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З 2016 року Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» реалізовує проект «Підтримка 
команд з ігрових видів спорту». У рамках 
цього проекту юнакам, молодіжним 
командам надають підтримку для 
участі у всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях. Це дає їм можливість 
покращувати спортивні навики та в 
перспективі поповнювати лави збірних 
команд України, клубів Суперліги та 
Прем’єр-ліги.
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

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

Iгор ПАЛИЦЯ  

ГРАЦІЙНІСТЬ РУХІВ І ВІРА В ПЕРЕМОГУ: 
У ЛУЦЬКУ ВІДБУВСЯ ВІДКРИТИЙ 
ЧЕМПІОНАТ ЗІ СПОРТИВНОЇ АКРОБАТИКИ

СЕРГІЙ СМІТЮХ: «ОДНА ГРА НА ХОРОШОМУ 
РІВНІ ЗАМІНЯЄ МІСЯЦЬ ТРЕНУВАНЬ» 

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

Свято краси й грації 
панувало цими вихідними 

в спеціалізованому залі 
спортивної акробатики 
обласної дитячо-юнацької 
спортивної школи. Близько 
сотні юних спортсменів 
приїхали до обласного центру 
Волині на Четвертий відкритий 
чемпіонат міста Луцька зі 
спортивної акробатики, що 
відбувався 28-29 квітня. Другий 
рік поспіль захід проходить за 
підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

Цього року демонстрували ак-
робатичну техніку та змагалися за 
першість юні спортсмени з Одеси, 
Львова, Дрогобича, Умані, Києва та 
вихованці відділення спортивної 
акробатики ОДЮСШ міста Луцька. 

Головний суддя змагань, заслу-
жений тренер України, старший тре-
нер відділення спортивної акроба-
тики Олена Кришпінович зазначила, 
що з кожним роком чемпіонат наби-
рає все більших обертів. Вона поба-
жала учасникам вдалих виступів, а 
глядачам – задоволення від дійства. 

– Я дуже вдячна тим спортсме-
нам і тренерам, які привозять до нас 
дітей. Сподіваюся, що наш турнір і 
в майбутньому розвиватиметься. 
Цьогоріч до нас вперше приїхали 
учасники з Умані. Хочеться бачити й 
спортсменів з інших міст. Проте, на 
жаль, у нас маленький зал, кількість 
учасників, яких ми можемо прийня-
ти, обмежена, – зазначила тренер. 

– Також дякую тим, хто допомагає 
в організації турніру – Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» і Департа-
менту сім’ї, молоді та спорту Луць-
кої міської ради. 

Олена Юріївна розповіла, що 
крім учасників, які виступають у ві-
ковій категорії 12-18 та 13-19 років, 
у чемпіонаті беруть участь і менші 
діти. Навіть є двоє шестирічних 
учасників, які на високому рівні 
представляють своє місто.

Враженнями від чемпіонату 
поділилася й тренер із Дрогобича 
Жанна Жгута, яка привезла своїх 
вихованців на змагання:

– У Луцьку я вперше. Ми вже 
гуляли містом, були в замку. Скрізь 
дуже гарно. Щодо змагань, то тут 
панує дружна атмосфера між тре-
нерами, спортсменами, глядачами. 
Загалом у нас в акробатиці тільки 
так, по-іншому бути не може. Також 
я приємно вражена рівнем луцьких 
акробатів. Відразу видно високу 
технічну підготовку. 

Хвилювання учасників і трене-
рів, стильні костюми, граційні рухи, 
захопливі акробатичні номери – 
чемпіонат зі спортивної акробатики 
став справжнім святом краси та ви-
тривалості.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Відділення спортивної акробатики ОДЮСШ функціонує 
14 років. За цей час завдяки наполегливій праці та 
тривалим тренуванням вдалося досягнути багато 
успіхів. Підготовлено більш як десять майстрів 
спорту України, вихованці ОДЮСШ неодноразово 
ставали переможцями та призерами чемпіонатів 
і кубків України й міжнародних змагань. Найбільше 
досягнення, яким пишається не лише Волинь, а й уся 
країна, – срібло, яке цього року привезла волинська 
акробатична група в складі Дарини Помяновської, 
Олександри Мальчук, Вікторії Куніцкої з чемпіонату 
світу, що проходив у Бельгії. Тож розпочали Четвертий 
відкритий чемпіонат міста Луцька зі спортивної 
акробатики з вручення відзнаки талановитим 
спортсменкам. 

Волинська акробатична група 
виборола срібло на чемпіонаті світу

Розвиток дитячого баскетболу в 
Україні має низку серйозних проблем. 
Відсутність належного фінансування та 
тренувальної бази, нестача кадрів... Без 
будь-якої іронії можна сказати: тримається 
він на ентузіазмі небайдужих людей. 
Тренер з двадцятирічним досвідом 
Сергій Смітюх – один з тих, хто знає про 
ситуацію зсередини. Тривалий час він 
був головним тренером баскетбольної 
команди «Волиньбаскет». Зараз навчає 
баскетбольної майстерності вихованців 
Комплексної дитячо-юнацької спортивної 
школи №1 Луцької міської ради (КДЮСШ) 
та є президентом ГО «БК «Волиньбаскет». 
Сергій Смітюх розповів про проблеми 
та перспективи розвитку баскетболу на 
Волині, зокрема серед дітей.

– Сергію Володимировичу, чим вирізня-
ється баскетбол з-поміж інших ігрових видів 
спорту?

– Баскетбол – динамічна інтелектуальна 
гра. Його ще називають швидкими шахами. 
Тут відведений певний часовий відрізок. Якщо 
за 24 секунди гравець не ухвалив правильного 
рішення, він просто втрачає м’яча. За останні 
п’ять років цей вид спорту дещо видозмінився 
в бік атлетизму. Під час гри відбувається бага-
то силової і контактної боротьби. Це єдиний 
з видів спорту, де індивідуально сильний гра-
вець один в один обіграє конкурента.  

– Чи популярний баскетбол серед сучас-
них дітей?

– Є дуже багато дітей, охочих грати в бас-
кетбол. Проблема в іншому – бракує тренерів. 
На таку зарплату ніхто не хоче йти працюва-
ти. Адже тренер не лише навчає дітей. На його 
плечі лягає купа проблем: відсутність трену-
вальної бази, інвентарю, коштів... Набрати 
групи дітей не проблема, але потрібно, щоб 
були відповідні умови для тренувань. На Во-
лині для розвитку дитячого баскетболу немає 
бази. Ми тренуємося у школах, де майданчики 
не відповідають стандартам. Є ігрові момен-

ти, які просто неможливо опанувати в таких 
умовах. 

– Дитяча команда «КДЮСШ – Во линь бас-
кет’03» взяла участь у Всеукраїнській юнаць-
кій баскетбольній лізі. Розкажіть про ці зма-
гання. Чи були готові до таких результатів?

– На цих змаганнях представлена кожна 
вікова категорія. Команди, які мають фінансу-
вання, заявляються кількома групами. Волинь 
представили юнаки 2003 року народження й 
молодші. Ми не потрапили в дванадцятку. Зі-
грали один тур у Вінниці, в Житомир не поїха-
ли – не було коштів. Команда пропустила чо-
тири гри й не отримала залікових балів. Якби 

навіть і програли, то отримали б по одному 
очку за кожну гру. Ми дуже мало грали. Ро-
зумієте, можна тренуватися до досконалості, 
але тренування змагань не замінять. Одна гра 
на хорошому рівні заміняє місяць тренувань. 
А якщо ти їдеш на турнір, граєш три-чотири 
гри. Діти мають змагатися, їздити, грати. Інак-
ше їм стає нецікаво. А все зводиться до того, 
що нема коштів. Тренери змушені самі шукати 
спонсорів. А як їх шукати, якщо держава не 
стимулює, не створює жодних передумов для 
того, щоб заохотити меценатів? 

– Що потрібно для того, аби підняти рі-
вень дитячого спорту в Україні?

– Головна проблема – відсутність коштів. 
Як можна розвивати спорт, якщо на одну ві-
кову категорію юнацької ліги на рік потрібно 
100-150 тис. грн? У мене зараз дві вікові кате-
горії, то треба хоча б 200 тис. грн. За ці гроші я 
відвозив би команду на змагання. Нам усього 
на баскетбол дали 110 тис. грн на весь рік. Це 
дуже мала сума. Добре, що є люди, які допо-
магають. Котрий рік поспіль кошти на одну 
вікову категорію виділяє Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Ця підтримка для нас дуже 
важлива. Має бути якесь консолідоване рі-
шення. Батьки, які віддають дитину на баскет-
бол, мають бачити, яка в неї перспектива. Буде 
тренуватися вона п’ять-сім років, а що далі? 
Має бути в Луцьку хоча б одна професійна ко-
манда. Де діти з міста й області мали б змогу, 
не виїжджаючи нікуди, досягнути в баскетбо-
лі певного рівня. Це й імідж міста, і корисне 
дозвілля для його жителів. 

– Для досягнення певного результату по-
трібно, щоб і сам гравець доклав чимало зу-
силь. Який режим юного баскетболіста?

– У баскетболі дуже довга дорога до визна-
ння. Для того щоб заробляти нормальні гроші, 
потрібен час. Деколи варто й самому вкладати 
кошти в себе, щоб досягти якогось рівня. З ве-
ликого потоку гравців професійними стають 
одиниці. Не всі спроможні й мають бажання 
тренуватися двічі на день. Не всі здатні терпі-
ти. Щодо тренувань, то, приміром, гравці 2003 
року народження мають тренуватися щодня. 
Максимум може бути два вихідні – відновлю-
вальні дні. По можливості двічі на тиждень ми 
відвідуємо басейн. Вода має відновлювальну 
властивість, виганяє молочну кислоту з м’язів. 
Це хороший релакс, після якого потрібен від-
починок. Що старший вік дітей, то довший 
тренувальний процес потрібен. А змагання 
мають бути щовихідних. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Сергій Смітюх – тренер 
з 20-літнім стажем

«КДЮСШ – Волиньбаскет’03» на змаганнях 
Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги

Дівчата заворожують своєю пластикою Тут народжується пристрасть
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка
tilkyrazom.com.ua

tilkyrazom@gmail.com
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ІГОР ПАЛИЦЯ: 
«ІНІЦІАТИВА МАЄ 
ЙТИ ВІД ЛЮДЕЙ»

ВРЯТУВАТИ «ВОЛИНЬТОРФ»

ВІЗИТ

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

Ремонт, закупівля 
обладнання та невизначена 

ситуація з фінансуванням – 
головні питання, які турбують 
медиків Торчинської районної 
лікарні. 

У медичному закладі з робочим 
візитом побували голова Волин-
ської обласної ради Ігор Палиця, 
голова фракції «УКРОП» у Волинь-
раді Вячеслав Рубльов та голова 
Луцької районної ради Валентин 
Приходько.

Торчинська лікарня розрахова-
на на 51 ліжко-місце, проте медич-
ні послуги тут отримують жителі 
не тільки селища, а й інших насе-
лених пунктів, районів та навіть із 
сусідніх ОТГ. Тож крім коштів з 
медичної субвенції, яка надходить 
медзакладу за надання послуг 
немісцевим жителям, установа 
отримує гроші за надання стра-
хових послуг. Завдяки співпраці з 
ПрАТ «Волиньхолдинг», де працює 
близько тисячі осіб, лікарня укла-
ла договори зі страховими компа-
ніями та обслуговує працівників 
підприємства. Також налагоджено 
роботу керівництва лікарні з де-
путатами Луцької районної ради в 
плані фінансування установи.

– Завдяки сприянню Луцької 
районної ради Торчинська лікарня 
впродовж останніх кількох років 
змогла придбати медичне облад-
нання на 4 млн грн, – розповів го-
ловний лікар Андрій Коновал.

Проте, за словами головного 
медика закладу, нерозв’язаним є 
питання енергозбереження, зо-
крема утеплення фасаду, заміна ві-
кон, дверей та ремонт даху. Також 
проб лемним питанням для лікарні 
є придбання рентгенапарата.

– Ми робимо знімки, опроміню-
ючи людей, а зараз можна купити 
апаратуру, яка дозволяє відмови-
тися від паперових носіїв, викорис-
товуючи оцифровану інформацію. 
Цей апарат коштує приблизно 3 млн 

грн, – констатує головний лікар. 
– Нам ще далеко до того ідеального 
стану, який хотілося б забезпечити 
для комфортного перебування хво-
рих. Тривалий час медицину фінан-
сували за залишковим принципом і 
на такі лікарні, як наша, бракувало 
грошей. Кошти здебільшого спря-
мовували на центральні медичні 
заклади. Проте люди, які живуть у 
віддалених селах, також потребу-
ють медичної допомоги.

За словами голови обласної 
ради Ігоря Палиці, депутатський 
корпус працює над тим, аби медич-
ні заклади, освітні установи отри-
мували більше коштів та змогли 
оновити матеріальну базу.

– У результаті наступного пере-
розподілу бюджету ми знову забе-
ремо 2/3 коштів на медицину. Поки 
не буде медицини, спорту та освіти, 
область не розвиватиметься, і наші 
діти й далі виїжджатимуть за кор-
дон. Ми допомагатимемо чим мо-
жемо, головне – наявність ініціати-

ви знизу, – наголосив Ігор Палиця.
Крім того, очільник депутат-

ського корпусу зазначив, що май-
бутнє – за страховою медициною.

– Сподіваюся, що більше кош-
тів виділятимуть на профілактику 
захворювань. Цього наших людей 
треба вчити й переконувати їх у 
тому, що потрібно проходити діа-
гностику. Запрацює страхова меди-
цина, адже без неї не буде рефор-
мування медичної галузі. Цей етап 
потрібно пройти, всі країни його 
проходили – і Польща, і Литва, і 
Латвія, і Грузія, – зауважив Ігор 
Палиця.

Того ж дня він відвідав Тор-
чинський професійний ліцей. Там 
навчається більш як 300 учнів, які 
здобувають робітничі професії – 
малярів, столярів, штукатурів, ку-
харів, будівельників тощо. Невдов-
зі цей навчальний заклад перейде в 
статус підприємства обласної ко-
мунальної власності й буде фінан-
суватися з бюджету Волині.

– Децентралізація ніби відбу-
вається, а грошей на місцях більше 
не стає. Із кожним роком ми діли-
мо фактично одну й ту саму суму, а 
додаються професійно-технічні на-
вчальні заклади, медицина. Ніхто 
не знає, як будуть функціонувати 
госпітальні округи і що буде з пер-
винними та вторинними медични-
ми ланками. Хто їх фінансуватиме? 
Цього ще поки ніхто не знає, але є 
усвідомлення, що все скинуть на 
обласні бюджети. І якщо у вас на-
вчання одного учня коштує 30 тис. 
грн на рік, то є заклади, де ця сума 
складає 110 тис. на рік на кожного 
учня, – зазначив Ігор Палиця.

За словами керівника ліцею 
Олександра Вознюка, заклад зумів 
заробити 800 тис. грн завдяки про-
дажу виробів учнів та оплачуваній 
практиці. Крім того, було поповне-
но матеріальну базу.

– Ви зуміли разом із депутата-
ми з освітньої субвенції виділити 
нам 1 млн 580 тис. грн. З них 1 млн 
300 тис. пішло на обладнання для 
деревообробної майстерні, облаш-
тування системи протипожежної 
сигналізації та обробку дерев’яних 
конструкцій. Також завдяки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» ми 
замінили 12 вікон та маємо 10 тис. 
грн на спортивне обладнання, – за-
значив Олександр Вознюк.

Проте, каже керівник, останнім 
часом на відточення практичних 

навичок вихованців учителям не 
вистачає годин.

– Міністерство освіти почало 
зменшувати кількість практики. 
Як можна навчити хорошого спеці-
аліста, якщо для цього немає часу? 
Я просив би, аби на цю проблему 
звернули увагу депутати Верхов-
ної Ради – система професійно-
технічної освіти має лишатися 
саме такою і діти мають здобувати 
професії, – обурюється Олександр 
Вознюк.

 – Дитині вбивали в голову, що, 
закінчивши 11 класів, вона мусить 
мати диплом. А що потім із тим 
дипломом робити, не знає. У най-
кращому випадку йде в училище і 
вчиться, як класти штукатурку чи 
обробляти дерево, або ж їде за кор-
дон, – зауважив Ігор Палиця. – Ми 
маємо бути готовими до того, що 
коли Україна стане некорупцій-
ною, в державу підуть інвестиції 
та виникне попит на робочі руки. 
І ці робочі руки мають бути такої 
якості, яка дозволить працювати 
на будь-якому новітньому облад-
нанні та із сучасними матеріалами. 
Для цього професійно-технічні на-
вчальні заклади потребують фінан-
сової допомоги. Училища, своєю 
чергою, мають визначитися з тим, 
куди першочергово вони мають 
спрямувати ці кошти.

Анна ВОЛОЩУК,
Луцький район

Колектив державного 
підприємства «Волиньторф» 
просить облдержадміністрацію 
змінити політику блокування 
роботи підприємства, яку 
донедавна провадив екс-голова 
ОДА Володимир Гунчик, та 
підписати наказ про виділення 
нових площ під видобуток. В 
ОДА обіцяють створити спільну 
робочу групу та долучитися до 
розв’язання проблеми разом 
з народним депутатом Іриною 
Констанкевич та Кабміном.

Нагадаємо, ще у 2014 році по-
чав вичерпуватися запас земель, 
на яких ДП «Волиньторф» видобу-
ває корисні копалини, а тому вже 
за кілька місяців підприємство 
може припинити роботу. Зараз 
воно забезпечує торфом не лише 
Волинську область, а й навіть інші 
країни.

ГУБЕРНАТОР ІШОВ ПРОТИ 
КОЛЕКТИВУ

За словами депутата Маневиць-
кої районної ради, голови проф-
спілки ДП «Волиньторф» Аліни 
Базарнової, колектив сподіваєть-
ся, що новий голова ОДА їх почує, 
адже попередній очільник області 
саботував роботу підприємства.

– На жаль, проблему з виділен-
ням площ для розробки торфу вже 
багато років не розв’язують, си-
туація в колективі складна. Щодо 
співпраці з Володимиром Гунчи-
ком, то нам здається, що це була 
політична гра. Сподіваємося, що 

то була лише його суб’єктивна по-
зиція – діяти всупереч потребам 
підприємства, а не заполітизоване 
питання на вищому рівні. Ми три 
роки з ним листувалися, зустріча-
лися, надіслали та отримали стоси 
листів, але все марно, конструкти-
ву жодного, – констатує Аліна Ба-
зарнова.

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ 
РОДОВИЩ – В РУКАХ ОДА

Голова профспілки зауважує, 
що зараз підприємство не забезпе-
чене потрібною кількістю терито-
рій для розробки, що значно зни-
жує продуктивність роботи.

– Дивно й те, що в нас за двома 
договорами з ініціативи ОДА три-
ває судова тяганина, одну зі справ 
ми виграли, проте чиновники по-
дали апеляцію. Ще по одній ділянці 
договір оренди закінчується цього-
річ, – зазначає Аліна Базарнова.

Розробляючи родовища піс-
ля експлуатації, підприємство має 
здійснити рекультивацію земель. І 
якщо ОДА не продовжить термін 
дії договору, воно не матиме пра-
ва здійснювати роботи. На значній 
території – рови, а тому ОДА буде 
зобов’язана доводити їх до ладу. 

– А це марнотратство, бо ж під-
приємство хоче дотримуватися сво-
їх договірних зобов’язань та працю-
вати, – пояснює вона та додає, що 
часу на тривалі дискусії немає, адже 
відлік пішов не на роки, а на місяці.

– Усе залежить від того, як далі 
діятиме новий очільник ОДА, чи 

він буде вживати потрібні заходи 
задля того, щоб підприємство не 
закрилося і ми могли успішно пра-
цювати. Тому мене дивує позиція 
влади – і районної адміністрації, і 
вищої. Адже ми, відстоюючи свої 
робочі місця, відстоюємо інтере-
си всієї соціальної сфери області. 
Варто зауважити, що на Волині 
828 установ комунальної власності 
опалюють нашою продукцією, – 
наголошує Аліна Базарнова.

КОЛЕКТИВ НЕ ХОЧЕ НА 
ЗАРОБІТКИ ЗА КОРДОН

Колектив підприємства, навіть 
незважаючи на такі непрості часи, 
готовий і далі працювати та розви-
вати підприємство.

– За останні роки колектив 
пережив дуже багато, а тому згур-
тувався. Людей об’єднує бажання 
працювати, розвивати рідний край 
і не їхати за кордон на заробітки. 

Здаватися ми не будемо, надто ба-
гато пережили, але до радикальних 
дій вдаватися не хочемо, – каже го-
лова профспілки.

З її слів, проблему можна 
швидко залагодити, надавши під-
приємству землі, які розташовані 
за межами населених пунктів. А це 
можна зробити одним розчерком 
пера голови ОДА.

Народний депутат Ірина Кон-
станкевич повідомила, що нарешті 
проблемне питання зрушило з міс-
ця. Найближчим часом планують 
створити робочу групу, проаналі-
зувати ситуацію і визначити, що 
можна зробити на рівні ОДА та на 
рівні міністерства.

– Буде зустріч із міністром 
енергетики. Те, що треба на зако-
нодавчому рівні, – це моя зона від-
повідальності. Вважаю, що спільно 
ми це питання зрушимо з місця. 
Зазначу: Ігор Палиця як голова 

облради і керівник, який вже ба-
гато зробив, щоб це питання було 
розв’язано, двічі бував на підпри-
ємстві, спілкувався з людьми й не 
лишився осторонь проблеми, коли 
від них відвернулися інші, – каже 
народний депутат.

Окрім цього, на думку Ірини 
Констанкевич, екс-губернатора Во-
лодимира Гунчика треба покарати 
за доведення підприємства до кри-
тичного стану.

– Думаю, буде оцінка дій попе-
реднього керівника ОДА. Бо три з 
половиною роки саботували робо-
ту підприємства. Законодавством 
передбачена відповідальність за 
саботаж та безвідповідальне став-
лення до роботи, – наголошує 
укропівка.

БЕЗ НОВИХ ПЛОЩ 
ПІДПРИЄМСТВО 
ЗУПИНИТЬСЯ

Директор ДП «Волиньторф» 
Іван Киричик дуже сподівається на 
розв’язання проблеми з виділен-
ням площ, адже за нинішніх умов 
виробництво може бути призупи-
нене вже цього року.

– Ми повністю залежимо від 
видобутого торфу, а тому нам по-
трібні площі для роботи, якими на 
сьогодні ми забезпечені лише на 
66% від загальної потреби. Тобто 
якщо настануть несприятливі по-
годні умови, а цей період припадає 
на травень-вересень, то є ймовір-
ність, що підприємство може зупи-
нитися до кінця року, – констатує 
директор ДП «Волиньторф».

Вадим ПАНАФІДІН,
Маневицький район

828 комунальних установ опалюють продукцією «Волиньторфу»

Колектив лікарні переймається подальшою долею медзакладу

У Торчинському ліцеї здобувають 
робітничі професії понад 300 вихованців
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

РОБОТА ДЕПУТАТАДОБРІ СПРАВИ ТУРІЙСЬКИЙ ДИТСАДОК 
ОТРИМАЄ НОВІ СПОРТИВНІ МЕБЛІ УКРОПІВЕЦЬ СЕРГІЙ ШКОДА 

ДОПОМОЖЕ ЗАМІНИТИ 
ВІКНА В ЛУЦЬКІЙ ШКОЛІ

ПРЯМА МОВА ОЛЕКСАНДР КРАВЧЕНКО: «ДЕРЖАВА 
МАЄ БРАТИ БІЛЬШЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА СВОЇХ ВОЇНІВ»

Депутат Волинської обласної 
ради від партії УКРОП, радник 
голови облради Вячеслав 
Рубльов зустрівся з активом 
громади Турійська, щоб 
обговорити потреби селища та 
окреслити шляхи їх розв’язання.

Зустріч відбулася в Турійському 
ДНЗ №2. Не так давно цей дитсадок 
розширили, і вже зараз у ньому – 
236 вихованців. Керівник закладу Ла-
риса Гаврилюк постійно шукає мож-
ливості для розвитку дитячого садка, 
його матеріальної бази, аби малюки 
повноцінно навчалися, а батьки були 
спокійні за них.

Депутати Турійської ОТГ Сергій 
Хомич та Галина Абрамчук запропо-
нували ініціативному керівнику до-
помогу в облаштуванні сучасними 
меблями спортзалу в садку.

– Зараз багато діток мають проб-
леми зі здоров’ям, тому потрібно зро-
бити так, аби вони правильно фізично 
розвивалися, – стверджує укропівець 
Сергій Хомич. 

Депутат Галина Абрамчук уже має 
гарну практику написання проектів 
для залучення фінансування із Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом». За її 
словами, завдяки успішній реаліза-
ції таких проектів місцевий будинок 
культури отримав сучасну музичну 
апаратуру, а ще нове обладнання при-
дбала сільська школа Дольська. 

– Головне, щоб активною була гро-
мада, люди – ініціативними, – переко-
нана Галина Абрамчук. – Турійський 
садочок є гарним, просторим, але ще 
він потребує додаткового обладнання 
сучасними меблями.

– Хочеться сучасне спортивне об-
ладнання: гімнастичні мати, розви-
вальні тунелі, бар’єри, щоб діти зміц-

Депутат Луцької 
міської ради від 
партії УКРОП Сергій 
Шкода скерує кошти 
свого депутатського 
фонду – 100 тис. грн – 
на заміну вікон в НВК 
«Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №9 – ліцей».

– Неодноразово до мене 
зверталися батьки з прохан-
ням про встановлення нових 
сучасних металоконструкцій, 
оскільки старі вікна уже дав-
но потребують заміни, – роз-
повідає депутат. – Вважаю, 
таке спрямування коштів 
буде найправильнішим. Дя-
кую батькам і колективу шко-
ли за співпрацю. Вже не впер-
ше реалізовуємо у цьому НВК 
гарні ініціативи.

За словами директора на-
вчального закладу Олексан-
дра Дубини, співпраця є ваго-
мою і корисною.

– Сергій Шкода – людина, 
яка працює на результат, – за-
значає директор. – Отакими 
насправді мають бути депу-
тати. Він постійно допомагає 
школі. Завдяки йому вкла-
дено бруківку на подвір’ї. 
Колись ремонтували тепло-
трасу, все розвернули і так 
залишилося. А ми загально-
шкільні заходи, лінійки для 
дітей там проводимо. Саме 

Сергій Шкода й допоміг впо-
рядкувати територію.

Крім того, укропівець 
допоміг обладнати лавками 
шкільне футбольне поле. По-
стійна турбота про майбутнє 
молоді, підтримка її праг-
нення до знань і досягнення 
успіху спонукала Сергія Шко-
ду цьогоріч профінансувати 
участь команди учнів школи 
у всеукраїнському турнірі з 
правознавства. Звідти вони 
приїхали з перемогою та ве-
ликим бажанням надалі удо-
сконалювати власні знання. 

– А ще депутат допомагає 
у безплатному налаштуванні 
шкільної тепломережі, – додає 
директор НВК №9. – І так впро-
довж останніх трьох-чотирьох 
років. Ще ні разу не відмовив.

– Зараз у школі роблять за-
міри на заміну майже 20 вікон 
на енергоощадні. Приємно 
працювати з такими небай-
дужими та ініціативними 
керівниками, як Олександр 
Дубина, – зазначає депутат. 
– Хочеться спільно робити 
щось корисне для наших ді-
тей, щоб вони росли здоро-
вими і щасливими. Щодня ми 
бачимо багато можливостей 
стати корисними й робити 
добрі діла. Варто лише мати 
бажання ними скористатися.

Світлана ЧУНЬ,
Луцьк

Ініціативи укропівців підтримала громада Турійська

Фінансування придбання 
житла для учасників 

АТО, соціальна і психологічна 
реабілітація тих, хто 
повернувся із зони бойових 
дій, та членів їхніх родин, 
ініціативи міської ради для 
підтримки учасників конфлікту 
на сході України – про це в 
ефірі телеканалу «Аверс» 
розповів депутат Луцької 
міської ради від партії УКРОП 
Олександр Кравченко.

Програма фінансування при-
дбання житла для учасників бойо-
вих дій у Луцьку працює за форму-
лою 50/50: половину суми вносить 
міська рада і стільки ж – учасник 
АТО. Торік таким чином придбали 
квартири 15 учасників бойових дій, 
цьогоріч – поки три. 

– Фінансування програми 
відбувається за рахунок бюдже-
ту міста. На початку року перед-
бачено 4 млн грн для її реалізації, 
які успішно використовують. На 
сороковій сесії міської ради за-
пропонували виділити з бюджету 
Луцька ще 2 млн грн, – розповів де-
путат. – Але фракції «Самопоміч», 
«Народний контроль», «Свобода» 
і «Солідарність» не проголосували 
за ці зміни. Хоча перед тим підтри-
мували таку позицію, стверджува-
ли, що все гаразд. Результати голо-
сування показують, що вдаватися 
до популізму, говорити всі маста-
ки, а на ділі підтримати програму 
фінансами не виходить.

Олександр Кравченко є одним з 
активних розробників цієї програ-
ми та членом комісії із виділення 
коштів на придбання житла учас-
никам АТО. Тому переконаний, що 
програма реально працює. Про це 
знає з перших вуст. У результаті де-

путати таки ухвалили зміни до бю-
джету Луцька, якими скерували на 
додаткове фінансування програми 
2 млн грн.

– Загалом на програму при-
дбання житла для учасників АТО 
тепер виділено 6 млн грн, – за-
значив Олександр Кравченко. – І 
на цьому зупинятися не будемо. 
Далі працюватимемо над тим, аби 
спрямовувати кошти на поліп-
шення житлових умов учасників 
бойових дій. Щодо черговості ви-
ділення квартир, то внесли певні 
зміни. Спочатку давали відповідно 
до поданих заяв хлопців, а тепер 
враховуємо загальну квартирну 
чергу, що формується в міській 
раді. Учасникам АТО, які там пере-
бувають, потрібно написати заяву 
про готовність скористатися цією 
програмою й оплатити половину 
вартості житла. 

Депутат пропонує лише першо-
чергово брати до уваги заяви учас-
ників бойових дій, які отримали 
інвалідність внаслідок участі в ан-
титерористичній операції. Під час 
ефіру мова зайшла також про про-
граму соціальної підтримки учасни-
ків АТО, на яку сесія міської ради 
виділила у 2018 році 15,6 млн грн. 

– Програма дієва, постійно під 
контролем, її потреби і стан вико-
ристання коштів заслуховують на 
бюджетній комісії міської ради, – 
стверджує Олександр Кравченко. 
– Крім того, щомісяця відбуваються 
круглі столи з учасниками бойових 
дій, за результатами яких вносять 

корективи в програму. Розподіля-
ють фінанси на харчування дітей, 
оздоровлення, медикаментозне за-
безпечення, організацію роботи 
Центру медико-психологічної до-
помоги учасникам АТО. Рекомен-
дації щодо використання коштів, 
виділених на реалізацію програми, 
вносять самі учасники бойових дій. 
І це найкращий підхід. Виникає по-
треба у збільшенні суми на виплату 
одноразової матеріальної допомоги 
бійцям.

Депутат переконаний, що місь-
ка влада шукає шляхи підтримки 
учасників бойових дій, аби адапта-
ція до мирного життя минула для 
них безболісно. 

– У Луцьку за нашої ініціати-
ви організовано роботу єдиного 
вікна для учасників АТО – в Де-
партаменті соціальної політики 
створено відповідний відділ, щоб 
хлопцям допомагати, сприяти, під-
казувати, – розповів Олександр 
Кравченко. – Ідея корисна, кожен 
учасник бойових дій може без 
проб лем туди звернутися. Ще є гар-
не нововведення – позачергове ви-
готовлення закордонних паспортів 
для учасників бойових дій.

Депутат зазначив: кожну по-
слугу випробовує на собі, бо сам є 
учасником бойових дій. Вже чоти-
ри роки перебуває на військовій 
службі, а на сесії міської ради та за-
сідання комісій приїжджає просто 
з фронту. 

– Дуже важко переключати 
«тумблер» із війни на мирне життя. 

Тому добре розумію вагу психоло-
гічної підтримки воїнів, – ствер-
джує Олександр Кравченко. – Із 
2014 року більш як п’ять разів про-
ходив психологічну реабілітацію. 
Це ще пов’язано з моєю громад-
ською діяльністю, бо після першого 
разу зрозумів, наскільки важливою 
є психологічна підтримка. Потім 
разом з хлопцями приходив до 
психолога, щоб стати своєрідним 
містком між ними й реабілітоло-
гом. Це допомагало.

Міська рада, за словами депута-
та, скеровує близько 1 млн грн на 
психологічну реабілітацію учасни-
ків АТО на базі санаторію. 

– Ця програма діє ще з 
2014 року, – зазначив Олександр 
Кравченко. – Працювали спочатку з 
ініціативи «Волинських патріотів», 
згодом програма діяла за підтримки 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», 
далі для психологічної реабілітації 
учасників АТО залучили кошти з 

міського бюджету. Така підтримка 
має бути не лише для хлопців, а й 
для їхніх дружин, дітей, рідних, тоб-
то сімейна. Шкода, що таку реабілі-
тацію не здійснюють на рівні дер-
жави впродовж місяця, коли бійці 
повертаються із зони бойових дій.

Депутат переконаний, що дер-
жава має спрямовувати більше зу-
силь на підтримку своєї армії. 

– Міська рада намагається зро-
бити все від неї залежне, щоб допо-
могти учасникам бойових дій. Але 
держава має брати на себе більше 
відповідальності, сформувати за-
гальнодержавну програму, яка пе-
редбачала б реальні фінансові ва-
желі допомоги й конкретні шляхи 
підтримки, – підсумував Олександр 
Кравченко. – Недешева штука вою-
вати, якщо не хочеш утримувати 
свою армію, будеш утримувати ар-
мію противника.

Світлана ЧУНЬ,
Луцьк

Укропівець є одним із 
розробників програми 
фінансування придбання 
житла для учасників АТО

нювали осанку, мужніли, – розповідає 
керівник дошкільного закладу Лариса 
Гаврилюк. – Що могли, своїми сила-
ми зробили. Лише за кошти батьків 
таке не придбаємо. Тут нас виручи-
ла фінансова участь Фонду «Тільки 
разом». Добре, що вони зголосилися 
нам допомогти. 

Ініціативи укропівців підтримав 
голова Турійської селищної об’єднаної 
територіальної громади Олексій Без-
смертний. За його словами, Фонд 
«Тільки разом» уже продемонстрував 
на Турійщині гарну практику реалі-
зації успішних проектів для розвитку 
громади. 

– Ще хочемо влітку встановити 
у парку дитячий майданчик, – по-
просив сприяння голова. – Успішно 
працюємо над наведенням тут ладу, 
облаштуванням сцени, прокладаємо 
доріжки. Але парк має стати місцем 
відпочинку для молоді, тому варто 
передбачити ігровий майданчик для 
дітей.

Депутат обласної ради Вячеслав 
Рубльов каже: може допомогти турій-

чанам втілити у життя їхні задуми.
 – Ігор Палиця частину коштів від-

дає на благодійність, багато вкладає 
у розвиток спорту, фізичне здоров’я 
матерів та дітей, тому в садочках 
Фонд «Тільки разом» реалізовує про-
екти для збереження майбутнього 
нашої нації, – зазначив укропівець. 
– Приємно дивитися на просторий і 
світлий дитячий садок, а ще приєм-
ніше від того, що частину коштів на 
його розширення виділили з обласно-
го бюджету. Хочеться ще допомогти в 
облаштуванні спортивного залу для 
діток. Будемо також шукати можли-
вості для реалізації проекту з облад-
нання дитячого майданчика в парку. 
Хороше треба продовжувати крок за 
кроком, потихеньку змінювати гро-
маду.

Учасники зборів проголосували 
за спільну реалізацію проекту та під-
тримали ідею укропівців щодо об-
ладнання новими меблями дитячого 
садка.

Світлана ЧУНЬ, 
Турійський район
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Ігоря Палиці 
«Тільки разом»: 

У районі вулиці Дубнівської, а саме 
на перехресті вулиць Балакірєва та 

Говорова в Луцьку облаштували ігрову 
зону для дітей. Тепер малюки мають 
місце, де зможуть активно проводити 
час, фізично розвиватися та міцніти. 

Ідея щодо створення зони відпочинку ді-
тей на Дубнівській з’явилася ще під час про-
ведення передвиборної роботи на той час 
кандидата в депутати Луцької міської ради 
від УКРОПу Олександра Кравченка. Жите-
лі просили обладнати місце, де діти з усього 
мік рорайону мали б змогу активно проводи-
ти час та фізично розвиватися.  

Упродовж двох років, уже будучи депута-
том, Олександр Кравченко активно йшов до 
виконання обіцяного – створення дитячого 
майданчика на Дубнівській. Територію ви-
значили давно – відразу за переїздом, на місці 
колишнього смітника. 

– Територію вибрали не випадково, – роз-
повідає депутат, – бо це майже центр мікро-
району, до нього зручно діставатися з усіх 
вулиць приватного сектору, та й земля в ко-
мунальній власності.

Щоб задум втілився у реальність, Олек-
сандр Кравченко сприяв включенню цього 
об’єкта до Цільової соціальної Програми 
розвитку фізичної культури та спорту в міс-
ті Луцьку. Цю зміну депутати підтримали в 
сесійній залі, а займалися  облаштуванням 
спортивно-ігрового майданчика працівники 
Департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької 
міської ради разом із комунальним закладом 
«Луцький міський центр фізичного здоров’я 

На запрошення Фундації культурної спадщини 
народний депутат Ірина Констанкевич взяла 
участь у звітній конференції за 2017 рік у 
Варшаві. Одне з питань, яке обговорили, – 
фінансування Фундацією Колегіального костелу 
Святої Трійці в Олиці. На його відновлення 
польські колеги вже витратили кілька мільйонів 
злотих. Це найбільший реставраторський 
проект поза межами Польщі. 

Музей-садиба Лесі Українки, що в 
Колодяжному за вісім кілометрів від 
Ковеля, руйнується: частина штукатурки 
осипалася, тріщини пішли по всьому 
фасаду. Останній ремонт будиночків та 
веранди робили в 1991 році. 

Заходи з підтримання у належному 
стані приміщень, що їх музей проводив 
власними силами та за власний кошт, 
вже не можуть забезпечити збереження 
пам’яток культури національного зна-
чення, якими є два меморіальні буди-
ночки. Вони потребують невідкладного 
капітально-реставраційного ремонту.

З проханням виділити кошти на рес-
тавраційні роботи народний депутат Іри-
на Констанкевич звернулася до Прем’єр-
міністра Володимира Гройсмана.

«Прошу Вас розглянути питання ви-
ділення бюджетних коштів на розробку 
проектно-кошторисної документації на 
ремонтно-реставраційні роботи зі збере-
ження меморіальних будиночків Косачів з 
наступним фінансуванням комплексу ре-
монтних робіт у садибі в 2018-2019 рр. до 
150-річчя від дня народження Лесі Україн-
ки», – йдеться у депутатському звернені.

Відповідне звернення депутат Волин-
ської обласної ради від УКРОПу Олек-
сандр Омельчук спрямував і до голови 
Волинської облради Ігоря Палиці.

Петро РОЙКО,  
Ковельський район 

населення «Спорт для всіх». Пришвидшити 
процес облаштування майданчика допомог-
ло залучення левової частки коштів з річно-
го депутатського фонду укропівця. Лавочки 
навколо майданчика закупили та встановили 
за кошти депутатського фонду колеги з партії 
УКРОП Орисі Залевської.

– Невелику долю фінансування взяли на 
себе жителі мікрорайону, – зазначає Олек-
сандр Кравченко. – Це мотивуватиме їх бе-
режно ставитися до новенької дитячої зони. 
За кошти громади купили дерева, пісок та 
оплатили доставку вживаної бруківки, що 
її торік зняли з вулиці Лесі Українки. Її нам 
надали для благоустрою безплатно. Уже люди 
розуміють, що це їхнє, тому й з’являються 

нові ідеї для облагородження території – во-
сени хочуть ділянку біля майданчика заса-
дити деревами, аби в майбутньому створити 
сквер. А перед відкриттям усі долучилися до 
толоки, щоб навести лад навколо.

Відкриття  дитячого майданчика стало 
справжнім святом для жителів мікрорайону. 
Понад 60 діток відразу почали випробовува-
ти гірки, гойдалки, пісочниці, турніки тощо. 
А аніматори розважали малечу веселими 
іграми та забавами.

Настоятель церкви Святителя Йоана Зо-
лотоустого, що на Дубнівській, протоієрей 
Петро Атаманів освятив новий майданчик та 
благословив дітей, щоб росли, розвивалися і 
коліна не збивали. 

– Свято вдалося на славу! Так приємно, 
що діти щасливі, радіють, – зазначає депутат 
Луцької міської ради Олександр Кравченко. 
– Тепер жителі мікрорайону мають місце, де 
можна всією сім’єю із користю для дітей про-
водити час.  Вони вже мріють про розширен-
ня відпочинкової зони – хочуть облаштувати 
волейбольне поле і сквер. Не збираюся зупи-
нятися на досягнутому. Буду й надалі підтри-
мувати ідеї та задуми лучан. І  вже наступно-
го дня після відкриття майданчика вніс зміни 
до бюджету міста щодо освітлення цієї тери-
торії. Цю ініціативу одноголосно підтримали 
члени бюджетної комісії. 

Світлана ЧУНЬ,
Луцьк

Відкриття дитячого 
майданчика стало 
справжнім святом Колись тут був смітник

УКРОП ВИМАГАЄ ПРИПИНИТИ СКОРОЧЕННЯ 
КІЛЬКОСТІ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

СЬОГОДЕННЯ

Народні депутати від УКРОПу 
вимагають від уряду припинити 
закриття медичних установ 
до завершення процесу 
об’єднання територіальних 
громад. Про це йдеться 
в офіційному запиті, 
адресованому виконувачу 
обов’язків міністра охорони 
здоров’я Уляні Супрун.

Документ підготували на-
родні депутати від «Українсько-
го об’єднання патріотів» Тарас 
Батенко, Віктор Шевченко, Ірина 
Констанкевич, Олександр Ду-
бінін, Валентин Дідич та поза-
фракційний нардеп Андрій Де-
нисенко.

«Уряду варто було б повніс-
тю завершити задекларовану 
реформу децентралізації, а по-
тім переходити до оптимізації 
ліжко-місць та скорочення шта-

ту медпрацівників», – написав у 
Facebook голова УКРОПу Тарас 
Батенко.

Автори запиту зазначили, що 
за роки незалежності в Україні 
майже знищили мережу держав-
них і комунальних медзакладів. 
Також практично зруйновано 
систему диспансерних установ, а 
більшість інфекційних лікарень 
перепрофільовано чи закрито. 
Усе це відбувається на тлі стрім-
кого поширення онкологічних 
і серцево-судинних хвороб, від 
яких щороку помирають сотні 
тисяч українців.

«Україна посідає перші місця 
за рівнем смертності не тільки 
дорослого населення, а й дітей. 
Криза системи охорони здоров’я 
й соціального захисту громадян 

набуває катастрофічних наслід-
ків і вже загрожує національній 
безпеці», – наголосили автори 
запиту.

Укропівці переконані, що рі-
шення про скорочення чи опти-
мізацію медзакладів мають ухва-
лювати суто місцеві ради, адже 
саме вони фінансують оплату ко-
мунальних послуг та утримання 
лікувальних установ.

«Статтею 184 Кримінально-
го кодексу України передбачена 
відповідальність за незаконне 
скорочення мережі державних 
і комунальних закладів охоро-
ни здоров’я», – підкреслили в 
«Українському об’єднанні пат-
ріотів».

Автори звернення також по-
слалися на статтю 49 Конституції 

України, яка говорить про те, що 
нинішня кількість таких закладів 
не може бути скорочена.

Додамо, що до народного 
депутата Ірини Констанкевич 
звертаються студенти медичних 
університетів щодо проблеми 
відсутності, за словами головних 
лікарів медичних закладів, місць 
для працевлаштування випуск-
ників 2018 року. З цього приводу 
Ірина Констанкевич звернулася 
з депутатським запитом до ке-
рівників департаментів охорони 
здоров’я обласних держадміні-
страцій України з проханням 
надати інформацію про кількість 
вакантних місць для молодих 
спеціалістів.

Борис ХВИЦЬ, 
Київ

Зауважимо, Ірина Констанкевич опі-
кується питанням реставрації храму та 
відновлення історії селища Олика третій 
рік. Зокрема, будучи депутатом Волинської 
облради, вона внесла зміни до регіональ-
ної програми підтримки культури щодо 
виділення коштів на розробку проектно-
кошторисної документації для рекон-
струкції костелу-колегіату. Також з ініціа-
тиви нардепа було організовано засідання 
круглого столу щодо дослідження Олики й 
Ківерцівщини, а у вересні 2017 року про-
ведено Міжнародну наукову конференцію 
«Олика та Радзивілли в історії України, 
Польщі та Білорусі».

– Двічі у 2016, 2017 роках на мої де-
путатські запити Волинська обласна рада 
виділяла кошти – 150 та 200 тис. грн. Але 
чиновники не провели тендери. Цього 
року в січні я знову підготувала звернен-
ня. Говорила з новим головою Волинської 
облдерж адміністрації Олександром Сав-
ченком, є підтримка і від голови обласної 
ради Ігоря Палиці, депутатів, а от виконав-
ча гілка влади буксує, – розповіла Ірина 
Мирославівна. 

Варто зазначити, що Олицький костел-

колегіат – визначна барокова пам’ятка са-
кральної архітектури ХVII століття, яку на 
сьогодні визнано найкрасивішим римо-
католицьким храмом на Волині.

– Не хочу вкотре повторювати, по-
трібно дякувати за відновлення архітек-
турної пам’ятки спільної духовної історії 
наших народів, потрібно розуміти, що це 
в найближчому майбутньому стане осе-
редком туризму, активізує життя Олики, 
Волині, принесе кошти в місцеві бюдже-
ти, створюватимуться нові робочі місця. 
Хтось скаже, які очевидні речі! Так, але 
не для волинських чиновників. Отож, не 
називаю прізвищ, але, як слушно написав 
відомий журналіст Василь Недільський, 
«Уся Україна проходить випробування 
Оликою», – зауважила Ірина Констанке-
вич.

За словами голови Фундації культурної 
спадщини пана Міхела Лащовскі, відкрит-
тя відреставрованого костелу заплановано 
на 2020 рік. Цього року тут мають намір 
зробити фасад, територію навколо костелу 
й вівтар.

Борис ХВИЦЬ,
Варшава

Ірина Констанкевич 
взяла участь у звітній 
конференції Фундації 
культурної спадщини
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