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У чоловіків перемогу на Ковель-
ському півмарафоні, а отже, й у 
Чемпіонаті України з гарним ре-
зультатом здобув досвідчений Ігор 
Гелетій з Івано-Франківської облас-
ті – 1 год 6 хв 52 с. Для порівняння – 
цей час менший, ніж показав два 
тижні тому на Київському півмара-
фоні найкращий з українців Роман 
Романенко. 
Далі на п’єдесталі розташували-
ся два атлети основного скла-
ду збірної – волинянин Юрій Ру-
сюк (1:07.03) та Ігор Русс з Київщини 
(1:09.03).
У жінок найкращою стала одна з 
найсильніших атлеток країни з бігу 
на довгі дистанції харків’янка Тетя-
на Вернигор – 1 год 18 хв 10 с. Дру-
гий та третий результати здобули 
відповідно Віта Потерюк з Рівнен-
ської області (1:18.40) та Наталія 
Бат рак з Харківщини (1:18.53).
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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  

СЛЬОЗИ, ЕМОЦІЇ ТА СПОГАДИ: 
ФОНД ІГОРЯ ПАЛИЦІ «ТІЛЬКИ РАЗОМ» 
ПРИВІТАВ ВЕТЕРАНІВ З ДНЕМ ПЕРЕМОГИ 

ХІІІ КОВЕЛЬСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
ПРОБІГ ОБ’ЄДНАВ ПОНАД 
1500 ЛЮБИТЕЛІВ СПОРТУ

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

День Перемоги – свято 
радості й суму, що кілька 

десятиліть об’єднує мільйони 
українців, чиї родини не 
оминула війна. Багато 
солдатів полягло на полі бою, 
захищаючи рідну землю від 
ворога. Саме тепер, коли наша 
країна знову переживає жахіття 
війни, ми як ніколи відчуваємо 
ціну мирного неба.

Щороку луцькі ветерани тради-
ційно збираються напередодні Дня 
Перемоги, щоб ушанувати пам’ять 
загиблих побратимів. Кілька років 
поспіль вагому підтримку для від-
значення свята надає Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Цьогоріч 
160 членів Луцької міської органі-
зації ветеранів України отримали 
від Фонду солодощі та сертифікати 
на продукти. Також для сивочолих 
ветеранів організували святковий 
обід і вітальну програму.  

– Дякуємо Фонду за те, що тра-
диційно в ці дні члени нашої орга-
нізації мають можливість зустріти-
ся та поспілкуватися одне з одним. 
Сьогодні зібралися ті люди, які ще 
мають силу ходити. Але Фонд не 
залишив обділеними й тих, кому 
здоров’я не дозволяє прийти. Вони 
також отримали подарунки. Знаєте, 

є така мудрість: «Ніколи не проси в 
сильного допомоги, бо якщо він на-
справді сильний, то сам допоможе». 
Фонд допомагає нам постійно, – за-
уважує голова Луцької міської ор-
ганізації ветеранів України Валерій 
Севрюков. 

Час невблаганний, але пам’ять і 
вдячність – вічні. Людей, яким до-
велося пройти крізь жахіття Другої 
світової війни, все менше. Ті ж, що 

лишилися, не можуть без сліз при-
гадувати болючу сторінку життя. 

Олексію Ліхтаровичу зозуля 
накувала 93 роки. 460 важких днів і 
ночей Олексій Тихонович провів на 
фронті. Дякувати Богу, вцілів та до-
жив до такого поважного віку. Те-
пер сивочолому чоловікові болить 
інша війна, що п’ятий рік триває на 
сході України. 

У Івана Глущука серед числен-

У неділю, 6 травня, Ковель 
перетворився на спортивну 
столицю. ХІІІ Ковельський 
міжнародний пробіг та чемпіонат 
України з напівмарафону 
об’єднав усіх, хто любить спорт 
та пропагує здоровий спосіб 
життя – професійних спортсменів, 
аматорів, дітей різного віку, 
людей з обмеженими фізичними 
можливостями. Позмагатися в 
спритності у Ковель приїхали 
бігуни з усієї України й навіть із 
Польщі.

Незмінний організатор за-
ходу – ГО «Спортивний «Ковель». 
Третій рік поспіль пробіг відбува-
ється за підтримки Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом». Генеральний 
спонсор – ковельська група компа-
ній «ЮКОН».

Цього року пробіг присвятили 
90-й річниці проведення маршу-
пробігу на Волині. Саме в травні 
1928 року у Волинській області від-
бувся перший подібний спортивний 
захід. Він не тільки об’єднав людей 
різних національностей, віку, статі, 
а й став гарним прикладом для на-
слідування.

Участь у ковельських змаганнях 
взяли понад 1500 бігунів. Найстар-
шому учасникові – 76 років. Наймо-
лодшого мама везла у візочку, доки 
він солодко спав.

Організатор заходу, президент 
ГО «Спортивний клуб «Ковель» 
Юрій Семенюк розповів про фішки 
цьогорічного пробігу – змагання 
діт лахів на роликах та професійних 
спортсменів, які долали марафон 
на лижеролерах. Пан Юрій не лише 
організовує захід, а й власним при-
кладом популяризує спорт. На між-
народному пробігу чоловік долав 
відстань 7,7 км.

– Сьогодні не всі можуть дозво-
лити собі займатися у тренажерно-
му залі, проте бігати до снаги всім – і 
дорослим, й дітям. Тринадцятий рік 

цьогоріч наважився на участь у про-
бігу.

– Я щоранку бігаю, аби тримати 
себе в формі. До півмарафону особ-
ливо не готувався, тому результатом 
задоволений, – зазначає депутат.

У кожного учасника пробігу 
своя історія. Хтось вирушив позма-
гатися спонтанно, а хтось довго до 
цього йшов. Зокрема ковельчанка 
Миро слава Борисюк бігала заради 
емоцій. Учитель фізкультури ко-
вельської ЗОШ №11 Юрій Омеля-
нюк долав дистанцію 7,7 км, аби по-

дати прик лад своїм учням.
Найстаршому учаснику пробі-

гу Олександру Майданському – 76 
років. Чоловік каже, що без бігу не 
уявляє свого життя. У рідному місті 
він бере участь у змаганнях десятий 
рік поспіль.

– Біг гальмує старіння, заспо-
коює нерви, покращує пам’ять. Рух-
ливий спосіб життя, помірні фізичні 
навантаження, гарні думки, пози-
тивні емоції – це все здоров’я, – роз-
повів найстарший учасник змагань.

Після забігу дорослих на старт 

вийшли дітлахи, які долали корот-
кі дистанції. Діти з обмеженими 
фізичними можливостями бігли 
разом з батьками. На юних облич-
чях – яскраві емоції, адже кожен хо-
тів перемогти. Проте без подарунка 
цього дня не залишилася жодна ди-
тина.

Керівник програми «Волинь 
спортивна» Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Олексій Сорокун 
зазначив, що такі заходи напряму 
пов’язані з роботою Фонду, адже 
мають на меті популяризацію здо-
рового способу життя.

– Ковельський міжнародний 
пробіг – наймасовіший захід не тіль-
ки в місті, а й у Волинській області. 
Учасники марафону – люди різного 
віку. У цьому його особливість. Де-
хто з учасників на таких змаганнях 
встановлює перші спортивні рекор-
ди в житті. Важливо підтримати їх 
та дати стимул далі працювати над 
собою, – зазначив Олексій Сорокун.

Ірина ЮЗВА,
Ковель

них нагород – символ пам’яті мак. 
На долю Івана Марковича припало 
важке дитинство зі збоєю в руках.  

– Цей день для мене – велике 
свято, день перемоги над нациз-
мом у Другій світовій війні. Моїх 
батьків убили за участь в парти-
занському русі, хату спалили... Я 
лишився з простягнутою рукою на 
пожарищі, – пригадує чоловік.

Луцьких ветеранів приві-
тали  артисти вокальної групи 

«Життєлюби» Волинського Акме-
Університету, актори Творчої студії 
Наталії  Журавльової та члени Уні-
верситету третього віку «Золотий 
вік». Пісні воєнних років повертали 
сивочолих ветеранів у далекі фрон-
тові роки. Хтось потайки витирав 
непрохані сльози, хтось підспівував. 
А пісню «День перемоги» ветерани 
виконали  разом з артистами. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

поспіль ми популяризуємо цей вид 
спорту, – зазначає Юрій Семенюк. 
– Дуже приємно, що нам довірили 
втретє провести чемпіонат України 
з напівмарафону. Ми довели, що в 
Ковелі можна організувати такі зма-
гання на високому рівні.

Серед учасників змагань був і 
депутат Луцької міської ради Сергій 
Балицький. Чоловік кілька років по-
спіль виступає спонсором турніру, а 

ХТО ПЕРЕМІГ?

Пісня «Синий платочек» – 
символ підтримки 
бойового духу солдатів

Час невблаганний, але пам’ять і вдячність – вічні

Учасники пробігу – не лише дорослі, а й діти

76-річний ковельчанин 
Олександр Майданський 
без бігу не уявляє життя

Уперше в історії змагань – заїзд на лижеролерах
Одразу після пробігу депутат 
Сергій Балицький поїхав з 
волонтерською допомогою 
до наших захисників на схід
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ЮНІ ЛУЧАНИ – ОДНІ З НАЙКРАЩИХ 
МАТЕМАТИКІВ В УКРАЇНІ

ЛУЦЬКЕ УЧИЛИЩЕ 
ЗАЯВИЛО ПРО 
СЕБЕ В ЄВРОПІ

ТАЛАНТИ

УСПІХЗАЯВА

Луцьк багатий на 
талановитих дітей. 

Свідчення цьому – результати, 
з якими повернулися 
троє луцьких школярів з 
І Всеукраїнської олімпіади 
з математики для учнів 5-7 
класів, що відбувалася у Києві 
в останні дні квітня. 

Загалом участь в олімпіаді 
взяли 80 дітей майже з усієї Укра-
їни. Луцьк представляли най-
кращі юні математики, які про-
демонстрували високі знання на 
міських, обласних олімпіадах та 
конкурсах – п’ятикласниця НВК 
№9 Оксана Єфімова, учень шос-
того класу НВК №9 Денис Майко 
та семикласник гімназії №4 імені 
Модеста Левицького Антон Бай-
дюк. Усі троє луцьких школярів 
посіли треті місця у своїх вікових 
категорях.

Можливість взяти участь в 
олімпіаді юні математики отри-
мали завдяки підтримці Фонду 
«Тільки разом», який повністю 
профінансував поїздку. Засновник 
Фонду Ігор Палиця переконаний: 
саме за молоддю – майбутнє нашої 
країни. Тому Фонд завжди під-
тримує та стимулює обдарованих 
дітей до нових досягнень. Не зали-
шилися без уваги й призери олім-
піади з математики. Кожен учас-
ник отримав сертифікат від Фонду 
на 1000 грн як винагороду за свою 
інтелектуальну працю. 

На початку 2018 року в Луцькому 
вищому професійному училищі 
будівництва та архітектури 
відбулася презентація 
електрозварювального 
обладнання, що його придбав 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Минуло кілька місяців, і вже є 
неабиякі результати – учень 
закладу Іван Войтович посів 
перше місце в конкурсі молодих 
зварників.

22-й Міжнародний конкурс моло-
дих зварників «Золотий кубок Лінде» 
відбувся в місті Фрідек-Містек (Чехія). 
Конкурс проходив у п’яти номінаціях 
(ручне дугове зварювання, механізо-
ване зварювання плавким електродом, 
зварювання неплавким електродом, 
газове зварювання, ручне зварювання 
на зварювальному тренажері). У кон-
курсі брали участь представники Чехії, 
Словаччини, Німеччини та України. 

Команда України, сформова-
на Товариством зварників України, 
складалася з шести учасників – учнів 
професійно-технічних навчальних 
закладів Івано-Франківська, Луцька, 
Дніпра, Кременчука.

Обладнання, що його 
придбав Фонд, дуже 
потрібне молодим 
спеціалістам

Луцькі школярі посіли третє місце на 
Всеукраїнській олімпіаді з математики

Член журі Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з математи-
ки, викладач Східноєвропейсько-
го національного університету 
імені Лесі Українки Оксана Мекуш 
розповіла, що олімпіада відбува-
лася під патронатом Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка. Раніше її прово-
дили лише серед учнів 8-11 класів. 
Цьогоріч організатори долучили 
школярів 5-7 класів. 

– Часу на підготовку було дуже 
мало – два тижні. Ми працювали в 
позаурочний час та у вихідні. Діт-
ки дуже старанні й талановиті. Ми 
працювали на одній хвилі. Три го-
дини минало непомітно, – розпо-
відає Оксана Мекуш, яка допома-
гала готувати юних математиків 
до олімпіади.

Супроводжувала дітей на 
Всеукраїнську олімпіаду вчитель 
математики НВК №9 Світлана 
Демянчук. Педагог каже: були й 
сльози, й страх, і хвилювання, але 
діти перебороли це, зібралися з 
думками та показали дуже хоро-
ший результат.

– Дітям було психологічно 
важко, адже вони ще маленькі й 
досвіду такого не мали, – каже 
вона. – Але той досвід, що його 
вони здобули на олімпіаді, резуль-

тат, з яким повернулися додому, 
дали їм поштовх працювати над 
собою і йти далі.

Задоволені результатом і самі 
учасники. П’ятикласниця Оксана 
каже, що математика – її улюбле-
ний предмет. На розв’язування за-
дач дівчинка витрачає багато часу, 
і, як свідчить результат, недарем-
но. Любить математику й Денис. 
До речі, школяр  мав усі шанси по-
сісти друге місце, забрак ло лише 
трішки. Тому посилено готувати-

ся, аби наступного року показати 
ще кращі результати, для хлопця – 
справа честі. 

– Ми не розраховували на пе-
ремогу, але після першого туру 
зрозуміли, що маємо високий рі-
вень підготовки. Тому в другому 
турі були налаштовані лише на 
призове місце, – додає учень гім-
назії №4 Антон Байдюк. 

Валентина Сагайдак, учитель 
математики найменшої учасниці 
олімпіади, п’ятикласниці Оксани, 

зазначила, що НВК №9 понад де-
сять років лідирує в місті у всіх ма-
тематичних напрямках. Учні шко-
ли демонструють високі знання на 
олімпіадах, турнірах, конкурсах-
захистах. 

– У нас в Луцьку дуже багато 
талановитих дітей. На жаль, не ко-
жен вчитель має час і можливості 
приділити велику увагу додатко-
вим заняттям. Було б добре від-
крити школу молодих олімпійців-
математиків, де могли б додатково 
займатися найкращі учні міста. 
Працювати з дітьми можуть ви-
кладачі та вчителі. Такий підхід 
значно покращив би розвиток об-
дарованих дітей, – переконана Ва-
лентина Василівна.

– Від імені адміністрації на-
шої школи й від себе особисто 
дякую Ігорю Палиці за те, що він 
підтримує талановитих діток. Не 
всі батьки можуть витратити такі 
кошти, щоб дитина взяла участь 
в олімпіаді. Завдяки Фонду наші 
діти не лише поїхали, здобули но-
вий досвід, а й показали достойний 
рівень підготовки, – резюмувала 
вчителька математики гімназії №4 
імені Модеста Левицького Лариса 
Добринська.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

У п’ятницю, 4 трав-
ня, стало відомо, що на 
території КЗ «Луцький 
н а в ч а л ь н о - в и х о в н и й 
комплекс загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ст. – 
правознавчий ліцей з по-
силеною фізичною під-
готовкою Луцької міської 
ради Волинської облас-
ті» невідомі понищили 
міні-футбольне поле зі 
штучним покриттям, яке 
три роки тому встано-
вив Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Вражає й 
бездіяльність адміністра-
ції школи та директора 
Анатолія Дудича, які не 
забезпечили належного 
зберігання майна. Адже 
характер руйнувань вка-
зує на те, що вандали ни-
щили майданчик впро-
довж тривалого часу.

У зв’язку з цим голова 

правління Фонду Олек-
сандр Товстенюк дав роз-
порядження припинити 
проект «Футбольне поле в 
кожну луцьку школу».

Нагадаємо, проект 
«Футбольне поле в кожну 
луцьку школу» реалізо-
вують з 2013 року. Його 
мета – згуртувати навко-
ло спорту якомога більше 
молоді. На сьогодні вста-
новлено 21 поле в школах 
Луцька. Цьогоріч Фонд 
планував встановити 
поля ще у трьох школах – 
№4, №21 та №24. Проте з 
усього видно, що лучани 
не цінують цього. Тому 
кошти, що їх планували 
витратити на облашту-
вання футбольних полів, 
буде скеровано на інші 
проекти.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

ФОНД ІГОРЯ ПАЛИЦІ 
«ТІЛЬКИ РАЗОМ» 
ПРИПИНЯЄ ПРОЕКТ 
«ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ В 
КОЖНУ ЛУЦЬКУ ШКОЛУ»

Учень Луцького ВПУ будівництва 
та архітектури Іван Войтович пред-
ставляв Україну в номінації «Ручне 
зварювання на зварювальному трена-
жері». За якісне виконання зварного 
шва та за найбільшу кількість набра-
них балів Іван посів перше місце у 
своїй номінації та був нагороджений 
дипломом і зварювальним апаратом 
EWM Pico 160 cel puls.

Це не перша перемога Івана в про-
фесійному конкурсі. У Всеукраїнсько-
му конкурсі професійної майстерності 
WorldSkills Ukraine 2017 серед учнів 
закладів професійної (професійно-
технічної) освіти, молодих кваліфіко-
ваних робітників і фахівців від 18 до 
22 років у міжнародному форматі в 
номінації «Зварювальні роботи» Іван 
також посів перше місце.

Варто зауважити, що Фонд Іго-
ря Палиці «Тільки разом» підтримує 
училище тривалий час. Студенти ВПУ 
неод норазово були стипендіатами Фон-
ду. У рамках програми «Підтримка об-

дарованої молоді» вони змогли втілити 
свої ідеї у життя. Стипендіатка Фонду 
Ольга Філюк та команда, яку дівчина 
зуміла згуртувати навколо себе (одно-
групники Давид Артемук, Вікторія Ко-
роль), розмалювали палати Волинської 
обласної дитячої лікарні. Казкові герої 
ожили на стінах палат хірургічного, 
онкогематологічного відділень та в 
холі консультативної поліклініки. Та-
кож талановиті студенти розмалювали 
реабілітаційне відділення Маневицької 
центральної районної лікарні.

 Два роки тому Фонд придбав для 
навчального закладу деревообробні 
верстати, вартість яких – 114 тис. грн. 
А в кінці 2017 року адміністрація учи-
лища звернулася у Фонд з проханням 
зміцнити навчальну базу для елек-
трозварників. У результаті за кошти 
Фонду було придбано зварювальний 
інвертор, напівавтомат, плазморіз на 
загальну суму 57 тис. грн. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Іван Войтович посів перше місце 
в конкурсі молодих зварників

Характер руйнувань вказує на те, що 
поле нищили впродовж тривалого часу



13

Міцна держава – сильна і здорова нація

Фонд Ігоря Палиці

№ 18 (117) від 10 травня 2018 року УКРОПУКРОП
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

ukrop.com.ua
vol.party@ukrop.com.ua

facebook.com/ukrop.volyn
УКРОП ВОЛИНЬ – YouTube

Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

НА ПОМІЧ ФРОНТУТОЧКА ЗОРУ

ОЛЕКСАНДР ОМЕЛЬЧУК: «ШТУЧНЕ 
ГАЛЬМУВАННЯ СТВОРЕННЯ 
ОТГ ЗАБИРАЄ У ГРОМАДИ 
МОЖЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ»

ВОЛОНТЕРИ «СЕРЦЯ 
ПАТРІОТА» ВИРУШИЛИ НА 
СХІД ПІДТРИМАТИ БІЙЦІВ

СПІЛЬНІ СПРАВИ КОПАЧІВСЬКА ОТГ: ПЕРШОЧЕРГОВІ 
ПРОБЛЕМИ, ЯКІ ПОТРІБНО 
РОЗВ’ЯЗУВАТИ РАЗОМ

У Копачівській об’єднаній 
територіальній громаді, яка 

торік утворилася на території 
Рожищенського району, 
вистачає проблем. У спадок 
оновленому керівництву, крім 
зруйнованих доріг, лишилися 
закинутий клуб та навчальні 
заклади, які потребують 
оновлення матеріально-
технічної бази. На все це 
потрібні величезні кошти, які 
ОТГ, на жаль, не заробляє. Для 
розв’язання проблем голова 
та актив громади заручилися 
підтримкою обласної ради і, 
зокрема, депутатів від УКРОПу.

За словами очільника громади 
Олександра Совтиса, однією з бо-
лючих проблем для ОТГ лишаєть-
ся питання будинку культури в селі 
Копачівка. Величезне приміщення 
було в напівзруйнованому стані. 
Аби його врятувати, минолоріч 
там замінили дах, проте ще потріб-
но провести дуже багато робіт.

– Треба встановити нові вікна, 
бо ті, що є, або вибиті, або забиті, 
відремонтувати безпосередньо зал. 
До слова, в клубі досі працює бібліо-
тека, – розповідає голова ОТГ. 

Додає: попри аварійність при-
міщення, місцеві діти самі облашту-
вали на другому поверсі будинку 
культури кімнатку, куди принесли 
кілька гантелей і тренуються. Що-
правда, маленьке приміщення не 
зовсім підходить для цього. 

– Нашим дітям ніде подітися. 
Приїжджають з навчання додому 

Про складність децентралізацій-
них процесів на Ківерцівщині, 
приєднання Прилуцького 
до Луцька, а також про 
перспективи розвитку Олики як 
історико-культурного центру 
краю в прямому ефірі програми 
«Відкрита влада» на телеканалі 
«Аверс» розповів депутат 
Волинської обласної ради від 
УКРОПу Олександр Омельчук.

Нагадаємо: згідно з перспек-
тивним планом формування тери-
торій громад Волинської області, 
в Ківерцівському районі передба-
чено утворення шести ОТГ. Нині 
ж утворилися лише дві – Цуман-
ська та Жидичинська. Олександр 
Омельчук переконаний, що проб-
лему гальмування реформи спри-
чинила недостатня обізнаність 
населення з усіма перевагами та 
перспективами розвитку в грома-
ді. Зокрема, депутат наголосив на 
актуальному питанні об’єднання 
Прилуцького з Луцьком.  

– Жителі Прилуцького за-
слуговують на сучасні дитячі 
садочки, школи, на хороші до-
роги. Все це стане результатом 
об’єднання з Луцьком. Важливо, 
що й місто шукає компроміс за-
ради об’єднання, – зазначив де-
путат Волинської обласної ради 
Олександр Омельчук. 

За словами депутата, будь-які 
дії, вчинені з метою гальмування 
створення ОТГ, забирають у гро-
мади можливість розвитку.

У прямому ефірі також обго-
ворювали перспективи розвитку  
Олики як історико-культурного 
центру та заходи щодо створення 
відповідних умов для пацієнтів 
Олицької психіатричної лікарні. 

– Насамперед потрібен інвес-

Маскувальні сітки, лікарські 
засоби, холодильники, 
запчастини, смаколики, малюнки 
тощо завдяки волонтерам «Серця 
патріота» поїхали до бійців на 
схід України – в Новоайдар, 
Щастя, Бахмут, Попасне, Золоте, 
Слов’янськ. А ще у 14-ту бригаду 
для розвідників волонтерський 
центр доправить автомобіль 
Volkswagen Passat. Це вже 164-
та поїздка «Серця патріота», і 
щоразу волонтери вдячні усім, 
хто долучається до формування 
посилок, та чекають небайдужості 
й підтримки від решти волинян.

– Разом із волонтерським цен-
тром відправляю вантаж нашим 
воїнам 82-й раз, – розповідає депу-
тат Луцької міської ради від партії 
УКРОП Сергій Балицький. – Цього 
разу відвідаємо п’ять підрозділів 
у Донецькій і частково в Луган-
ській областях. Небайдужі члени 
ківерцівської громади придбали 
автомобіль, його доправимо нашим 
бійцям-розвідникам. Назад візьме-
мо автомобіль капеланів, бо пола-
мався, мусимо тут організовувати 
його ремонт. Ще з Ковеля волонте-
ри передали для розвідки 6 гум і 12 
ящиків іменних посилок. Через це 
трохи змінимо маршрут, адже будь-
що маємо доправити цей вантаж, бо 
хлопці чекають. До усіх треба заїха-
ти, вислухати побажання. Бо вже по-
чинаємо готувати наступний виїзд.

За словами волонтерів, найбіль-
ше допомагають військовим ті, хто 
відчув на собі лихоліття війни. Вете-
ран АТО Руслан Кашаюк передав ко-
лишнім побратимам духовні святині 
з містечка Меджугор’є, що в Боснії і 
Герцеговині. 

– Там являлася і ще являється 
Божа Матір. Для хлопців із різних 
куточків України в цьому місці 
проводять духовну реабілітацію, 
яка включає молитви. Дівчата звід-
ти передали для українських бійців 
прапор із Богородицею, розарій та 
молитовники, щоб святині берегли 
їх, – зазначив Руслан Кашаюк.

і їм треба десь чимось зайнятися. 
Вони ж бачать, що в Луцьку є і спор-
тивні та дитячі майданчики, і фут-
больні поля. Було б добре, якби і в 
нашій ОТГ були такі об’єкти. Хоті-
лося б, щоб у Копачівці був трена-
жерний зал або хоча б встановлено 

вуличні тренажери, – каже голова 
громади Олександр Совтис.

Депутат облради від УКРОПу 
Вячеслав Рубльов переконаний: 
відремонтувати приміщення залу 
можна господарським методом, 
а для встановлення спортивно-

го знаряддя потрібно заручитися 
підтримкою активних жителів 
ОТГ та втілити проект на умовах 
співфінансування.  

– Спільно з ОТГ та Фондом 
«Тільки разом» будемо працювати 
над тим, аби встановити вуличні 
тренажери. Крім того, продовжи-
мо роботи щодо реконструкції бу-
динку культури. Після того як тут 
встановлять вікна, перейдемо до 
ремонту зали, – планує політик.  

Після відвідин будинку куль-
тури Вячеслав Рубльов завітав до 
школи села Копачівка. Тут навча-
ється понад 200 дітей. Для потреб 
учнів депутат передав від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» но-
венький телевізор. Директор шко-
ли Іван Космін каже: техніку вста-
новлять в кабінеті інформатики. 

– На жаль, у нас застаріла 
комп’ютерна техніка, лінійного 
зв’язку там немає. Тепер завдяки 
цьому телевізору під час уроків учи-
телька зможе показувати всі зав-
дання, задачі та приклади так, щоб 
діти це бачили, – радіє директор.  

– Ми маємо підтримувати 
освіту. Найкраще, коли держава 
і громада дбають про своїх дітей, 
тоді з них виростають справжні 

патріоти, – каже Вячеслав Рубльов. 
– Приємно бачити те, що в Копа-
чівці – активна громада. Тут уже 
є реалізовані проекти від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». 

Політик висловив надію, що 
громада, депутати будуть співпра-
цювати з обласною радою та Фон-
дом для втілення задумів. 

– Ми вже працюємо над вста-
новленням дитячого майданчика 
на території ДНЗ в селі Кременець 
Копачівської ОТГ. Крім того, та-
кий же майданчик встановлюють 
в Ужовій. Торік завдяки підтримці 
Волинської обласної ради і зокре-
ма Вячеслава Рубльова для нашої 
ОТГ було виділено 600 тис. грн 
на капітальний ремонт будинку 
культури, ще 50 тис. – на будівни-
цтво підсобного приміщення шко-
ли в селі Тростянка. Цього року в 
бюджеті передбачили 300 тис. на 
заміну вікон в нашому будинку 
культури, таку ж суму виділили на 
капітальний ремонт покрівлі даху 
в ДНЗ села Любче. Ми щиро вдяч-
ні за ті справи, які спільно робимо 
для громади, – підсумовує голова 
ОТГ Олександр Совтис.

Анна ВОЛОЩУК,
Рожищенський район

Новенький телевізор встановлять 
у кабінеті інформатики

тор, який готовий виділити великі 
кошти для перетворення Олики на 
культурний центр. Спадщина Ра-
дзивіллів, частина якої зберігається 
у фондах Волинського краєзнавчо-
го музею, мала б нарешті поверну-
тися до Олики й бути представле-
на в музеї. Крім цього, актуальним 
насамперед для 395 працівників 
і пацієнтів залишається питання 
створення сучасного медичного 
закладу на базі психіатричної лі-
карні, – зазначив депутат.

Ще одна проблема Ківер-
цівського району –  відсутність 
контролю у лісовій галузі. Варто 
зазначити, що саме лісові госпо-
дарства в нашому регіоні залиша-
ються основними бюджетонапов-
нювачами.

– У лісовій галузі ми спосте-
рігаємо чимало проблем. Насам-
перед це те, що лісовози розби-
вають сільські дороги, а місцеві 
жителі мають нелегальні пило-
рами. Ми проінспектували цю 
ситуацію під час виїзної роботи 
екологічної комісії. На жаль, для 
розв’язання проблем цієї галузі 
знадобиться ще чимало зусиль та 
часу, бо людям потрібне насам-
перед усвідомлення того, які на-
слідки матиме їхня діяльність для 
регіону, – підсумував депутат.

Катерина ОСТАПЕНКО

Олександр Омельчук

Ківерцівська громада земля-
кам у зону воєнних дій вчергове 
передала автівку. Загалом за час 
українсько-російського конфлікту 
ківерчани купили й відремонтува-
ли близько 20 машин. До форму-
вання вантажу активно беруться 
колишні військові, підприємці та 
просто небайдужі містяни. 

– Зреагували на усне звернен-
ня наших хлопців, які служать за 
контрактом у 14-й бригаді, – зазна-
чив представник активних ківерчан 
Сергій Гетьманчук. – Їм потрібен 
був малогабаритний транспорт, бо 
великі автомобілі армія має. Пішов 
клич у місті, й за тиждень зібрали 
кошти на придбання та ремонт ав-
томобіля. Тепер відправляємо його 
бійцям. Закликаю усіх волинян бути 
небайдужими, долучатися до гарної 
справи. Разом – до перемоги!

Традиційно до формування 
вантажів українським військовим 
долучаються школи та садочки Во-
лині. Найбільш активні – Луцька 
ЗОШ №11, княгининівський і при-
луцький загальноосвітні заклади. І 
цього разу вчителі й учні сплели та 
передали на схід маскувальні сітки, 
які замовили бійці. 

– Діти та вчителі уже самі ор-
ганізовуються для формування 
вантажів, – із вдячністю каже во-
лонтерка Ольга Балицька. – Часом 
навіть із далеких шкіл передають 
посилки. Хлопці чекають хоч яко-
їсь вісточки, тому малюнки, обере-
ги, смаколики дуже потрібні. Цьо-
го разу ще передаємо стоматологам 
лікарські засоби. Хочеться, щоб 
люди більш активно долучалися 
хто чим може для підтримки на-
ших бійців. Бо традиційно активно 
допомагають колишні військово-
службовці, які були в зоні АТО, або 
ж ті, хто й сам потребує помочі.

Волонтери центру «Серце 
патріо та» дякують за значну допо-
могу у формуванні вантажу голо-
ві Волинської обласної організації 
УКРОПу, раднику голови облра-
ди Вячеславу Рубльову, депутату 
Луцької міської ради від УКРОПу 
Ігорю Поліщуку, ківерцівській гро-
маді, керівникам ПАТ «Теремно 
Хліб», ПрАТ «Луцький домобуді-
вельний комбінат», поліграфічного 
центру «ДрукФормат» та кафе «Ко-
раблик».

Світлана ЧУНЬ,
Луцьк

Ківерцівські активісти за допомогою «Серця 
патріота» відправляють розвідникам автомобіль
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ЗАХИСТ ПРАВ

Сьогодні показовою і непродуманою 
є «реформа» Національної 
телерадіокомпанії, бо, маючи єдиний 
інформаційний ресурс з широкою 
мережею регіональних філій, держава 
під гаслом оптимізації та реорганізації 
фактично починає його знищувати. 
Цей важливий ідеологічний форпост 
українства, оновлений і модернізований, 
міг би успішно протистояти ворожій 
інформаційній агресії, однак не так 
сталося,  як гадалося. 

Тоді коли країна взяла курс на децентра-
лізацію, кожну теле- чи радіопрограму з об-
ласної філії мають затверджувати в Києві. Та 
найголовніше – масово викидають на вулицю 
високопрофесійних досвідчених фахівців. 
Ліквідують кадровий потенціал українського 
інформаційного простору і водночас забира-
ють собі звільнені приміщення й майно теле-
радіокомпаній. 

Група народних депутатів, які стурбова-
ні таким станом речей, звернулася до голови 
Верховної Ради Андрія Парубія з проханням 

не допустити знищення національної теле-
радіокомпанії та вимогою заслухати звіт 
голови правління ПАТ «Національна сус-
пільна телерадіокомпанія України»  Зураба 
Аласанії.

«На жаль, формування суспільного 
телебачення проходить втаємничено від 
суспільства. До сьогодні ніхто не побачив, 
який вигляд має мати в результаті суспільне 
регіональне мовлення. Без жодних  пояс-
нень звільняють цілі колективи регіональ-
них філій. Так, зрозуміло, що оптимізація 
була і є вкрай потрібною, але закрили цілі 
програми. Тобто маємо не розвиток сітки 
мовлення, не покращення якості, а баналь-
не закриття напрацьованих суспільно-
політичних програм», –  йдеться у депутат-
ському зверненні.

Серед ініціаторів звернення – і волинян-
ка Ірина Констанкевич, адже Волинська ре-
гіональна дирекція Національної суспільної 
телерадіокомпанії України переживає не най-
кращі часи.

– Особисто мене хвилює доля загалом 
обласних мовників і, звичайно, найбіль-

ше – волинських медійників: і телевізійни-
ків, і радійників. Це творчі колективи, які  
десятиліттями формували традиції якісного 
мовлення в умовах мізерного фінансування з 
боку держави. Я можу назвати десяток ціка-
вих програм та їх авторів-журналістів, які не 
тільки були форпостами суспільного мовлен-
ня, вони ще й тримали руку на пульсі волин-
ського життя. Можу назвати безліч сюжетів 
волинської тематики, які цікаві саме для нас 
своєю регіональною специфікою. А для цен-
тру, звичайно ж, ні. Особливо болить нищен-
ня волинського радіомовлення, яке мало ба-
гатотисячну аудиторію в поліських селах, де 
про українське телебачення і не чули, нато-
мість є білоруське, польське, а інтернет – вза-
галі зі сфери фантастики. Тож коли звільнити 
майже сотню працівників Волинської облас-
ної державної телерадіокомпанії (назва до ре-
організації, – авт.), а по Україні – тисячі, це 
ще не означає, що зміни будуть якісними, – 
наголосила нардеп.

Під депутатським зверненням підписало-
ся більш як півсотні народних обранців.

Петро РОЙКО, 
Київ 

Народні депутати від УКРОПу 
пропонують на державному рівні 

забезпечити якісним безоплатним 
харчуванням дітей, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи 
або проживають на радіоактивно 
забруднених територіях.

Йдеться про безплатні обіди, які відпо-
відатимуть фізіологічним потребам таких 
учнів і включатимуть харчові добавки, що 
сприяють виведенню з організму радіонук-
лідів.

З цією метою укропівці подали на розгляд 
парламентського комітету з питань екологіч-
ної політики, природокористування та лікві-
дації наслідків Чорнобильської катастрофи 
низку відповідних поправок до законодав-
ства  щодо виплати грошової компенсації на 
харчування дітей.

Документ підготували народні депутати 
Ірина Констанкевич, Тарас Батенко, Олек-
сандр Шевченко, Віктор Шевченко, Олек-
сандр Дубінін, Віталій Купрій і Валентин 
Дідич.

– Такі діти потребують особливого хар-
чування. Грошові компенсації не розв’язують 
проблему, адже йдеться про особливі потреби 
організму. І обов’язок держави – ці потреби 

Міністерство освіти і науки пропонує 
змінити правила прийому дітей 
до перших класів державних та 
комунальних закладів освіти. Проект 
документа також описує механізми 
зарахування дітей до початкової 
(1-4 класи), базової (5-9 класи, гімназії) 
та старшої (10-11 класи, ліцеї) школи, 
переведення та відрахування.

Для зарахування дітей у перший клас 
батьки мають подати пакет документів до 
31 травня. Присутність дитини під час по-
дання заяви чи в процесі її зарахування не є 
обов’язковою і не може вимагатися чи бути 
умовою зарахування.

Відповідно до нинішніх вимог, право на 
першочергове зарахування до конкретної 
школи матимуть ті діти, які зареєстровані на 
території, закріпленій за цією школою. Усі ті, 
хто не зможе надати потрібні документи, на-
вчатимуться там, де залишаться вільні місця. 
Тобто де живеш, там і навчаєшся.

Місцева влада вже взялася «нарізувати» 
території, закріплені за навчальними закла-
дами. Міжнародні експерти вказували, що 
процедура прийому до школи на основі кон-

забезпечити, – заявила нардеп від УКРОПу 
Ірина Констанкевич.

Парламентар зазначила, що чинне зако-

нодавство вже наділяє таких дітей правом 
на безоплатне харчування. Однак школярі 
часто не отримують гарантованих державою 

обідів через зрив чи затягування закупівель 
за тендерними процедурами. Крім того, пе-
редбачених у бюджеті коштів недостатньо 
для повноцінного харчування навіть здо-
рових школярів, не кажучи вже про дітей-
чорнобильців.

– Це просто копійки, за які сьогодні не 
прогодуєш дитину. Уряд має збільшити ви-
датки на харчування дітей. Ці зміни суттєво 
не позначаться на бюджеті держави, однак 
дуже допоможуть сім’ям чорнобильців, – до-
дала Ірина Констанкевич.

Також в УКРОПі пропонують виплачу-
вати грошову компенсацію за харчування за 
всі дні, коли діти з певних причин не від-
відували навчальні заклади. Сума такого 
відшкодування має складати не менш як 
половину прожиткового мінімуму, встанов-
леного для дітей відповідної вікової кате-
горії на місяць. Крім того, компенсація має 
включати вартість харчових додатків, що 
сприяють виведенню радіонуклідів з орга-
нізму.

Борис ХВИЦЬ,
Київ 

курсу – це одне зі слабких місць нашої сис-
теми освіти, яке відкриває можливості для 
корупції. 

Щодо того, чи виправдає себе ще одне но-
вовведення Міністерства освіти, висловила 
думку заступник голови комітету Верховної 
Ради з питань освіти і науки, народний депу-
тат Ірина Констанкевич. 

– Річ у тому, що держава має подбати про 
якість освіти, щоб не ставити батьків перед 
вибором, в яку школу вести дитину. Не зов-
сім правильно, коли школяра через півміста 
потрібно везти до іншої школи. Матеріально-
технічна база закладів освіти має бути одна-
ково пристойною, якість викладання шкіль-
них дисциплін – на сучасному рівні, тоді 
питання безальтернативного зарахування 
до шкіл взагалі відпало б, – зауважила Ірина 
Констанкевич. 

Парламентар наголосила, що ще гірша 
ситуація – в сільській місцевості, де такого 

вибору шкіл немає, а діти змушені діставати-
ся до навчального закладу за кілька кіломет-
рів або навчатися в приміщенні сільського 
клубу. Так, як навчаються діти в селі Баш-
лики Ківерцівського району, чи в три зміни, 
як учні у Стобихівці Камінь-Каширського 
району. 

– У новому порядку зарахування до школи 
мене насторожують «соціалістичний» прин-
цип і намір чиновників усіх дітей поставити 
в одні умови, без урахування індивідуальних 
особливостей розвитку. Як на мене, це таке 
собі дежавю 70-х років ХХ століття. Чим це 
закінчилося, добре пам’ятаємо. І друга теза: 
зважаючи на світову практику, ми знову не 
враховуємо, що за усіма параметрами рівень 
життя в нас найнижчий, про зарплати, пенсії 
годі й говорити. То чи можна сліпо мавпувати 
чуже?! – зауважила нардеп.

Петро РОЙКО,
КиївІрина Констанкевич

Школярі з чорнобильських 
районів мають якісно харчуватися
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