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що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

ТЕНІСНИЙ СТІЛ – У ВАШ ДВІР

ЛУЦЬК ОЧИМА СТУДЕНТІВ: В АРТ-
ГАЛЕРЕЇ – ВИСТАВКА ЮНИХ МИТЦІВ

АРТФЕЄРІЯ

Програма «Волинь спортивна» 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 

разом» покликана популяризувати 
здоровий спосіб життя серед 
молоді, заохочувати пересічних 
волинян до занять фізичною 
культурою і спортом. У рамках 
програми було реалізовано низку 
проектів, аби зробити спорт 
доступнішим для волинян. Це 
будівництво та реконструкція 
стадіонів у містах та селищах Волині, 
облаштування міні-футбольних 
полів на територіях луцьких шкіл, 
майданчиків у стилі street workout у 
дворах будинків, підтримка ігрових 
видів спорту та спортивних заходів.

У 2017 році Фонд започаткував про-
ект «Тенісний стіл – у ваш двір». Основна 
його мета – урізноманітнити життя лучан, 
залучити їх до гри в теніс. У рамках про-
екту було встановлено 18 тенісних столів 
на прибудинкових територіях луцьких 
багатоповерхівок.

Старший тренер ДЮСШ №2 з на-
стільного тенісу Євген Демчук зауважив, 
що встановлення тенісних столів – хо-
роша ідея, адже цей вид спорту неабияк 
впливає на розвиток та здоров’я дитини, 
розвиває концентрацію, увагу, швидкість, 
координацію, ігрове мислення.

– Настільний теніс – серйозний вид 
спорту, простий, демократичний. Дуже 
легко навчитися грати і не потрібно багато 
грошей, – констатує тренер. – Ідея поста-

вити тенісні столи на прибудинкових тери-
торіях дуже хороша. До речі, своїх найкра-
щих спортсменів я помітив саме в дворах. 
Підходив до дітей, дивився, як вони гра-
ють, здібних запрошував у ДЮСШ.

Керівник програми «Волинь спортив-
на» Олексій Сорокун зазначає: у зв’язку з 
тим, що торік лучани активно цікавилися 
проектом, Фонд продовжує його реаліза-
цію і в 2018 році.

– Торік після оголошення конкурсу 
в Фонд надходило багато усних і пись-
мових звернень. Лучани цікавилися цим 
проектом, не полінувалися, виявили ба-
жання та виконали умови конкурсу. В 
результаті було встановлено 18 тенісних 
столів у мікрорайонах Луцька. З 1 березня 
2018 року Фонд знову оголошує конкурс 
на встановлення тенісних столів на при-
будинкових територіях Луцька. А вже до 
кінця вересня плануємо облаштувати їх 
10, – розповів Олексій Сорокун.

Участь у конкурсі можуть взяти жи-
телі Луцька, на чиїх прибудинкових те-
риторіях розташовано не менш як три 
багатоповерхові житлові будинки або не 
менш як 100 квартир, об’єднаних спіль-
ним майданчиком для відпочинку. За-
явки на конкурс приймають до 6 квітня 
2018 року. Детальні умови про конкурс та 
бланк заявки – на сайті Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» tilkyrazom.com.ua.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

В Арт-галереї Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» 
відкрилася виставка 
творів образотворчого та 
декоративно-прикладного 
мистецтва, реставрації 
студентів Волинського коледжу 
культури і мистецтв імені 
І. Ф. Стравінського «Ми і місто». 

На виставці представлені робо-
ти студентів та випускників коле-
джу з рисунку, живопису, графіки, 
кераміки, розпису, лозоплетіння та 
художньої обробки дерева. Клю-
човою темою є зображення уні-
кального життя Луцька та лучан 
крізь призму вільного абстрактно-
реалістичного бачення. Кожен ви-
твір – окрема історія, якій переду-
вала тривала праця студента. 

– Виставку «Ми і місто» орга-
нізовано в рамках проекту «Арт-
галерея» Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», – зазначив куратор 
проекту Дмитро Зінько. – За період 
діяльності Арт-галереї свої роботи 
тут експонували відомі в нашому 
краї художники – Оксана Ядчук-
Мачинська, Володимир та Яро слав 
Жупанюки, Наталія Градиська, 
Юлія Гетьман та інші. Також ми на-
даємо можливість молодим митцям 
представити свої твори широкому 
загалу. Нинішня виставка показує 
Луцьк по-новому. Студенти вивча-
ли  наше місто, заглядали на кожну 
вулицю, в кожен провулок – і ось 
результат. 

У залі зібралися викладачі коле-
джу, студенти, друзі, які прийшли 
розділити радість молодих митців. 
Куратор виставки, викладач коле-
джу Софія Пасюк каже: у свої робо-
ти студенти вклали не лише талант, 
а й частинку душі. 

ФОНД ІГОРЯ ПАЛИЦІ «ТІЛЬКИ РАЗОМ» 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ВСТАНОВЛЕННЯ 
ТЕНІСНИХ СТОЛІВ У ДВОРАХ ЛУЦЬКА

Тенісний стіл на Гулака-Артемовського, 13а не стоїть без діла

– Ми дуже вдячні за виставкову 
залу Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Арт-галерея – це важливий 
стартовий майданчик і для молодих 
художників, і для професійних мит-
ців, – зауважила Софія Пасюк. – У 
цьому залі ми показали наш Луцьк – 
своєрідне сучасне місто з великою 
історією. Ми, лучани, щодня ходи-

мо цими вулицями  та не завжди 
помічаємо їх особливість. Студенти 
позаглядали в дворики, замалювали 
якісь етюди і створили свій проект. 
Та яке ж місто без людей, які вдиха-
ють у нього життя? Звідси й назва 
виставки – «Ми і місто».

Серед експозицій – і авторські 
роботи випускниці коледжу Тетяни 

Яцишиної. Зараз дівчина навчаєть-
ся у Львові, та улюбленої справи не 
покидає – малює на замовлення і 
для душі. 

– Такі виставки – хороший по-
штовх для художників і творців. 
Побачивши свої роботи, я думка-
ми повернулася в той час, коли їх 
створювала. Найбільше хочеться 

подякувати нашим викладачам за 
їхній вклад у моє життя, за те, ким 
я стала, – каже Тетяна.

«Весняне відродження» – кур-
сова робота  четвертокурсниці 
Олени Романюк. Дівчина каже: у 
своїй роботі старалася передати на-
стрій післявоєнного відродження.

– Ми вивчали модерну архітек-
туру Луцька. Ходили з викладачами 
містом, робили різні замальовки. 
Вони нам розповідали історію цих 
будинків. На моїй картині зобра-
жені реальні будівлі. Я їх трішки  
стилізувала,  додала колористики, 
старалася вибрати цікаві деталі, – 
розповідає Олена.

Виставка студентських робіт 
«Ми і місто» триватиме до 30 берез-
ня. Запрошуємо всіх охочих озна-
йомитися з творами юних митців. 
Арт-галерея працює щодня з 9:30 
до 21:00. Вхід вільний.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Для студентки Олени Романюк – це перша виставка

Презентація виставки 

Тетяна Яцишина та її дипломна 
робота «Старе місто»

Любов до рідного міста – у розмаїтті барв Кошики для панянок
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ЛЮДМИЛА КОВАЛЬЧУК: 
«УСПІХ ЗАВЖДИ НАДИХАЄ 
НА ПОДАЛЬШІ ДІЇ»

ІСТОРІЯ УСПІХУ

Ми продовжуємо 
серію публікацій про 

стипендіатів Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом», які 
зуміли не лише написати 
проект та отримати 
стипендію Фонду, а й успішно 
реалізувати його. Одна з таких 
стипендіаток – студентка 
Східноєвропейського 
національного університету 
імені Лесі Українки Людмила 
Ковальчук. 

У дитинстві вона мріяла стати 
лікарем. Та через певні обставини 
свою мрію здійснила лише через 
20 років. За першою освітою Люд-
мила закрійник. Певний час пра-
цювала за спеціальністю, пізніше 
шила на замовлення на дому, ви-
ховувала дітей, а їх у жінки троє, 
виконувала домашню роботу. А 
десь у глибині душі їй не давала 
спокою думка про нереалізовану 
мрію. Лише коли діти виросли, за-
кінчили школу та стали студента-
ми, Людмила наважилася на вчи-
нок, що змінив її життя.  

– Якоїсь миті я просто вирі-
шила зробити цей крок, здійснити 
свою мрію. Розуміла, що в цьому 
віці не зможу стати лікарем, тому 
вирішила вчитися на психолога – 
лікаря людських душ. Зараз мені 
42 роки. Я навчаюся на четверто-
му курсі, пишу дипломну роботу і 
працюю практичним психологом 

у дитсадку, – розповідає свою іс-
торію жінка.

Людмила – активна студентка: 
виконує обов’язки старости групи, 
на волонтерських засадах працює 
з дітьми, пише наукові роботи. 

– На першому курсі організо-

вували групу для роботи з дітьми. 
Нам як майбутнім практичним 
психологам запропонували до-
лучатися до цих занять. Ми допо-
магали викладачам, працювали з 
дітьми різного віку, які мали по-
ведінкові розлади. Це мене й на-

дихнуло на використання музико-
терапії в груповій роботі, – каже 
Людмила. – Коли гіперактивна 
дитина чує спокійну музику, вона 
заспокоюється, а гіпоактивній, 
нав паки, потрібні більш жваві ме-
лодії. Я принесла музичний центр, 

Свою мрію жінка втілила лише через 20 років
Стипендіатка Фонду 
Людмила Ковальчук

РОБОТА ДЕПУТАТААРТГАЛЕРЕЯ

Депутат Волинської обласної ради 
від УКРОПу Вячеслав Рубльов відсто-
юватиме виділення коштів з обласно-
го бюджету на ремонт харчоблоку та 
спортивного залу в школі села Носаче-
вичі, а також заміну вікон у спортив-
ному залі школи села Крижівка Рожи-
щенського району.

Носачевичівська школа І-ІІ сту-
пенів – єдиний осередок освіти для 62 
учнів з навколишніх сіл. Багато дітей 
змушені діставатися до школи навіть 
із сусіднього району – Ківерцівського. 
Окрім школярів, у приміщенні кому-
нального закладу знайшлося місце і для 
34 дошкільнят, адже тут розташований 
сільський ДНЗ. Завдяки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» у цьому садочку 
замінили всі вікна на енергоощадні.

– Школа нова, здана в експлуатацію 
у 1987 році, але проблем, які потребу-
ють термінового розв’язання, дуже 
багато, – зазначила директор навчаль-
ного закладу Людмила Корнійчук. 
– Після заміни вікон на енергоощадні 
стіни в харчоблоці почали вкриватися 
пліснявою, а на голови персоналу об-
сипається штукатурка.

За підрахунками фахівців, ремонт 
харчоблоку обійдеться в 30 тис. грн. 
Окрім цього, реконструкції потребує 
і спортивний зал. Упродовж багатьох 
років він був не лише центром навчан-
ня та фізичного розвитку учнів, а й чи 
не єдиним місцем, де молодь села мог-
ла корисно провести час.

Оглянувши школу, Вячеслав Руб-
льов зазначив, що за 26 років неза-
лежності накопичилося чимало проб-
лем, розв’язати які одночасно просто 
неможливо. Однак ніхто не має права 
піддавати дітей навіть найменшому 
ризику.

– Допоки в селах функціонують 
школи, садочки і ФАПи – доти там є 
життя. Закриття школи – це закриття 
культурного центру. Саме тому це має 
стати єдиною справою для всіх нас. На 
умовах співфінансування із сільською 

який ми використовували під час 
занять. Слухання музики – це та-
кий пасивний вид музикотерапії. 
За допомогою активного напрям-
ку музикотерапії (співу, плескань 
руками в такт, танцювальних ру-
хів) спонукали формування в ді-
тей музичного слуху та смаку. 

Участь у стипендіальному про-
екті Фонду Людмила брала двічі. 
Першого разу її робота з музикоте-
рапії не пройшла конкурс. Жінка 
проаналізувала помилки, доопра-
цювала проект і наступного року 
знову взяла участь у стипендіаль-
ному конкурсі та здобула перемогу. 
На цьому Людмила не зупинилася, 
а й далі використовувала музи-
котерапію на практиці. Спочатку 
реалізовувала свою ідею в арт-
терапевтичній групі на кафед рі 
практичної психології та безпеки 
життєдіяльності. Зараз музикоте-
рапію застосовує у роботі. 

– Дякую сім’ї, яка підтримує 
мене, наставникам з університе-
ту за те, що допомогли мені реа-
лізуватися. Ставши студенткою, 
я виросла в своїх очах, – каже на 
завершення розмови Людмила 
Ковальчук. – Стипендія Фонду, з 
одного боку, – це матеріальна ви-
нагорода за те, що робиш. Разом 
з тим, це мотивує, адже успіх зав-
жди надихає на якісь подальші 
дії. Головне – не здаватися. Якщо 
є мрія, потрібно працювати над 
тим, аби її здійснити.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

В Арт-галереї Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» панує 
творча атмосфера. Ледь 
не щодня тут відбуваються 
безплатні майстер-класи 
від волинських митців. І 
дорослі, і діти мають змогу 
ознайомитися з різними 
напрямками мистецтва та 
осягнути народні традиції.

Мистецтва малярства на склі 
дітей навчає народна майстриня 
Наталія Чубко. Хлопчики та дів-
чатка захоплено працюють над 
іконою Божої Матері – акуратно 
переносять контури на скло, на-
дають образу барв. Така робота 
потребує неабиякої уважності 
та витримки. Адже будь-який 
хибний рух пензлика виправити 
практично неможливо. Склад-
ність техніки й у тому, що кар-
тину малюють у дзеркальному 
відображенні.

Малярство на склі – один із 
давніх народних промислів, за-
снований на багатих мистець-
ких традиціях минулих віків. В 
Україні цей вид мистецтва по-
ширився в другій половині XIX 
століття. Мало малярство на 

ЗА СПРИЯННЯ УКРОПУ В 
ШКОЛАХ РОЖИЩЕНСЬКОГО 
РАЙОНУ ПРОВЕДУТЬ РЕМОНТИ

ДАВНЄ МАЛЯРСТВО НА СКЛІ – 
МИСТЕЦТВО ХАТНЬОЇ ІКОНИ

склі два напрямки: світський та 
релігійний. Ікони на склі, напи-
сані без дотримання церковних 
приписів, були пов’язані не тіль-
ки з релігією, а й із народним 
побутом та естетичними упо-
добаннями. Призначалися вони 
для інтер’єрів сільських хат. Не-
рідко такі ікони називають на-
родною картиною на склі. 

– На той час ікони були до-
рогими, селяни не мали змоги 
їх придбати. Скло в людей було, 
адже у той період  в Україні від-
кривалося багато скляних фаб-

рик. У селі завжди знаходи-
лася хоча б одна людина, яка 
вміла малювати. Часто це 
був священик, – розповідає 
Наталія Чубко.

Художниця  близько 
20 років віддала розпису: 
малює картини на склі,  зде-
більшого ікони, розписує 
посуд, скляні  прикраси. Її 
роботи експонуються на 
виставках і в Україні, і за 
кордоном. Мистецтво ма-
лярства на склі пані Наталія 
передає усім охочим. 

– У наш час дуже важли-
во доносити мистецтво до 
людей. Арт-галерея – саме те 
місце, де лучани та гості міс-
та можуть ознайомитися з 
роботами майстрів. Зокрема 
дуже багато моїх знайомих 
разом із сім’ями приходять 
сюди на виставки. Люди 
цікавляться  українським 
мистецтвом, і це не може не 
тішити, – каже народна май-
стриня з малярства на склі 
Наталія Чубко.

Ірина ЮЗВА, 
Луцьк

радою ми допоможемо провести по-
точні ремонти для подальшого успіш-
ного функціонування навчального за-
кладу, – зазначив депутат. 

Заміни вікон у спортзалі просять 
педагоги школи села Крижівка. Ка-
жуть: через відсутність актового залу в 
навчальному закладі всі заходи змуше-
ні проводити у холодному спортзалі. 

– Там дуже великі, високі й діряві 
вікна, а діти в залі і займаються, і репе-
тиції проводять, і переодягаються. Тому 
це питання на часі, – кажуть учителі. 

– На найближчій сесії Волинської 
обласної ради ми будемо перерозпо-
діляти кошти від перевиконання бю-
джету. Але потрібно, аби не тільки де-
путатський корпус облради працював 
над розв’язанням вашої проблеми, а 
й місцева влада. Ми знайдемо кошти 
на заміну дірявих вікон, але на умовах 
співфінансування із районного бю-
джету, – каже Вячеслав Рубльов. – Ми 
працюємо над тим, аби гроші з облас-
ного бюджету надходили на проведен-
ня ремонтів у садочках, на заміну ві-
кон у школах, на потреби ФАПів. Це ті 
роботи, кошти на які роками зникали. 
Аби цього не було, всі роботи прово-
дитимемо спільно, залучивши не тіль-
ки обласний бюджет, але й районний, і 
навіть сільської ради.

Анна ВОЛОЩУК,
Рожищенський район

Робота потребує неабиякої 
уважності та витримки

Майже всі сільські школи 
потребують модернізації

Мистецтва малярства на склі дітей 
навчає народна майстриня Наталія Чубко
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

ІГОР ПАЛИЦЯ: «НІХТО НЕ 
ЗАВАЖАЄ РОСІЇ ТАК, ЯК 
КОЛОМОЙСЬКИЙ І УКРОП»

УКРОП ОБРАВ ГОЛОВУ ПАРТІЇ ТА 
РОЗПОЧАВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ПРАЙМЕРІЗ

АВТОРИТЕТНО

ПОЛІТИКА

УКРОП іде на президентські вибори, 
аби змінити країну, заради 

встановлення верховенства права, 
відновлення демократії і поваги до 
Конституції.

Про це заявив член президії політичної 
партії «Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП», голова Волинської обласної ради 
Ігор Палиця на XІV з’їзді УКРОПу 3 березня.

За словами політика, нинішньому Пре-
зиденту доведеться відповідати за свої 
вчинки та за те, що відбувається в Україні. 

– Той, хто живить війну, не хоче її закін-
чувати, той, хто відпочиває на Мальдівах, 
поки гинуть наші солдати на передовій, буде 
відповідати за те, що накоїв на посту Пре-
зидента. Те, що сьогодні робиться у Верхов-
ній Раді під куполом, – цинічне паплюжен-
ня законів України, цілковите нехтування 
ними, – каже Ігор Палиця.

Він пригадав, як свого часу Віктор 
Ющенко затримався на тиждень із правом 
підписати або накласти вето на закон. 

– Тоді всі стояли на вухах та кричали, 
що це порушення законів. Сьогодні ніхто 
не знає долі законів, які було ухвалено два 
роки тому, які підписав голова Верховної 
Ради і скерував Президенту. Їх немає, вони 
зникли, – зауважує укропівець. – Сьогодні 
ніхто з нас не застрахований від того, що 
буде завтра, тому що СБУ, а фактично мо-
жемо називати її вже ФСБ, поліція, – це ж 
та сама стара міліція, прокуратура, в якій 
нічого не змінилося, можуть прийти до 
кожного з нас – без адвокатів, без причин, 
із вигаданими рішеннями судів, тому що 
сьогодні судді роблять те, що їм каже Пре-
зидент, тому що вони бояться не пройти ре-
організацію. Сьогодні вони всі хочуть нас 
залякати.

Ігор Палиця констатує: ідея з фінансу-
ванням політичних партій з державного 
бюджету повністю провалилася, адже кош-
ти платників податків політструктури вико-
ристовують для піару. 

– Гарна ж була ідея – аби партії не фі-
нансували олігархи, треба фінансувати їх 
із державного бюджету. Сотні мільйонів 
гривень ідуть на парламентські партії. Це 

ті партії і керівники, які прийшли на крові 
Майдану. Вони отримують 300-400 міль-
йонів гривень. І на що витрачають гроші з 
державного бюджету? Вони не допомага-
ють бідним, не залагоджують соціальні пи-
тання. 90% цих коштів іде на утримання та 
рекламу на телебаченні, – підкреслив Ігор 
Палиця.

За словами політика, найнебезпечніші 
люди для нинішньої української влади – ті, 
хто прагне змін у державі. На переконання 
Ігоря Палиці, в Україні зараз є тільки один 
олігарх, із яким боролася, бореться й буде 
боротися влада України, та й Росії. Це – Ігор 
Коломойський. Він пригадав, що кошти 
ПриватБанку в Криму та Москві привлас-
нив Путін. Водночас у Криму було знесено 
всі об’єкти, які належали Коломойському. 
Натомість радник Президента Юрій Косюк, 
нардеп Олександр Герега і досі спокійно 
торгують на півострові, як і працюють авто-
заправні станції WOG чи OKKO, що просто 
змінили назви.

– Нинішня влада працює над тим, аби 
вибити фінансове підґрунтя в тих людей, 
які хочуть щось змінити, в тих партій, які 
хочуть щось змінити. Що вони роблять із 
нашою партією? На їхню думку, найнебез-
печніша людина для них – це Ігор Коломой-
ський. Бо в березні-квітні 2014 року ніхто й 
не знав Порошенка. Знали тільки те, що він 
кандидат у Президенти. У той важкий для 
України час не було чути про Віктора Пін-
чука, Ріната Ахметова, про всіх інших олі-
гархів, які могли би стати на захист країни. 
Сьогодні на Мюнхенському саміті разом із 
Порошенком ходить Пінчук, бачимо, що 
Ахметов уже в три чи чотири рази підняв 
вартість електроенергії в усій країні, кожно-
му українцю, набиває свої кишені й нічого з 
ним не стається. «Народжуються» інші олі-
гархи. Президент навіть заявив, що він став 
біднішим із моменту, коли його обрали, але 
щороку в різних журналах, які публікують 
рейтинги мільярдерів нашої країни, він 
лише багатіє, – заявив Ігор Палиця. – Усі 

автозаправні станції – WOG, OKKO – помі-
няли назви й спокійно торгують у Криму, – 
констатує Ігор Палиця. – Ніхто не заважає 
так Росії, як Коломойський і УКРОП. Ніхто 
не заважає так Україні, як Коломойський і 
УКРОП.

Окрім того, Ігор Палиця не виключає 
того варіанта, що сучасна українська влада 
після проведення президентських виборів 
у Росії домовиться із Москвою, аби вона 
завдала сильнішого удару по Україні. Це, 
своєю чергою, дозволить ввести у країні во-
єнний стан і не проводити власних виборів, 
адже «влада знає, що президентських вибо-
рів їй не виграти».

– Вони використовують населення Укра-
їни, вони прийшли на крові, живуть на кро-
ві, на крові вони й хочуть піти. Ми знаємо, 
чому хочемо перемогти. Говоримо про це 
чесно й відкрито – ми хочемо змінити краї-
ну, – підкреслив Ігор Палиця.

Анна ВОЛОЩУК,
Київ

3 березня у Києві відбувся XIV 
з’їзд «Українського об’єднання 
патріотів – УКРОП». У заході 
взяли участь понад 400 
делегатів з усіх областей 
України та АР Крим. Одним 
із головних питань порядку 
денного було обрання голови 
партії на чотири роки. Ним 
став очільник політради 
УКРОПу, народний депутат 
Тарас Батенко. За його 
кандидатуру проголосували 
403 делегати.

– Голова партії не є царем, не є 
вождем, він є менеджером. Єдине, 
що я можу вам, колеги, запропо-
нувати, – це робота, важка напо-
леглива праця на благо України 
й заради нашої спільної перемо-
ги, – заявив новообраний голова 
УКРОПу Тарас Батенко.

Кандидатури на посаду голови 
висунули також голова Криворізь-
кої міської організації УКРОПу і 
фракції політсили у Криворізькій 
міській раді, очільник Ради вете-
ранів АТО партії Микола Колес-
ник та голова Сумської обласної 
організації УКРОПу Владислав 
Луговий. Миколу Колесника під-
тримали 130 делегатів, а Влади слав 
Луговий здобув 56 голосів.

Волинський УКРОП висловив 
підтримку Тарасу Батенку. Спільну 
позицію партійців краю озвучив 
голова Волинської обласної орга-
нізації «Українського об’єднання 
патріотів – УКРОП» Вячеслав 

Рубльов. За словами політика, пе-
ред майбутнім очільником партії 
стоять нелегкі завдання: потрібно 
збільшувати кількість депутатів 
у радах всіх рівнів, працювати 
над розвитком партії, підвищува-
ти вплив політичної структури в 
українській владній верхівці.

– Я вірю в те, що майбутній го-
лова зможе об’єднати й підсилити 
УКРОП у всіх куточках України. 
Вірю, що до нас ще більше будуть 
долучатися нові партійці: волонте-
ри, воїни АТО, вчителі, – зазначив 
Вячеслав Рубльов.

Політик висловив сподівання, 
що обрання Тараса Батенка – пра-

вильний крок для майбутньої роз-
будови партії.

Крім того, учасники з’їзду за-
твердили положення про обран-
ня кандидата на пост Президента 
України від УКРОПу та офіційно 
розпочали процедуру праймеріз. 
«Українське об’єднання патріотів» 
стало першою в Україні політич-
ною партією, яка обере свого кан-
дидата шляхом внутрішньопар-
тійного голосування.

Починаючи з 4 березня, про-
тягом місяця всі без винятку чле-
ни УКРОПу зможуть висувати 
та реєструвати свої кандидатури 
в секретаріаті партії. Після цьо-

го упродовж п’яти місяців пре-
тенденти презентуватимуть свої 
програми у регіонах. Голосування 
за кандидатів розпочнеться вже 
восени на конференціях облас-
них, республіканської в АР Крим 
та міських у Києві й Севастополі 
організацій УКРОПу. Голова се-
кретаріату партії Денис Борисенко 
зазначив, що процедура внутріш-
ньопартійних праймеріз є досить 
поширеною в низці демократич-
них країн світу, зокрема у США, 
Ізраїлі, Великобританії, Іспанії, а 
віднедавна – в Італії та Франції.

Також на з’їзді УКРОПу було 
обрано скарбника партії. Поса-

ду отримала відомий фінансист 
Олена Белінська. Насамкінець 
делегати з’їзду ухвалили кодекс 
партійної етики та внесли зміни 
до статуту.

– Ми – єдина команда. Ми 
рухаємося до наміченої цілі. А 
мета у нас одна – ми хочемо, щоб 
у країні був порядок, діяло право 
і виконувалася Конституція. Ми 
поставили перед собою високі 
зав дання і йдемо на вибори, – під-
сумував голова Волинської облас-
ної ради, член президії УКРОПу 
Ігор Палиця.

Євгенія ЖУКОВА,
Київ

Делегати від Волині на з’їзді УКРОПу «УКРОП – єдина команда, яка рухається до мети», – Ігор Палиця

УКРОП висуне свого кандидата на президенстські вибори

«Ми хочемо змінити країну», – Ігор Палиця
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сайт: imk.net.ua
Тільки разом ми УкраїнаТільки разом ми Україна

ЄВГЕНУ СВЕРСТЮКУ – ДЕРЖАВНЕ ВИЗНАННЯ 

У МІНСОЦПОЛІТИКИ ОБГОВОРИЛИ 
ПРОБЛЕМИ ХАРЧУВАННЯ ШКОЛЯРІВ-
ЧОРНОБИЛЬЦІВ

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

«Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП»: 

43020, м. Луцьк, 
вул. Електроапаратна, 3, оф. 430, 

vol.party@ukrop.com.ua
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ЖИВІ У СЕРЦЯХ 

НА ЗАХИСТІ ПРАВ СЬОГОДЕННЯ

СТВОРЕННЯ 
ОКРЕМОГО 
МІНІСТЕРСТВА 
НЕ РОЗВ’ЯЖЕ 
УСІХ ПРОБЛЕМ 
ВЕТЕРАНІВ

ІНІЦІАТИВА АКТУАЛЬНО 

ЗАРПЛАТУ ВЧИТЕЛЯМ – 
ДО 10 ТИСЯЧ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВАЖЛИВІШЕ 
ЗА РЕСТАВРАЦІЮ МАРІЇНСЬКОГО ПАЛАЦУ

З ініціативи народного 
депутата від УКРОПу 

Ірини Констанкевич 
відбулася зустріч 
представників батьківських 
комітетів Камінь-
Каширського, Маневицького 
та Любешівського районів 
із міністром соцполітики 
Андрієм Ревою. Головна тема 
обговорення – відсутність 
харчування школярів у 
районах, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи.

Уже місяць діти з трьох райо-
нів Волині не отримують гарячо-
го харчування. Нагадаємо: від-
повідно до закону, школярі, які 
проживають на забрудненій раді-
ацією території (на Волині – Лю-
бешівський, Камінь-Каширський 
та Маневицький райони, а зага-
лом в Україні – це вісім областей) 
мають право на безоплатне хар-
чування у навчальних закладах. 
Проте щороку через невчасно 
проведені тендери діти по кілька 
місяців не отримують належного 
харчування.

Андрій Рева наголосив, що 
така ситуація виникла лише на 
Волині. В інших областях, по-
страждалих від аварії на ЧАЕС, 
проблем із організацією харчу-

вання школярів немає. Раніше 
тендерні процедури відбувалися 
в Києві, без погодження на міс-
цях. Міністр зазначив, що в пері-
од проведення тендерів у столиці 
теж було чимало зловживань. 
Коли три роки тому вирішили 
передати тендери на місця, ра-
зом із повноваженнями район-
ним державним адміністраціям 
передався вірус зловживання 
владою. 

– Щоб залагодити цю склад-
ну ситуацію, потрібно змінити 
принцип фінансування харчу-
вання дітей із чорнобильських 
районів. Єдиним виходом я 
бачу монетизацію. На харчуван-
ня кожної дитини передбачено 
20 гривень на день. Це комплек-
сний сніданок та обід. Якщо бать-
ки отримуватимуть ці кошти, то 
вони самостійно зможуть підби-
рати організації, які будуть гото-

ві вчасно та якісно годувати їхніх 
дітей, – підкреслив Андрій Рева. 

Ірина Констанкевич підтри-
мала батьків щодо головного – 
гроші грошима, а діти мають бути 
нагодовані.

– Зустріч пройшла конструк-
тивно. Вислухали думки усіх, 
проаналізували різні варіанти 
організації харчування і спільно 
вирішили, як діяти. Андрій Рева 
запропонував рішення, яке усім 
членам делегації прийнятне, а го-
ловне – воно забезпечує процеду-
ру харчування школярів. Діти не 
будуть голодними – а це головне. 
Майже 90 тисяч школярів в Укра-
їні матимуть гаряче харчування, – 
зауважила народний депутат. 

У підсумку міністр соціаль-
ної політики Андрій Рева пообі-
цяв якнайшвидше посприяти ви-
несенню на розгляд парламенту 
законопроекту про монетизацію 
і виписати у постанові Кабінету 
Міністрів механізм організації 
харчування дітей-чорнобильців. 
Урядовець зазначив, що буде 
вести переговори зі спікером 
Верхов ної Ради, аби проект по-
трапив у порядок денний. 

Анастасія КОРЕЦЬКА,
Київ

Минулого тижня народні депутати 
проголосували за постанову про 
звернення парламенту до Кабінету 
Міністрів щодо створення Міністерства 
України у справах ветеранів. За 
офіційними даними, станом на 31 січня 
статус учасників бойових дій отримали 
326060 учасників АТО. 

Створення такого міністерства може 
сприяти системному й комплексному 
розв’язанню проблем військових. Утім 
зарегульованість і бюрократія, прита-
манні нашій державі, можуть перетво-
рити нове відомство на чергового чи-
новницького монстра, який «поїдатиме» 
бюджетні кошти. Про це в ефірі парла-
ментського телеканалу «Рада» заявила 
народний депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.

– Є ризик, що службовці міністерства 
лише використовуватимуть державні 
кош ти, а ефект від роботи буде невели-
кий. Це змушує критично сприймати 
ідею створення нового відомства, – під-
креслила парламентар.

На думку Ірини Констанкевич, у за-
конодавстві має бути передбачена систе-
ма контролю за використанням коштів, 
виділених міністерству. Крім того, ке-
рівні посади у відомстві мають посісти 
справді відповідальні люди, яким дові-
ряють.

Створення міністерства не розв’яже 
усіх проблем ветеранів. Для цього тре-
ба змінити ставлення суспільства до та-
ких категорій громадян загалом. У при-
клад парламентар поставила США, де є 
справж ній культ військових, які брали 
участь у бойових діях. Держава опікуєть-
ся не тільки їхнім матеріальним забез-
печенням – ветерани мають неабиякий 
авторитет серед громадян, на їхню честь 
встановлюють пам’ятники й меморіали.

За словами Ірини Констанкевич, Вер-
ховна Рада зробила перші кроки в цьому 
напрямку, ухваливши пакет законів про 
соціальний захист військових.

Нагадаємо, народні обранці від 
УКРОПу скерували звернення на ім’я 
Прем’єр-міністра з вимогою якнай-
швидше перерахувати пенсії військовим 
пенсіо нерам з 1 січня 2018 року, а також 
пенсіонерам органів внутрішніх справ – з 
1 січня 2016 року.

Борис ХВИЦЬ,
Київ

Народні депутати від УКРОПу 
запропонували спрямувати 23,7 млн 
грн на запровадження бюджетної 
програми «Підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників 
вищих навчальних закладів». 

Заплановано, що потрібні кошти 
буде вивільнено за рахунок зменшення 
видатків на реставрацію Маріїнського 
палацу в Києві. Таку ініціативу перед-
бачено відповідним законопроектом. 
Документ підготували нардепи від 
УКРОПу Ірина Констанкевич, Тарас 
Батенко, Олександр Дубінін, Валентин 
Дідич, Віталій Купрій, Олександр Шев-
ченко та Віктор Шевченко.

– Реставрація Маріїнського палацу 
триває вже понад десять років, але про 
остаточну готовність не йдеться. Нато-
мість підвищення кваліфікації викла-
дачів вишів покращить якість навчаль-
ного процесу. Крім того, такий крок 
сприятиме реформуванню вищої осві-
ти та інноваційному розвитку держа-
ви, – переконані автори законопроекту.

В УКРОПі зазначили, що, згідно з 
законом «Про вищу освіту», викладачі 

ВНЗ мають право на підвищення квалі-
фікації, стажування та творчі відпустки 
хоча б один раз на п’ять років. Однак 
через брак коштів таку роботу давно 
призупинено, або ж вона здійснюється 
лише формально в межах одного закла-
ду. Відсутність стажування призвела до 
погіршення якості викладання у вищій 
школі. Крім того, поступово втрача-
ються зв’язки університетів і наукових 
установ із підприємствами. 

– На цьому етапі розвитку на-
шої країни підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників ви-
дається важливішим за реставрацію 
Маріїнського палацу, – зауважила спів-
автор законопроекту Ірина Констанке-
вич.

Парламентар зазначила, що в за-
коні про держбюджет не передбачено 
коштів на підвищення кваліфікації ви-
кладачів. Натомість на реконструкцію 
багатостраждального палацу з держав-
ного бюджету має бути спрямовано 
200 млн грн.

Алла САДЕЦЬКА,
Київ

Відповідні зміни, які потрібно внести у 
законодавство щодо підвищення оплати праці 
вчителям, обговорили під час засідання комітету 
Верховної Ради з питань науки і освіти. Про це 
повідомила народний депутат Ірина Констанкевич.

– У тілі базового закону «Про освіту»  молодим 
учителям було передбачено зарплату в три мінімаль-
ні, а це майже 10 тисяч гривень, але, на жаль, у пе-
рехідних положеннях для педагогічних працівників 
найнижчої кваліфікаційної категорії зазначено іншу 
норму – чотири прожиткові мінімуми, що трохи біль-
ше, ніж 7 тисяч гривень. А це виходить суттєва різни-
ця, – пояснює Ірина Мирославівна.

За словами нардепа, комітет вирішив доповнити 
перехідні положення урядового законопроекту поло-
женнями щодо мінімальної зарплати вчителя на рівні 
трьох мінімальних зарплат.

Нагадаємо, ще в грудні минулого року освіт-
ній комітет підтримав три законодавчі ініціативи 
УКРОПу, які стосуються оплати праці молодих пе-
дагогів та фінансування підготовки фахівців. Тоді 
укропівці також звертали увагу на суперечності 
щодо розміру зарплати педагогів, що їх помітили в 
законі «Про освіту». Вони наполягали на тому, аби 
він і в тілі, і в прикінцевих положеннях визначався 
однаково. Освітній комітет схвалив цей законопро-
ект ще наприкінці 2017 року. 

Дарина ТИХА, 
Київ 

Із депутатським запитом 
щодо відзначення 90-
річчя Євгена Сверстюка 
на державному рівні 
звернулася народний 
депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич. 

Уродженець Волині Єв-
ген Сверстюк у 60-х роках ХХ 
століття був організатором 
напівлегальних українських 
вечорів і зборів, автором 
полум’яних противладних 
есе, учасником акцій про-
тесту щодо репресій україн-
ської інтелігенції. У 1972 році 
письменника заарештували 
й засудили за статтею «Ан-
тирадянська агітація і про-

паганда» на 7 років таборів 
суворого режиму і 5 років 
заслання. У часи незалежної 
України Євген Олександро-
вич рішуче виступив за де-
радянізацію, звільнення від 
радянського спадку в духов-
ному житті. Завершив  жит-
тєвий шлях Євген Сверстюк 
1 грудня 2014 року у віці 
86 років.

«Враховуючи значний 
внесок у справу збереження, 
примноження, популяриза-
ції культурної спадщини 
України, активну грома-
дянську позицію, особисті 
заслуги у розвитку культу-
ри, керуючись ст. 15 закону 

«Про статус народного депу-
тата України», прошу вжити 
заходів щодо відзначення на 
державному рівні цього року 
90-річчя від дня народження 
видатного діяча, українсько-
го літературного критика, 
есеїста, поета, політв’язня 
радянського режиму Євгена 
Олександровича Сверстюка, 
зокрема, щодо заснування 
відзнаки, премії його імені, 
іменування об’єктів, вста-
новлення меморіальних 
об’єк тів», – зазначила Ірина 
Констанкевич у депутатсько-
му запиті.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк 

Ірина Констанкевич з дружиною Євгена 
Сверстюка Валерією Андрієвською

Волиняни з Іриною Констанкевич та 
міністром соцполітики Андрієм Ревою
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