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Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» неодноразово підтримував членів 
Волинського обласного ветеранського товариства політичних в’язнів 
і репресованих та Луцької міської ветеранської спілки політв’язнів і 
репресованих. Матеріальна допомога на оздоровлення, продуктові 
набори, оздоровчо-курортний відпочинок у санаторії «Пролісок» –  
Фонд не лишається осторонь людей, які творили історію незалежної 
України. Виділяв Фонд і кошти на  здійснення статутної діяльності 
організацій, а в 2015 році за його сприяння  придбали сценічні костюми 
для народного колективу «Писанка», що діє при Луцькій міській 
ветеранській спілці політв’язнів і репресованих.
Цьогоріч до Дня пам’яті жертв політичних репресій члени товариства 
отримали від Фонду сертифікати на покупки в супермаркеті «Наш 
край». Тим, хто через поважний вік та стан здоров’я не зміг прибути 
особисто, їх передали рідні. 
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ
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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  

ТІ, ХТО НЕ ВТРАЧАЄ ДУХ 
БОРОТЬБИ ЗА УКРАЇНУ: 
У ЛУЦЬКУ ВІДБУЛОСЯ ЗІБРАННЯ 
РЕПРЕСОВАНИХ ТА ПОЛІТВ’ЯЗНІВ

Спогади про трагічні часи 
тоталітарного комуністичного 

режиму, світлини репресованих, 
вишиті на засланні в Сибіру 
картини та подарунки від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом»: у 
Луцьку на урочисте зібрання 
згуртувалися колишні політв’язні 
та члени родин репресованих 
волинян.

Організувала захід ГО «Волинське об-
ласне ветеранське товариство політичних 
в’язнів і репресованих». Голова організації 
Валентина Єгорова розповіла, що третьої 
неділі травня відзначають День пам’яті 
жертв політичних репресій. Організація ра-
ніше проводила виставки, присвячені річни-
ці заснування Колківської республіки, 75-ї 
річниці створення УПА, Дня українських 
героїнь тощо.

Всеукраїнське товариство політичних 
в’язнів та репресованих постало у червні 
1989 року, коли ще діяв КДБ і забороняв 
членам товариства збиратися у приміщенні. 
Тоді зібрання провели просто неба в Києві на 
вулиці Львівській, а Волинь на ньому пред-
ставляли Мелетій Семенюк та Микола Коц, 
які згодом стали засновниками Волинського 
товариства політичних в’язнів і репресова-
них та Братства ветеранів ОУН-УПА. Орга-
нізацію було засновано у травні 1991 року, 
до офіційного проголошення Незалежності 
України.

Товариство об’єднує тих, хто пройшов 
табори ГУЛАГу, отримав великі строки в 
тюрмах (так званий бандерівський строк 
на 25 років). За інформацією ЮНЕСКО, з 
цієї категорії осіб додому живими повер-
нулися лише 10-15%. Також у товаристві є 
реабілітовані репресовані особи, яких було 
вислано на заслання та поселення – цілі 
родини з малолітніми дітьми вивозили у 
Сибір за те, що їхній батько чи дід належав 
до УПА. Входять до організації і члени ро-
дин репресованих та ті, хто народився на 
засланні, у тюрмах чи лишився без опіки 
батьків. У серпні 96 років виповниться Пе-
тру Мартинюку, колишньому сотенному 
УПА, багаторічному політичному в’язню, 
який брав участь у Норильському по-
встанні.

Донедавна законодавство не визнавало 
такої категорії, як діти репресованих, але 
Президент вже підписав новий закон про 
реабілітацію жертв репресій комуністично-
го тоталітарного режиму 1917-1991 років. 
Так, останній політичний в’язень повернув-
ся додому в листопаді 1991 року. 

Організація намагається підтримува-
ти репресованих, дух їхньої боротьби, щоб 
показати світу, що такі люди є, що Україна 
жива.

Під час зібрання демонстрували світ-
лини та особисті речі тих, кого примусово 
виселили з рідної Волині. Серед них – ви-
шите зображення церкви, на яке молилися 
виселені в Кемеровську область, оскільки 
церкви там не було. Демонстрували також 
мініатюрне Євангеліє 1914 року випуску, 
картину, вишиту на засланні, фотокопію мо-
литовника, що ним користувалася родина 
репресованих.

Любов Стельмащук розповіла, що її мамі 
вже виповнилося 90 років, але вона добре 
пам’ятає непрості часи, вояків УПА та ви-
везення родин українців з рідного краю. Її 
рідні, сім’я Марчуків, проживали в селі Хо-
тешів Камінь-Каширського району, їх ви-

везли до Сибіру, в далекий Красноярський 
край. Батьки жінки допомагали повстанцям, 
які зупинялися у них на хуторі, а дядько став 
зв’язковим УПА. За це дід та дядько отрима-

ли максимальний термін таборів – 25 років, 
а родину вивезли на спецпоселення. Їхні 
світлини також могли оглянути учасники зі-
брання.

Доля родини Ольги Окунєвої склада-
лася важко, але вони усе ж вистояли. Усю 
сім’ю в буремні роки вивезли до Сибіру, 
а найпершими постраждали дві сестри – 
Ніна та Любов Дем’янчуки, які були в УПА. 
У 1946 році одну з сестер засудили до 15 
років каторги, іншу – до 10 років таборів. 
Їх вивезли в Іркутську область та на Коли-
му. Решту членів сім’ї, які проживали у селі 
Вичавки Рівненської області, у 1949 році 
вивезли в місто Томськ, що у Сибіру. Вони 
постраждали через те, що їхні рідні були в 
УПА. До боївок УПА належало майже все 
чоловіче населення села. Тітка жінки пра-
цювала в аптеці, тож приносила в криїв-
ки повстанцям медикаменти, а мама була 
на той час десятирічною дівчинкою, вона 
збирала влітку лікарські трави й теж допо-
магала повстанцям, готувала для них їжу 
тощо. Ці події за певних часів не згадували, 
але то історія, яку свято бережуть у родині 
донині.

Павло ПЕРЕВЕДЕНЕЦЬ,
Луцьк

Члени товариства отримали 
подарунки від Фонду На долі цих людей випали нелегкі випробування

Мініатюрне Євангеліє 1914 року випуску
День пам’яті жертв політичних репресій 
відзначають третьої неділі травня
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У МАЛОМУ ПОРСЬКУ ВСТАНОВИЛИ 
ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК

НАЙКРАЩЕ  ДІТЯМ

ДОБРІ СПРАВИ

ВІДКРИТА ВЛАДА

ДЕПУТАТИ-УКРОПІВЦІ ПОДАРУВАЛИ ВИХОВАНЦЯМ 
ДИТЯЧОГО САДКА НОВІ КОСТЮМИ

ІРИНА ВАХОВИЧ: «ТРЕБА ШУКАТИ 
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ 
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ НА ВОЛИНЬ» 

У селі Малий Порськ, що входить 
до Голобської об’єднаної громади 

Ковельського району, за сприяння 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
обладнали новий дитячий майданчик. 
На урочисте відкриття завітали 
укропівці – депутат Волинської обласної 
ради Олександр Омельчук, депутати 
Ковельської міської ради Ігор Пініс та 
Галина Стасюк. 

Новенький дитячий майданчик встановили 
поблизу місцевої школи. До слова, приміщення  
ЗОШ І ступеня села Малий Порськ – одне з 
найстаріших у Ковельському районі, а навчаль-
ний заклад відвідує усього 17 учнів. Попри це, 
місцеві жителі, а їх усього 280, докладають не-
абияких зусиль, щоб їхнє село не зникло з мапи 
України. За словами депутата Ковельської місь-
кої ради Ігоря Пініса, громада звернулася до 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», бо свідома 
того, що саме може врятувати село.

– Коли закривають школу та ФАП, село 
фактично перестає існувати. Розуміють це 
і жителі Малого Порська. Саме тому люди 
намагаються зробити усе можливе для того, 

лися новому майданчику. Депутат Волин-
ської обласної ради Олександр Омельчук 
висловив сподівання, що громада не зупи-
ниться на досягнутому й надалі розвиватиме 
своє село.  

– Проекти, що сприяють розвитку ді-
тей, ніколи не залишаються без уваги Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом» і депутатів-
укропівців. Я переконаний, що нині перед 
нами стоїть завдання забезпечити дітей, які 
проживають у сільській місцевості, усім, що 
потрібно для гармонійного розвитку. Звісно, 
проблемних питань накопичилося дуже бага-
то, однак поступово, навіть малими кроками 
їх вдасться розв’язати. Головне – це бажання 
людей змінити своє життя, подбати про май-
бутнє дітей, створити умови для комфортно-
го та змістовного відпочинку малечі. Вірю, 
що гарний початок співпраці громади села 
Малий Порськ, Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» та депутатів-укропівців уже покладе-
но, – підсумував Олександр Омельчук. 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Ковельський район

щоб місцеву школу не закрили, щоб діткам 
було де розважитися й відпочити. Такі ініціа-
тиви потрібно підтримувати, сприяти тому, 
щоб села ставали успішнішими та багатши-
ми, щоб там народжувалися і зростали дітки. 

Вірю, що разом вдасться досягнути бажано-
го, – зазначив депутат.

Ще до презентації стало цілком очевид-
но: на цей проект у селі чекали нетерпеливо. 
Особливо найменші жителі, які щиро тіши-

Найбільше новому майданчику 
раділа сільська малеча

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

ІГОР ПОЛІЩУК: «ОСББ – 
НАЙПРОГРЕСИВНІША 
АЛЬТЕРНАТИВА ЖЕКУ»
Про перспективи створення ОСББ та 
програми підтримки Луцької міської ради 
в ефірі програми «Відкрита влада: місто» 
телеканалу «Аверс» розповів голова 
фракції «УКРОП» у Луцькій міській раді 
Ігор Поліщук. 

Лучан дедалі більше хвилює питання 
утворення ОСББ, а також доля тих бага-
токвартирних будинків, мешканці яких 
так і не об’єдналися. Зокрема, люди схви-
льовані інформацією, що влада самостій-
но призначатиме управителів житлового 
будинку. Депутат Луцької міської ради 
від УКРОПу Ігор Поліщук запевнив, що 
причин для хвилювання немає. 

– Я можу запевнити, що найближчим 
часом таких змін не відбудеться. Річ у 
тім, що управитель має бути відповідно 
ліцензованим. Нині ситуація залишаєть-
ся без змін, хто створив ОСББ – будуть 
обслуговуватися ОСББ, хто обслугову-
вався в жеку – там же. Ті співвласники 
багатоквартирних будинків, які ще не 
об’єдналися, зможуть зробити це пізні-
ше.

Щодо роботи жеків, то, за словами 
депутата, вона вже давно не задовольняє 
жителів міста. 

– Основна маса скарг лучан стосуєть-
ся саме роботи жеку. Попри всі недоліки, 
він зникнути не може, тому що в Луць-
ку залишається дуже багато будинків, 
у яких не створено ОСББ. Зокрема це 
стосується старого житлового фонду. 
Найбільш прогресивною та ефективною 
альтернативою залишається така форма 
управління, як ОСББ, – зазначив Ігор 
Поліщук.

Згадана проблема, а саме – неспро-

Формування стратегії розвитку області на 
наступні два роки, шляхи залучення інвестора в 
регіон, можливості наповнення бюджету Волині 
обговорювали учасники телепередачі «Відкрита 
влада: область» на каналі «Аверс». Гостем студії 
стала депутат обласної ради від партії УКРОП, 
голова постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів та цінової політики Ірина Вахович.

За словами депутата, програма стратегічного 
розвитку Волині – досить важливий документ, 
над підготовкою якого мають працювати усі гіл-
ки влади регіону, а також науковці. 

– Потрібно акумулювати усі можливості, 
щоб сформувати насправді дієвий документ. Для 
цього мають об’єднати зусилля виконавча і пред-
ставницька влада області та науковці, які життя 
присвячують для побудови стратегії розвитку, 
знають методику її формування, – зазначила під 
час ефіру Ірина Вахович. – У тій програмі, що 
зараз запропоновано для розгляду депутатсько-
го корпусу, немає інвестиційної карти  Волині, 
яка відображала б проблеми розвитку кожного 
району і, відповідно, давала б спрямування для 
підготовки проектів. Потрібне системне, комп-
лексне бачення для формування програми з чіт-
ко визначеними шляхами розвитку.

Голова бюджетної комісії обласної ради 
стверджує: потрібно шукати можливості для за-
лучення іноземних інвесторів на Волинь, щоб 
наповнювати бюджет регіону. Це дасть змогу 
підтримувати об’єкти соціальної сфери області, 
фінансувати ремонт доріг, підтримувати медичні 
заклади тощо. 

– Я людина, яка шукає можливості, тому пе-
реконана: якщо є перспективи залучити інвес-
тора, то треба спробувати знайти точки дотику, 
стерти проблеми й дійти до результату. Потрібно 
вести діалог, – переконана Ірина Вахович. – Це, 

зокрема, стосується інвестування комунального 
підприємства обласної ради «Волиньприродре-
сурс», що має ліцензію на видобуток бурштину. 
Питання не в конкретному інвесторі, якому не 
довіряє відповідне управління облдержадміні-
страції, а в тому, що зробили, аби знайти іншого 
інвестора. Усі податки від діяльності комунально-
го підприємства підуть у бюджет області, а коли 
за це візьметься приватне підприємство – зовсім 
інша справа. Розпочнімо співпрацю виконавчої 
та представницької гілок влади з узгодження пи-
тання діяльності «Волиньприродресурсу».

Депутатський корпус, зокрема, члени бю-
джетної комісії, мають чітко бачити, на думку де-
путатки, які проекти пропонують для залучення 
іноземних інвестицій. 

– Якщо заплановано забезпечити співфі-
нансування із обласного бюджету, то бюджетна 
комісія має чітко розуміти, який має бути ре-
зультат із впровадження кожного проекту, яка 
вигода для Волині. Це головне, – зазначила Іри-
на Вахович. – Проекти реалізовуються до трьох 
років, і ми можемо запланувати на них кошти. 
Якщо говоримо про каналізування Шацька, то, 
безумовно, мусимо підтримати таку ініціативу. 
Але хочеться бачити весь перелік проектів і ро-
зуміти їхню роль та те, на яку частину громади 
вони матимуть вплив. Якщо частка незначна, то 
треба зважати на цей момент під час залагоджен-
ня питання співфінансування. Я маю питання до 
проектів, які є містечковими і не робитимуть 
значних зрушень у розвитку регіону.

Учасники телепередачі висловилися за пер-
шочергову підтримку проектів для залучення 
іноземних інвестицій, зорієнтованих на розбу-
дову економіки регіону: будівництво доріг, ство-
рення робочих місць тощо. 

Світлана ЧУНЬ,
Луцьк

У закладі дошкільної освіти №37 
«Дзвіночок» відбулося свято «Зустріч 
друзів».  Під час заходу депутати Луцької 
міської ради від УКРОПу Юрій Безпятко та 
Сергій Балицький вручили вихованцям 
нові костюми для виступів. Їх вони 
придбали за кошти з депутатського фонду. 

Завідувачка дошкільного навчального 
закладу Валентина Віннік зазначила, що 
допомога депутатів дозволяє поступово 
оновлювати матеріально-технічну базу за-
кладу, якому вже понад 40 років. 

– 1 червня у День захисту дітей малюки 
братимуть участь у святковому концерті. 
Костюми для виступів служать дітлахам вже 
не перший рік, тому новий одяг був дуже по-
трібний. Батьківський комітет дитячого са-
дочка звернувся до депутатів із проханням 
допомогти придбати костюми для творчо-
го колективу наших вихованців. І ми щиро 

вдячні, що депутати завжди відгукуються на 
наші прохання, – розповіла Валентина Віннік.

За словами представників батьківського 
комітету, співпраця з депутатами дозволяє 
забезпечити дітей усім найнеобхіднішим. 
Зокрема, у 2017 році за їхнього сприяння в 
музичному залі закладу замінили 10 вікон, а 
також придбали  комп’ютерну техніку.

– Я й сам колись був вихованцем дитячого 
садочка «Дзвіночок», тому сьогодні відчуваю 
особливу ностальгію. Приємно, що у закладі 
зростають, набувають перших умінь та нави-
чок такі обдаровані дітки. Ми ж, своєю чергою, 
намагаємося не залишатися осторонь, підтри-
мувати дитячі садочки. Я свідомий того, що 
нині для того, щоб зібрати діток на конкурс 
чи спортивні змагання, потрібні колосальні 
кошти. Разом ці питання розв’язувати лег-

ше, – зазначив Юрій Безпятко.
Сергій Балицький зауважив, що попри 

обмеженість ресурсів, депутати спільно на-
магаються залагоджувати різні проблеми 
жителів кварталу.  

– Є локальні питання, яких, на жаль, не 
розв’язували десятки років. Це благоустрій 
у дворах, заміна вікон в освітніх закладах 
чи навіть придбання сценічних костюмів 
для діток. Такі питання ми намагаємося за-
лагодити за кошти з депутатського фонду та 
у співпраці з лучанами. Сподіваюся, що нам 
вдасться втілити багато спільних ідей, які 
сприятимуть інтелектуальному, духовному 
та фізичному розвитку діток, – підсумував 
Сергій Балицький. 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк

Новенькі костюми обранці 
громади придбали за кошти 
з депутатського фонду

можність частини населення з тих чи тих 
причин інвестувати в утворення ОСББ, 
гальмує ці процеси. 

– Малозабезпечені люди не можуть 
взяти на себе величезні витрати, потріб-
ні для самостійного господарювання. 
Для нормальної роботи і розвитку треба 
придбати відповідне обладнання, тран-
спорт, винайняти приміщення, сформу-
вати штаб працівників. Усе це – величез-
ні інвестиції. Варто розуміти, що люди 
не готові вкладати свої гроші у справу, 
коли не уявляють, які переваги можуть 
отримати. 

Вихід із цієї ситуації депутат вбачає у 
проведенні широкої інформаційної кам-
панії, заохоченні людей до створення 
ОСББ, а також у фінансовій підтримці 
успішних об’єднань.

– Найкраще заохочення – це фі-
нансова допомога для тих ОСББ, які 
успішно працюють та розвиваються. Ми 
розуміємо, що житловий фонд не став 
кращим від обслуговування жеком. Саме 
тому ми взяли курс на розвиток ОСББ. 
Для підтримки об’єднань співвласників 
було створено програму 70/30 для капі-
тального ремонту житлового фонду, а 
також програму відшкодування відсот-
кових ставок. Для жеку такої програми 
не передбачено. Щодо фінансування, то 
в 2017 році на реалізацію цих програм 
було виділено уп’ятеро більше коштів, 
ніж у 2016-му. Загальна сума становила 
12,5 млн грн, із цих коштів майже 8 млн 
грн виділили на програму 70/30, решту – 
на програму з відшкодування відсотко-
вих ставок. Більш ніж 50 ОСББ змогли 
скористатися програмою 70/30, 72 ОСББ 
скористалися програмою відшкодуван-
ня відсоткових ставок. Цьогоріч на роз-
виток ОСББ виділено 12 млн грн, – під-
сумував Ігор Поліщук. 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк
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СВЯТКОВА ДАТА

У ТУРІЙСЬКУ ВІДЗНАЧИЛИ 
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ШКОЛИ

АКТИВНА ГРОМАДАДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ МІСТА

НАЙАКТИВНІШИМ 
СЕЛЯНАМ – 
ПОДАРУНКИ 

ВЯЧЕСЛАВ РУБЛЬОВ: «ЛЮБОМЛЬСЬКУ 
ГРОМАДУ ЧЕКАЄ ВЕЛИКИЙ УСПІХ» 

Школа І-ІІ ступенів ім. Ганни 
Жежко відзначила 145-ту 

річницю з дня першої згадки 
про навчальний заклад та 85-
ліття нинішнього приміщення. 
На гучному святкуванні побував 
голова волинського УКРОПу, 
радник очільника обласної ради 
Вячеслав Рубльов. 

За словами директора школи 
Володимира Поручніка, iсторія 
навчального закладу надзвичай-
но багата й цікава. Раніше дні на-
родження школи рахували з 1875 
року, коли в Турійську було від-
крито початкове однокласне учи-
лище. Але нещодавно в архівних 
документах люди знайшли іншу 
дату заснування навчального за-
кладу – 1837 рік, бо ж саме тоді в 
містечку почало діяти приходське 
училище. У роки Другої Речі По-
сполитої турійська школа мала 
назву «Сєдмокласова школа по-
вщехна» (загальноосвітня семи-
річна школа). До Другої світової 
війни вона носила ім’я польського 
полководця Червінського. Восени 
1941 року нацисти закрили Турій-
ську середню школу, як і інші на-
вчальні заклади на Волині, позба-
вивши дітей права на освіту. 

– У 1944 році західну частину 
нового приміщення було зруйно-
вано від розриву бомби, а решту 
так пошкоджено, що відбудувати її 
за короткий час було неможливо. 
Тому директор організувала роботу 
з відбудови двох кімнат у приміщен-
ні старої школи та кількох у примі-
щенні колишньої ґміни, – розповів 
очільник навчального закладу.

Зараз над удосконаленням 
матеріально-технічної бази шко-

Жителі населених пунктів Селець, 
Чесний Хрест та Марія-Воля Володимир-
Волинського району другого дня Трійці 
відзначили свято села. Учасником 
урочистостей став голова міської 
організації УКРОПу Сергій Радкевич.

До 2015 року населені пункти складали Се-
лецьку сільську раду, яка згодом увійшла до 
Зимнівської об’єднаної територіальної грома-
ди. Отож, за традицією, свято просто неба ор-
ганізували спільне на три села. 

Теплі слова вітань, виступи місцевих ама-
торських колективів талановитої молоді, дітей 
та уже досвідчених артистів створювали настрій 
щирого сімейного свята. Бо ж на нього завітали 
найближчі, найрідніші, найшанованіші гості.

Укропівець Сергій Радкевич привітав міс-
цевих жителів та вручив подарунки від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» найактивнішим 
селянам – переможцям у номінаціях «Активіст 
села», «Спортсмен села», «Зразковий двір», а ще 
відзначив місцеву багатодітну родину та вокаль-
ний колектив «Первоцвіт».

– Такі свята передають культурні традиції 
та історичний досвід від покоління до поколін-
ня, – зазначив Сергій Радкевич. – Приємно ба-
чити людей, яким не байдужа доля рідного села, 
його майбутнього, що не може існувати без збе-
реження духу нації. Цього дня ми відзначаємо 
тих, хто минулоріч доклав найбільше зусиль, 
щоб про їхню громаду дізналися, щоб вона була 
охайною, мала реальні перспективи. Укропівці 
та Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» постійно 
підтримують ініціативних людей, аби їхні доб-
рі справи мали гідне продовження і розвивали 
громаду. Тільки спільними силами ми можемо 
зробити нашу Україну багатою та квітучою! Ко-
жен на своєму місці, своїм прагненням, своєю 
працею.

Світлана ЧУНЬ,
Володимир-Волинський район

З нагоди 731-ї річниці першої писемної 
згадки про Любомль на жителів та гостей 
міста чекали вуличні виступи духових 
оркестрів, парад вишиванок, змагання 
з міні-футболу, святковий концерт 
та багато іншого. На урочисті заходи 
завітали депутат Волинської обласної 
ради від УКРОПу Вячеслав Рубльов і 
народний депутат Ігор Гузь. 

Вячеслав Рубльов привітав містян зі 
святом, зазначивши, що у такі дні кожен 
має пригадати, яку дорогу ціну сплатив 
український народ за споконвічне праг-
нення до волі та незалежності.

– Надзвичайно приємно розділити з 
вами таке велике свято. Знаю, що ваше 
місто може пишатися не лише багаторіч-
ною історією, а й людьми, які живуть та 
працюють тут. У ці миттєвості радості та 
єднання найголовніше – ніколи не забува-
ти, завдяки кому сьогодні усі ми можемо 
радіти теплому дню, а діти безтурботно 
бавитися. Згадаймо героїв, які боронять 
Україну на сході. Ми маємо пам’ятати про 
них, молитися за те, щоб вони якомога 
швидше повернулися додому. Усі ми праг-
немо одного – миру в Україні. Вірю, що 
мрія мільйонів українців невдовзі здійс-
ниться, і в наших домівках запанують 
злагода, добробут та любов. Однак усі ми 
маємо докласти зусиль задля покращення 
добробуту вашого міста. Приємно, що ре-
зультати спільної роботи вже є. Так, уже 
невдовзі стадіон вашого міста буде не 
лише його окрасою, а й місцем народжен-
ня нових спортивних перемог. Вірю, що на 
таку громаду чекає великий успіх, – ска-
зав Вячеслав Рубльов.

Крім того, від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» любомльчан відзначили 
нагородами. Зокрема, нагородили влас-
ників зразкових присадибних ділянок, 

було реалізовано два проекти. Зо-
крема, придбано комп’ютерний 
клас та оформлено музей навчаль-
ного закладу. 

– Ми щиро вдячні Фонду та 
безпосередньо Вячеславу Руб-
льову за оформлення експозиції 
нашого шкільного музею. Школа 
має багату історію, якою варто пи-
шатися і яку треба знати, – радіє 
директор.

– Шкільна родина, що зібра-
лася на святкуванні, – це велика 
дружна сім’я однокласників, які 
підтримують одне одного та свою 
альма матер. Тільки разом ми 
змог ли забезпечити комп’ютерний 
клас для школи і зробити експози-
цію. Це ті справи, які залишають-
ся в пам’яті, які мотивують крок за 
кроком спільно з батьківським ко-
мітетом, з головою Турійської ОТГ 
продовжувати хороші справи. Я 
вірю, що школа і далі буде процві-
тати, а в її стінах навчатимуться 
такі талановиті діти», – підкрес-
лив Вячеслав Рубльов.

Анна ВОЛОЩУК,
Турійський район

ли активно працюють і її дирек-
тор, і голова Турійської об’єднаної 
територіальної громади Олексій 

Безсмертний. Він  розповів, що 
приміщення навчального закладу 
планують реконструювати та вже 

заручилися підтримкою Кабіне-
ту Міністрів України. А завдяки 
Фонду «Тільки разом» у школі 

Вячеслав Рубльов та Олексій Безсмертний 
під час свята в колі дружної шкільної родини Експозиція про історію школи

У школі навчається більш як 100 талановитих дітей

школярів, які вибороли призові місця на 
обласних олімпіадах. Отримала цінний 
подарунок гордість Любомля – чемпіонка 
України з дзюдо Дарина Ляшук. 

Місцеві жителі зазначають, що з кож-
ним днем місто розквітає, та переконують – 
тут хочеться жити й повертатися сюди.

– Приємно, що місто змінюється що-
дня. Коли бачиш це на власні очі, то розу-
мієш, що ти справді можеш щось змінити. 
Це надихає та дає надію, що невдовзі таке 
ж оновлення прийде і в Україну, – зазна-
чила жителька села Римачі Любомльської 
ОТГ Надія. 

Зокрема, жінка розповіла, що неабияк 
тішить містян оновлений парк, а молодь 
нетерпеливо чекає на завершення рекон-
струкції стадіону, який будують за під-
тримки Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом».  Міський голова Роман Ющук каже: 
оновлений стадіон «Колос» матиме пряму 
бігову доріжку на 120 метрів, футбольне 
поле зі штучним покриттям, волейболь-
ний та баскетбольний майданчики. Крім 
цього, в окремому секторі встановлять 
силові тренажери. 

– Стадіон буде більшим і сучасні-

шим, як у Нововолинську. Звісно, на його 
облаш тування потрібні чималі гроші. Зо-
крема, з міського бюджету ми виділили 
500 тисяч гривень, а з районного – 1 міль-
йон гривень. Іншу частину коштів виділив 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». Спо-
діваюся, що разом нам вдасться невдовзі 
завершити проект, і містяни зможуть тре-
нуватися вже на новому стадіоні, – зазна-
чив міський голова Роман Ющук.

Крім цього, Любешівській громаді вда-
лося відкрити міськрайонний ЦНАП, що, 
за словами міського голови, слугує своєрід-
ним «гаманцем» громади. Також провели 
ремонти доріг та освітлення вулиць міста. 

– Для мене цілком очевидно, що за час 
мого депутатства Любомль змінився. Це 
насамперед заслуга міського голови Ро-
мана Ющука, який докладає неабияких 
зусиль  задля розвитку громади. Спільно 
нам вдалося реконструювати центральну 
площу міста, допомагали школам та дитя-
чим садочкам. Впевнений, що ще багато 
гарних  справ вдасться втілити, – підсу-
мував народний депутат Ігор Гузь.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Любомльський район

Дружна команда, яка працює над розвитком Любомля і громади
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ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ ВРУЧИЛА 
ПУТІВКИ В «АРТЕК-БУКОВЕЛЬ» 

ЯК ПРАЦЮЄТЬСЯ ВОЛИНСЬКИМ ЛИСТОНОШАМ?

МАНЕВИЧІ ТА ПРИЛІСНЕ 
ВІДЗНАЧИЛИ ДНІ СЕЛИЩ 

РЕАЛІЇ ПІДТРИМКА ТАЛАНТІВ

СЬОГОДЕННЯ

СВЯТО

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

«Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП»: 

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

vol.party@ukrop.com.ua

Центральний офіс Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом»: 

43025, м. Луцьк, 
вул. Винниченка, 26, 

0332-78-22-08,  
tilkyrazom@gmail.com

Фонд Ігоря Палиці

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

ЯК
СЬО

ська обласна регіональна 

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

ВЛАДА ХОЧЕ 
ПОЗБАВИТИ СЕЛЯН 
ЗАРОБІТКУ ВІД 
ПРОДАЖУ МОЛОКА

Влада має знайти компромісне 
рішення, щоб не позбавляти 
селян заробітку від продажу 
домашнього молока. Про це під час 
брифінгу у Верховній Раді заявила 
народний депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.

Парламентар зазначила, що з 1 липня 
в Україні почне діяти європейський стан-
дарт виробництва сирого коров’ячого мо-
лока. Нові правила передбачають розпо-
діл продукту на три сорти: екстра, вищий 
і перший. При цьому з технічних умов 
виробництва зник другий сорт молока, 
якому відповідає більшість селянської 
продукції.

– До 2018 року ризики стосувалися 
вітчизняних монополістів, які диктува-
ли свої ціни на молоко, свідомо їх зани-
жуючи. Тепер до проблеми додався ще й 
зовнішній чинник у вигляді нових правил 
і вимог до молока та м’яса, – зауважила 
Ірина Констанкевич.

Крім того, закон «Про якість та без-
пеку харчових продуктів та продовольчої 
сировини» запроваджує обов’язковий 
лабораторний ветеринарний контроль 
для домашнього молока, м’яса, риби, яєць 
та меду з вересня 2020 року. А з 1 січня 
2025-го селянам заборонять торгівлю 
м’ясом, отриманим поза межами офіцій-
них боєнь. Люди зможуть реалізовувати 
таку продукцію суто на ринках, які роз-
ташовані не далі, ніж за 50 кілометрів від 
місця забою чи в області, де його було 
здійснено.

– На селі, де немає роботи і платять 
мізерні пенсії, здавання молока – єдиний 
заробіток, який тримає людей на плаву. 
Звертаюся до влади, Президента, уряду з 
проханням допомогти селянам, а не забира-
ти останнє, – заявила під час брифінгу жи-
телька села Старосілля Маневицького ра-
йону Волинської області Тетяна Коржевич.

Борис ХВИЦЬ,
Київ

Листоноша – співробітник поштової 
служби, який розносить листи, посилки 
та іншу кореспонденцію. Таке визначення 
можна прочитати в словнику. У реальному 
житті все дещо інакше. 

Листоноша – це людина, яка приносить 
пенсію, газети-журнали, а ще... продавчиня, 
страховий агент, психолог і не просто пред-
ставник «Укрпошти», а ледве не єдиний чи 
принаймні основний зв’язок із навколишнім 
світом для пенсіонерів, що живуть у сільській 
місцевості. І за такий широкий спектр послуг 
цей універсальний працівник отримує  1200-
1400 грн за місяць.

Під час робочих візитів народного депу-
тата Ірини Констанкевич до найвіддаленіших 
сіл волинського Полісся це питання є чи не 
найактуальнішим. Скаржаться листоноші й на 
те, що, крім мізерної зарплати, вони не мають 
жодних засобів забезпечення.

– «Укрпошта» – це державне підприємство, 
і ми, сплачуючи податки, утримуємо його. 

Топ-чиновники в «Укрпошті» отримують ба-
гатомільйонні зарплати, керівники обласних 
відділень отримують сотні тисяч зарплати, на-
томість звичайні працівники, листоноші  мають 
по 1600-1700 грн, тому що вони працюють не на 
повну ставку, а процедуру скорочення вже за-
пущено. І все це при тому, що вони возять вели-
кі сумки з пресою, листами, а також продають 
супутні товари – крупи, мило, шампунь, мізер-
ний відсоток із продажу яких  їм нібито зарахо-
вують до зарплати, – обурюється нардеп.

З цього приводу в своєму депутатському 
запиті до в. о. директора «Укрпошти» Ігоря 
Смілянського Ірина Констанкевич цікавилася 
насамперед баченням розвитку галузі, зокре-
ма, яка оптимізація чекає на Волинь, які зар-
плати у цих чиновників та чи знають вони, які 
зарплати у звичайних листонош.

У листі-відповіді, що надійшов на адресу 
Ірини Констанкевич, Ігор Смілянський запев-
няє, що заробітна плата штатного працівника 
дирекції волинського відділення ПАТ «Укр-

пошта» становить 3700 грн, разом з тим, лис-
тоноші отримують більш як 2000 грн.

За І квартал 2018 року середньомісячна 
заробітна плата листонош порівняно з анало-
гічним періодом 2017 року становить: у Ківер-
цівському районі – 2212,8 грн проти 1915,4 грн; 
у Камінь-Каширському районі – 2775,65 грн 
проти 2208,10 грн; у Любешівському районі – 
2742,00 грн проти 2245,20 грн; у Маневицькому 
районі – 2624,40 грн проти 2147,04 грн.

З метою покращення умов праці листонош 
«Укрпошта» забезпечила їх засобами доставки та 
видала 330 курток і 225 сучасних поясних сумок.

Також Ігор Смілянський обіцяє й пер-
спективи  покращення роботи «Укрпошти» 
в сільській місцевості. Наразі на Волині три-
ває активна фаза проекту «Комп’ютеризація 
сільських відділень поштового зв’язку», за 
результатами впровадження якого планують 
комп’ютеризувати з доступом до інтернету 57 
відділень поштового зв’язку.

Петро РОЙКО

Шкільні канікули – 
можливість відпочити 

від насиченої навчальної 
програми, оздоровитися й 
набратися сил. Проте через 
фінансову нестабільність 
у державі та низку інших 
факторів не всі батьки можуть 
забезпечити належний 
відпочинок своїм дітям. 

Уже кілька років поспіль 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» організовує відпочинок у 
таборі «Артек-Буковель» в рамках 
проекту «Відпочинок у Букове-
лі». Цьогоріч оздоровитися в ма-
льовничих Карпатах мають змогу 
250 дітей з Камінь-Каширського, 
Ківерцівського, Любешівського 
та Маневицького районів, які здо-
були перемоги в обласних олім-
піадах, конкурсах та змаганнях. 
Цими днями путівки школярам 
вручила народний депутат від 
УКРОПу Ірина Констанкевич. 

З цієї нагоди, а також щоб 
привітати дітей із закінченням 
навчального року, вона завітала 
до ківерцівської школи №3. 

– Дякуємо вам за ту працю й 
турботу про обдарованих дітей, 
саме завдяки такому заохоченню 
та підтримці вони мають стимул 
до нових звершень, – зауважила 
заступник директора ківерців-

Ірина Констанкевич разом з 
представниками її виборчого 
округу озвучили проблему щодо 
прийому молока від селян

ської школи №3 Віра Маховська.
Загалом з Ківерцівського ра-

йону в таборі «Артек-Буковель» 
цього року відпочине 73 дитини. 

У Камені-Каширському на-
родний депутат побувала на 
урочистій лінійці з нагоди свята 
останнього дзвоника в НВК №1. 

– Свято останнього дзвони-
ка – особливий день. Для най-
менших школярів розпочина-
ються довгоочікувані канікули, а 
випуск ники готуються ступити 
на стежину дорослого життя, тож 
хай куди занесе вас доля, ніколи 
не забувайте про батьків, учи-

телів, рідну школу, бо саме їм ви 
завдячуєте всім. Пам’ятайте, що 
успіх – це ще не все в житі, бо світ 
нині потребує доброти, людяності 
та милосердя. Любіть і свою малу 
батьківщину, й нашу Україну, – 
наголосила Ірина Констанкевич.

Нардеп нагородила най-
кращих школярів путівками до 
міжнародного дитячого центру 
«Артек-Буковель». Загалом, цьо-
го року в Буковелі побувають 72 
школярі з Камінь-Каширського 
району. 

Насолодитися красою україн-
ських Карпат мають нагоду 49 та-

лановитих учнів з Любешівщини. 
– Уже сьомий рік поспіль за-

сновник Фонду «Тільки разом» 
Ігор Палиця дарує можливість 
обдарованим діткам побувати в 
Карпатах, відпочити, поспілкува-
тися, знайти однодумців та дру-
зів. Цей рік був багатим для вас на 
перемоги. Щоб отримати путівку 
в Буковель, треба не просто добре 
вчитися, а бути найкращим, – за-
уважила під час вручення путівок 
до міжнародного табору «Артек-
Буковель» Ірина Констанкевич. 

Ще 36 дітей з Маневицько-
го району та 9 з Прилісненської 
об’єднаної територіальної громади 
отримали путівки під час відзна-
чення днів селищ, які святкували 
на Трійцю. Також у Карпати поїдуть 
і 11 школярів з Колківської ОТГ. 

Перші групи дітей вирушили 
до табору «Артек-Буковель» вже 
30 травня. Завдяки відпочинку 
там вони не лише зможуть оздо-
ровитися, а й матимуть стимул 
навчатися, розвиватися та здобу-
вати нові перемоги.

Іван ТИХИЙ, 
Камінь-Каширський, 

Ківерцівський, Любешівський, 
Маневицький райони

Першого дня Трійці Маневичі 
неабияк гуляли.  І дорослі, і 
діти святкували 126-й день 
народження селища.

Розпочалося свято із параду 
візочків, який пройшов містом до 
центральної вулиці. А тут розваг 
було на будь-який смак. Духмяні 
шашлики, козацький куліш, яблу-
ка в карамелі – основні смаколики, 
якими пригощали маневиччан. 
Для малечі – атракціони: батути, 
каруселі, веселі гірки.

На початку свята односельчан 
привітав маневицький селищний 
голова Олександр Гаврилюк, по-
бажавши рідному селищу процві-
тання. Вітала маневиччан і народ-
ний депутат Ірина Констанкевич. 

Подяками народного депутата 
Ірина Мирославівна нагородила 
найактивніших жителів селища: 
члена Маневицької районної ор-
ганізації ветеранів антитерорис-
тичної операції на сході України 
Святослава Скорохода, приват-
ного підприємця Ярослава Красу-
ляка, вчителя української мови та 
літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 
ім. Героя України Андрія Снітка 
смт Маневичі Віру Цвітенко, ке-

рівника громадської організації 
«Довіра» Наталію Шишолик, за-
відувачку терапевтичного відді-
лення Маневицької центральної 
районної лікарні Лесю Шпоту. 

Того ж дня жителі Приліснен-
ської об’єднаної територіальної 
громади також відзначали День 
села. 

Урочистості розпочалися зі 
святкового концерту, бо місцевим 
талантам є чим здивувати, особли-

во зворушливими стали виконан-
ня композиції «Моє рідне село» та 
вірш про село, що його продекла-
мувала місцева жителька.

Голова Прилісненської сіль-
ської ради Ігор Терещенко у ві-
тальному слові побажав усім при-
сутнім щастя, достатку, мирного 
неба, радості в кожну домівку.

– Особливо приємно свят-
кувати разом з вами, бо для мене 
ви – приклад тієї громади, яка, 

об’єднавшись, показує результати, 
тож бажаю наснаги у всіх ваших 
починання, адже саме ви творите 
нову Україну, – звернулася зі сло-
вами вдячності до прилісненців 
Ірина Констанкевич.

Подяки від комітету з питань 
освіти і науки Верховної Ради 
нардеп вручила керівникам шкіл 
Прилісненської ОТГ: директо-
ру опорного закладу «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів с. Прилісне» Валентині 
Буско, завідувачці ЗОШ І-ІІ сту-
пенів с. Лишнівка – філії опорно-
го закладу «ЗОШ І-ІІ ступенів с. 
Прилісне» Софії Бабик,  завід-
увачці ЗОШ І-ІІ ступенів с. Галу-
зія – філії опорного закладу «ЗОШ 
І-ІІ ступенів с. Прилісне» Олені 
Красьосі, завідувачці ЗОШ І-ІІ 
ступенів с. Серхів – філії опорно-
го закладу «ЗОШ І-ІІ ступенів с. 
Прилісне» Наталії Паламар, завід-
увачці ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ 
с. Городок – філії опор ного закла-
ду «ЗОШ І-ІІ ступенів с. Прилісне» 
Ніні Терещенко, директору ЗОШ 
І-ІІІ ступенів с. Карасин Григорію 
Ніщику. 

Подяку від народного депута-
та отримала матір-героїня Ганна 
Касян. 

Алла САДЕЦЬКА,
Маневицький район

Народний депутат Ірина Констанкевич, мане-
вицький селищний голова Олександр Гаври-
люк і вчитель української мови та літератури 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім. Героя України Андрія 
Снітка смт Маневичі Віра Цвітенко

Ірина Констанкевич вручила путівки в «Артек-
Буковель» дев’ятьом школярам з Прилісненської ОТГ
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