містеч-
ка розташовані вивільнені будівлі 
та споруди, які не використову-
ють за призначенням. Зволікання 
із розв’язанням питання викорис-
тання цього майна призводить до 
руйнування будівель, непридат-
ності для подальшої експлуата-
ції. Наразі завершуються роботи 
з оновлення генерального плану 
Ківерців, згідно з яким містобу-
дівною документацією буде ви-
значено подальше використання 
території військової частини для 

потреб житлової та громадської 
забудови, враховуючи її розташу-
вання в центральній частині міс-
та, а також наявність комунікацій 
(дороги, освітлення, водопоста-
чання, центральна каналізаційна 
мережа).

Нещодавно Ірина Констан-
кевич разом із міським головою 
Ківерців Володимиром Жгуто-
вим побували на прийомі в за-
ступника міністра оборони Олега 
Шевчука, де продовжували від-
стоювати інтереси волинських 
атовців. У міністерстві пообіцяли 
сприяти розв’язанню земельного 
питання, однак далі розмов спра-
ва так і не пішла.

Невдовзі на ім’я народного де-
путата від 23-го виборчого округу 
надійшла відповідь про те, що 
Міноборони не вважає за доціль-
не передавати згадану земельну 
ділянку в комунальну власність 
територіальної громади міста.

– Прикро, що у Міністерстві 
оборони так «дбають» про во-
линських атовців, коли на папері 
декларують одне, а насправді роб-
лять зовсім інше», – зауважила 
укропівка Ірина Констанкевич.

Петро РОЙКО,
Ківерці

чено на нову програму державної підтримки 
розвитку тваринництва в Україні.

Сьогоднішній механізм розподілу держав-
ної підтримки в Україні далекий від оптималь-
ної моделі. Досвід показав, що зі значними 
збоями працює програма компенсації аграрі-
ям вартості придбання української сільгосп-
техніки, чимало питань було до механізму 
розподілу дотацій у першому півріччі тощо. 

Нещодавно до народного депутата Ірини 
Констанкевич звернулися голова Асоціації 
фермерів та приватних землевласників Волин-
ської області й директор Волинського відділен-
ня Українського державного фонду підтримки 
фермерських господарств. Вони зауважили, 
що фермери Волині вкрай стурбовані ситуаці-
єю щодо пропозицій використати 1 млрд грн, 
які у 2018 році уряд передбачив для стимулю-
вання створення фермерських господарств 
у рамках нової бюджетної програми, через 
комерційні банки, а не через Український дер-
жавний фонд підтримки фермерських госпо-
дарств, який виконує функції з реалізації дер-
жавної політики щодо підтримки фермерів. 

Перше застереження фермери мають щодо 
того, що не всі охочі, зокрема, новостворені 
фермерські господарства, зможуть отримати 
таку підтримку, адже, якщо ці кошти спрямо-

вуватимуть через комерційні банки, фермери 
отримуватимуть кредити з можливістю за-
стави та великих показників обігових ресур-
сів. Друге застереження полягає в тому, що 
повернення кредитів відбуватиметься на ра-
хунки у банки, а не до спеціального фонду, що 
збільшує ризик втрати державою цих коштів 
та можливості їх використання для підтримки 
фермерів у майбутньому.

За результатами звернення Ірина Кон-
станкевич надіслала депутатський запит пер-
шому віце-прем’єр-міністру – міністру еконо-
мічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву і 
міністру аграрної політики та продовольства 
Тарасу Кутовому з проханням роз’яснити 
здійснені та заплановані кроки щодо меха-
нізмів підтримки фермерських господарств, 
а також врахувати думку асоціації фермерів 
та землевласників, досвід Українського дер-
жавного фонду підтримки фермерських гос-
подарств, щоб унеможливити різноманітні 
ризики реалізації цієї програми. Також пар-
ламентар запросила інформацію про розміри 
такої підтримки, що передбачена на Волин-
ську область.

Петро РОЙКО,
Київ

вітчизняних експертів та зовніш-
ніх спостерігачів суголосні в тому, 
що у реальності стався розрив 
між деклараціями і спроможніс-
тю влади осилити виклики і зав-
дання економічного, соціального, 
політичного життя в Україні, не-
залежно від того, скільки гро-
шей, позик, кредитів надається. 
А щодо конкретного випадку – це 
безвідповідальність місцевих чи-
новників. Їм не болить так тяжко 
зароблена гривня, їм неважливо, 
чи збудують школу, садочок, по-
ремонтують дорогу! Не болить! – 
наголосила народний депутат Іри-
на Констанкевич.

Своєю чергою, депутат обл-
ради Михайло Імберовський 
звернувся до голови Волинської 
обласної ради Ігоря Палиці з про-
позицією погасити цю заборгова-

ність з обласного бюджету.
– В управлінні капітального 

будівництва кажуть, що зможуть 
закрити цю заборгованість лише 
в травні, а що робити забудовни-
кам до травня? Збиваються графі-
ки. Бюджетне законодавство до-
зволяє нам зробити це за кошти 
обласного бюджету, бо заборгова-
ність із соцеконому – це заборго-
ваність місцевих бюджетів, – за-
уважив Михайло Імберовський.

Нагадаємо, це вже не перший 
скандал, у який втрапило управ-
ління капітального будівництва 
ОДА. У листопаді 2017 року двом 
чиновникам УКБ оголосили пі-
дозру в розкраданні коштів під 
час будівництва другої лінії обо-
рони у зоні проведення АТО.

Як заявив тоді Генеральний 
прокурор Юрій Луценко, право-

охоронці оголосили підозру на-
чальнику управління капіталь-
ного будівництва та начальнику 
управління технічного нагляду. 
Вони були замовниками та конт-
ролювали хід будівництва інже-
нерних фортифікаційних споруд 
на території Володарського райо-
ну Донецької області. 

– Експертиза встановила, що 
ці особи, а також колишній керів-
ник сектору М, зловживаючи на 
користь комерційних структур, 
збудували окремі споруди десяти 
ВОПів, які за своїми властивос-
тями не придатні для викорис-
тання у бойовій обстановці та 
становлять небезпеку для життя 
і здоров’я військовослужбовців, – 
констатував Генпрокурор. 

Борис ХВИЦЬ, 
Луцьк

Народний депутат Ірина Констанкевич

На папері землю атовцям пообіцяли, а на практиці – колапс
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