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Iгор ПАЛИЦЯ  

ВЕТЕРАНИ АТО ВОЛИНІ 
ДЕМОНСТРУЮТЬ СИЛУ 
ДУХУ ЧЕРЕЗ СПОРТ

ГОРДІСТЬ МІСТА

«Кубок Нескорених» –
всеукраїнський турнір, 
учасниками якого є ветерани 
бойових дій, військові, які 
продовжують нести службу 
в Збройних Силах України, 
службовці сектору безпеки 
та оборони України, а також 
добровольчих формувань, 
які отримали поранення, 
контузії, каліцтва внаслідок 
виконання службових 
обов’язків у зоні проведення 
бойових дій на сході України. 
У змаганнях взяли участь 
шість команд. За підсумками 
фінальних ігор першість у 
турнірі здобула команда 
ФК «Волинь Yes». 

«Волинь Yes» – футбольна 
команда ветеранів 

АТО Волині. Її учасники – 
військовослужбовці, які, 
попри отримані поранення 
та травми, провадять 
активний спосіб життя. 
Ніхто з чоловіків раніше не 
грав у футбол професійно. 
Проте команда демонструє 
неабиякі досягнення. «Волинь 
Yes» здобула перемогу у 
всеукраїнському турнірі 
«Кубок Нескорених», що 
проходив у травні. Головною 
нагородою для переможців 
стало запрошення команди на 
фінальний матч Ліги чемпіонів 
УЄФА у Київ. Волиняни 
зізнаються: потрапити на 
турнір такого рівня вони 
навіть не мріяли. Адже ціна на 
квитки була захмарною. 

– Нам подарували на всю ко-
манду 12 квитків. Радості не було 
меж, але наша поїздка була під за-
грозою зриву. Квитки на потяг та 
маршрутки до Києва розкупили. 
Лишатися на ночівлю в столиці – 
теж не варіант, адже ціни на житло 
в ці дні дуже виросли. Розв’язати 
проблему допоміг Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом», який забез-
печив нас транспортом, – розпо-
відає капітан «Волинь Yes» Павло 
Ковальський. 

Емоції досі переповнюють во-
линян, яким пощастило відчути ат-
мосферу великого футболу. Хлопці 
кажуть: неважливо, хто виграв Лігу 
чемпіонів, головне, що гра була на 
високому рівні. 

– Такий шанс трапляється раз 
на все життя. У нас лишилися не-
ймовірні враження. Це варто поба-

Наполегливі тренування, дружня 
атмосфера в команді та жага до 
перемоги принесли омріяний 
результат юним волейболістам 
луцької КДЮСШ №1. На чемпіонаті 
України «Дитяча ліга» серед юнаків 
2005 року народження команда 
посіла третє місце. Старший тренер 
відділення волейболу Ігор Кравчук 
каже: такого результату в Луцьку не 
було понад 10 років. 

– Це передовсім неабиякий стимул 
для дітей рухатися далі. Вони повірили в 
свої можливості, переконалися, що праця 
приносить бажаний результат. Торік наша 
команда посіла сьоме місце. Ми цілий рік 
посилено тренувалися. І ось у запеклій 
боротьбі нам вдалося здобути бронзу, – 
радіє за команду Ігор Кравчук. – Чемпіо-
нат проходив у п’ять турів. Фінал відбув-
ся в Києві. Перше місце здобула команда 
з Первомайська Харківської області. Вона 
не програла жодної гри. Друге місце – за 
Житомирською областю, хоча вони в нас 
ні разу не виграли. 

Не приховують емоцій і самі волей-
болісти. Хоча хлопці й задоволені резуль-
татом, та тренувань не припиняють. Два 
дні відпочили – і знову до роботи. Адже 
тепер у юних спортсменів є мета. Наступ-
ного року з чемпіонату хлопці планують 
привезти золоті медалі.

Микола Кушнірук – найкращий 
гравець команди. У спортивній шко-

Всеукраїнський юнацький турнір з баскетболу 
серед юнаків 2005-2006 років народження 
відбувся в Івано-Франківську. Участь у 
змаганнях взяли юнаки з Луцька, Львова, 
Чернівців, Івано-Франківська, Калуша й 
Богородчан, що в Івано-Франківській області.

Луцькі юнаки достойно представили Волинь, по-
сівши третє місце. Проте тренер комплексної дитячо-
юнацької спортивної школи №1 Луцької міської ради 
(КДЮСШ) Сергій Смітюх каже: на турнір їхали не по 
результат, а по досвід. Він переконаний: одна гра на 
хорошому рівні заміняє місяць тренувань. 

Взяти участь у турнірі юні лучани змогли завдя-
ки підтримці Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», 
який виділив кошти на проїзд та харчування баскет-
болістів. Проживання дітей оплатили батьки.

Розвиток спортивної сфери, в тому числі під-
тримка юних спортсменів, є одним із пріоритетних 
напрямків діяльності Фонду. З 2016 року Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» реалізовує проект «Підтрим-
ка команд з ігрових видів спорту». У рамках цього 
проекту юнакам, молодіжним командам надають 
підтримку для участі у всеукраїнських та міжнарод-
них змаганнях. Це дає їм можливість покращувати 
спортивні навики та в перспективі поповнювати 
лави збірних команд України, клубів Суперліги та 
Прем’єр-ліги.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

чити наживо. У нас були дуже гарні 
місця. Фактично весь другий тайм 
основні події відбувалися на нашо-
му боці, – ділиться Артур Булат. 

– Київ виправдав усі споді-
вання вболівальників – прийняв 
чемпіонат на найвищому рівні. 
Єдиний мінус – ціни на житло. Та 
любителям футболу це не завадило 
підтримати улюблену команду. Фа-
нати «Ліверпуля» заполонили Київ. 
Це показує, наскільки вони відда-
ні своїй команді, – додає ще один 
футболіст-військовослужбовець 
Олександр Шафранюк. 

Відчути атмосферу великого 

футболу дістали нагоду й кілька ді-
тей загиблих волинських Героїв, які 
поїхали в Київ разом з командою 
«Волинь Yes». За грою вони спо-
стерігали з екранів у фан-зоні, яку 
було облаштовано в центрі столиці. 
Одна з них – шанувальниця спор-
ту Марія Атаманчук. Дівчина за-
доволена поїздкою. Вона каже, що 
навіть не очікувала побачити таку 
кількість іноземних фанів. 

Футболісти «Волинь Yes» 
продов жують тренування. Хлопці 
рішуче налаштовані й наступного 
року виграти «Кубок Нескорених». 
Адже команда вже зіграна. А голов-

не – тут присутній бойовий дух. 
Хлопці кажуть, що хочуть зіграти 
матч із футбольним клубом «Во-
линь», але поки професійні футбо-
лісти не погоджуються.

– У нас дуже дружна команда. 
Ми спілкуємося, підтримуємо одне 
одного. Побратими – це найсвяті-
ше. Ми живемо футболом. Ці тур-
ніри проводимо для психологічної 
підтримки людей, які пройшли че-
рез війну. На матчах ми зустрічає-
мося з побратимами, спілкуємося. 
Наша перемога показує іншим, що 
люди з обмеженими можливостями 
не здалися, не замкнулися в собі, а 

провадять активний спосіб життя 
та надихають інших, – зауважує 
Павло Ковальський. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Павло Ковальський, Олександр Шафранюк, 
Марія Атаманчук, Артур Булат поділилися враженнями 
від легендарного матчу «Реал» – «Ліверпуль» «Волинь Yes» на фінальній грі Ліги чемпіонів УЄФА

лі хлопець тренується три роки. Каже, 
що участь у турнірі принесла не лише 
перемогу, а й цікаві враження та нові 
знайомства. Капітан команди Тарас Па-
насович грає у волейбол майже п’ять 
років. Хлопець переконаний: подолати 
сильних суперників допоміг командний 
дух. Обидва хлопці без вагань відпові-
дають, що вже визначилися з майбут-
ньою професією – хочуть бути волейбо-
лістами.

Керівник програми «Волинь спор-
тивна» Олексій Сорокун зазначив, що 
юних волейболістів Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» підтримує третій рік. 
Зок рема, цьогоріч повністю профінансу-
вав участь команди в «Дитячій лізі». Не 

залишаться без нагороди й самі гравці.
– На підтримку юнацької волейболь-

ної команди Фонд виділив понад 40 тис. 
грн. Цього року стартує новий проект – 
«Олімпійське майбутнє Волині», у рамках 
якого юні призери чемпіонатів України 
з олімпійських видів спорту отримають 
одноразові грошові винагороди. За пер-
ше місце кожен учасник отримає по 3 тис. 
грн, за друге – 2 тис. грн, за третє місце – 
1,5 тис. грн. Ми сподіваємося, що ці кош-
ти мотивуватимуть юних спортсменів не 
зупинятися на досягнутому й здобувати 
нові перемоги, – підкреслив Олексій Со-
рокун.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Хлопці посилено тренуються, аби наступного 
року результат був ще кращим
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ВОЛОНТЕРИ «СЕРЦЯ ПАТРІОТА» ЗНОВУ 
ВІДПРАВИЛИ ДОПОМОГУ ВОЇНАМ НА СХІД

БЛАГОДІЙНІСТЬПІД ЧАС СЕСІЇ

КОМУНАЛКА ГРИГОРІЙ НЕДОПАД: «ПРОБЛЕМА 
ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ НА ПОЛІГОН В БРИЩЕ 
АКТУАЛЬНА ДЛЯ ПОЛОВИНИ ОБЛАСТІ»

Волонтери «Серця патріота» 
із благодійним вантажем 

вкотре вирушили у військові 
частини, що на території 
Донецької та Луганської 
областей відстоюють 
незалежність нашої держави. 

Керівник волонтерського цен-
тру, депутат-укропівець Луцької 
міськради Сергій Балицький везе 
воїнам передусім те, що вони 
замовляють, і залучає до цієї 
благородної справи депутатів-
однопартійців Вячеслава Рубльо-
ва, Юрія Безпятка, Сергія Шкоду, 
Ігоря Пініса.

– Цього разу велике замов-
лення, їдемо в кілька напрям-
ків: Попасне, Золоте, Карлівку, 
Слов’янськ тощо, – розповідає 
Сергій Балицький. – Веземо запас-
ні частини, гуму для автомобілів, 
чотири кілометри дроту, праль-
ні машини, бо їх влітку особли-
во треба, передачі для бійців від 
батьків. Хлопці постійно замов-
ляють маскувальні сітки, то знову 
передаємо. Цього разу їх плели 
учні Ківерцівської гімназії та При-
луцької школи. Хочеться, щоб во-
линяни більше відгукувалися на 
заклики про формування передач 
нашим воїнам. Війна триває, об-
стріли у травні такі були, що я не 
пам’ятаю подібних за останні три 
роки. Є добровольчі батальйони, 
снайпери, розвідники... Всі вони 
потребують допомоги.

Під керівництвом нинішньо-
го воїна, стоматолога Сергія При-
ходька ковельська громада при-
дбала, відремонтувала та передає 
військовим 14-ї бригади авто-
мобіль. Сам Сергій чекає вантаж 
уже в зоні проведення операції 
об’єднаних сил на сході. Коли 
приїжджає додому, постійно зби-
рає потрібні речі для побратимів.

Щоразу долучається до фор-
мування благодійних вантажів 
ківерцівська громада. За весь 
час люди зібрали уже понад 
сто тонн продуктів, відправили 
п’ятнадцять машин.

– Постійно співпрацюємо із 
«Серцем патріота», – зазначив кі-

ДЕПУТАТ ПРОСИТЬ 
МАРШРУТКУ ДО 
СІЛ ТУРІЙСЬКОГО 
РАЙОНУ
Жителі населених пунктів 
Новодвірської сільської ради 
лишилися без маршрутного 
сполучення. Аби залагодити цю 
проблему, вони звернулися до 
депутата облради від УКРОПу 
Вячеслава Рубльова.

Відповідний запит обранець 
громади озвучив під час сесійно-
го засідання Волинської обласної 
ради 31 травня.

У Новодвірській сільській раді 
проживає близько двох тисяч лю-
дей. Уже тривалий час в них немає 
маршрутки, яка сполучала село 
Синявка із Турійськом та Кове-
лем.

– Донедавна цим маршрутом 
курсував автобус, люди могли 
дістатися до медичних закладів, 
аптек, державних установ. Те-
пер вони фактично відрізані від 
цивілізації. Жителям населених 
пунктів сільради доводиться шу-
кати автомобіль, аби доїхати до 
сусіднього села чи траси, де можна 
дочекатися автобуса, – наголосив 
Вячеслав Рубльов.

Голову Волинської облдержад-
міністрації Олександра Савченка 
укропівець попросив посприяти 
у відновленні маршруту Синявка-
Турійськ-Ковель. Депутати запит 
підтримали.

УКРОПІВЦІ 
ІНІЦІЮЮТЬ 
СТВОРЕННЯ 
МЕМОРІАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСУ В 
КОВЕЛІ
Депутати Волинської обласної 
ради від «Українського 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
Людмила Тимощук, Володимир 
Кучер та Олександр Омельчук 
підготували колективне 
звернення до голови Волиньради 
Ігоря Палиці та голови Волинської 
обласної державної адміністрації 
Олександра Савченка  щодо 
створення меморіального 
комплексу в Ковелі, яке 
оголосили на сесії 31 травня.

– На межі Ковельської міської 
та Дубівської сільської рад понад 
74 роки тому відбувся розстріл по-
над 20 тисяч військовополонених. 
Нині території, де залишаються 
останки загиблих, віддають під 
забудову, а варварське вивезення 
піску призвело до того, що людські 
рештки тепер лежать на поверхні 
землі. Це жахіття треба припини-
ти якомога швидше, – зазначив 
Олександр Омельчук.

Депутати наголосили, що зга-
дана ситуація вже набула міжна-
родного розголосу, а тому надзви-
чайно важливо віддати останню 
шану загиблим та спростувати ви-
кривлене висвітлення російськи-
ми ЗМІ згаданої ситуації.

Тож обранці громади зверну-
лися з проханням провести пере-
вірку фактів розкрадання піску на 
місці ймовірного розстрілу, і як на-
слідок – завдання збитків при ви-
користанні бюджетних коштів, що 
їх спрямовували на будівництво 
школи в селі Вербка Ковельсько-
го району та багатоквартирного 
будинку на вулиці Кияна в Ковелі. 
Депутати запит підтримали.

Про налагодження співпраці 
з жителями міста, подальшу 
долю сміттєзвалища у Брищі 
та причини неприємного 
запаху в Луцьку в ефірі 
телеканалу «Аверс» розповів 
перший заступник міського 
голови, укропівець Григорій 
Недопад. 

Віднедавна на базі житлово-
комунальних підприємств відбу-
ваються зустрічі за участі активних 
містян для спільного розв’язання 
господарських проблем. 

– Нині відбулося дві такі зу-
стрічі. Перша – на базі жеку №3, 
що на вулиці Винниченка, друга – 
у жеку №2, що в мікрорайоні ДПЗ. 
Ми запросили депутатів Луцької 
міськради, адже на таких зустрі-
чах вони зможуть окреслити для 
себе проблематику та спільно з 
виборцями визначитися, які саме 
заходи годні покращити життя 
людей, – зазначив Григорій Не-
допад.

На таких зустрічах мешканці 
обговорюють і локальні пробле-

верцівський волонтер Сергій Гет-
манчук. – Наразі відправляємо 
пральну машину, холодильник, 
оливи, зарядні засоби, дизпали-
во, особисті речі для воїнів від 
батьків. Є чимало дзвінків, багато 
просять: запчастини, оливи, блін-
дажі для будівництва... От з про-
дуктами там легше стало. Дякую 
за небайдужість ківерчанам, жи-
телям району. Закликаємо усіх: 
війна не закінчилася, підтримуй-
мо бійців гуртом.

Для воїнів важливою є під-
тримка від учнів волинських 
шкіл, бо саме заради майбутньо-
го дітей вони відстоюють мир 
і незалежність нашої держави. 
Майже кожна поїздка «Серця 
пат ріота» не обходиться без учас-
ті маленьких читачів обласної 
біб ліотеки для юнацтва. Цього 
разу вони підготували передачу 
для Слов’янської загальноосвіт-
ньої школи-інтернату.

– Передаємо для діток украї-
номовні книги, – розповіла голов-
ний бібліотекар Оксана Коба. 
– Така була у нас акція серед усіх 
луцьких шкіл. Доєдналася студія 
Наталії Журавльової. Вони їздили 
у Княгининок виступати, збирали 
книжечки. Упродовж літа разом з 
дітьми будемо робити невеликі 
сувеніри для воїнів. Зазвичай під 
час майстер-класів вони роблять 

один виріб для себе й один для 
бійців. Виготовляємо підкови, 
торбинки гарного настрою з цу-
керками, ляльок з ниток, плетемо 
браслети, листи пишемо. Усі шко-
ли зголошуються долучатися. 

За словами волонтерки Ольги 
Балицької, у Слов’янській школі-
інтернаті навчається майже 300 
діток різного віку, а волонтер-
ський центр товаришує з ними 
вже не один рік.

– Вони завжди чекають від 
волинських дітей смаколиків, ви-
робів, одягу, – поділилася Ольга 
Балицька. – Слов’янські дітки теж 
передають малюнки, підписують 
прапори, вирізають голубів миру. 
Домовляються з волинськими од-
нолітками і разом виготовляють 
щось для бійців.

Доєдналися до доброї справи 
також студенти Луцького коопе-
ративного коледжу. Група това-
рознавців прийшла, аби передати 
бійцям власноруч виготовлені 
обереги.

– Це те мале, що ми можемо 
зробити, – розповіла студентка 
Олена. – Наш коледж постійно 
бере участь в акціях на підтрим-
ку воїнів. Активно долучаємося 
до майстер-класів, аби створи-
ти пам’ятні речі для захисників. 
Жодна група не відмовляється 
взяти участь у добрій справі.

Волонтери стверджують: во-
линянам варто більш активно 
підтримувати українських воїнів, 
не байдужіти, не звикати до того, 
що триває війна.

– На жаль, війна на сході не 
закінчилася. І наша спільна спра-
ва – допомагати українським вої-
нам. Бо не усім може забезпечити 
штаб, – закликав депутат Луцької 
міськради, укропівець Юрій Без-
пятко. – Є такі домашні речі, як 
вареники, випічка, закрутки, які 
воїнам завжди приємно отриму-
вати. Так само потрібні запасні 
частини до автомобілів. Закли-
каю всіх волинян долучатися до 
доброї справи хто чим може, щоб 
ми спільними зусиллями принес-
ли мир і спокій нашій Україні.

Волонтери центру «Серце па-
тріота» дякують за значну допо-
могу у формуванні вантажу голо-
ві Волинської обласної організації 
УКРОПу, раднику голови облради 
Вячеславу Рубльову, депутатам-
укропівцям Сергію Шкоді, Юрію 
Безпятку, Ігорю Пінісу, директору 
ПАТ «Теремно Хліб» Андрію Ти-
щенку, керівнику ЛДБК Руслану 
Вайману, підприємцю Ростисла-
ву Шоломовичу, а також атовцю 
Сергію Приходьку, ківерцівській 
та ковельській громадам.

Світлана ЧУНЬ,
Луцьк

ми свого мікрорайону, і загальні 
для цілого міста. Одним із таких 
проблемних питань залишається 
подальша доля полігону в Брищі, 
адже рішенням міськвиконкому 
від 21 березня затверджено, що із 
1 червня туди вивозитимуть лише 
сортоване сміття з Луцька, При-
луцької сільської ради, Княгини-
нівської та Жидичинської ОТГ.

– Питання вивезення сміття 
в Брище не є проблемою лише 
Княгининівської громади та міс-
та Луцька, це проблема половини 
області. Особливо гостро воно 
постало після ухвалення закону 
«Про відходи», згідно з яким сор-
тування сміття за видами матеріа-
лів стало обов’язковим. Голови 
Липинської і Підгайцівської сіль-
ських рад висловили готовність 
до співпраці з міською владою для 
врегулювання ситуації. 26 травня 
відбулися збори на території по-
лігону в Брищі за участі усіх тих 

громад, які хочуть вивозити туди 
своє сміття. До обговорення ми 
залучили і депутатів Волинської 
обласної ради. Вячеслав Рубльов 
долучився, аби підняти це питан-
ня на екологічній комісії обласної 
ради. Сподіваюся, що на сесії обл-
ради буде затверджено Програму 
твердих побутових відходів, адже 
зволікати з розв’язанням цього 
питання ніяк не можна, – розпо-
вів Григорій Недопад.

Проблему з брищенським 
полігоном уже вдалося частково 
залагодити – півроку тому тут 
запустили установку, яка пере-
робляє біогаз на електрику. Уста-
новка зменшує навантаження на 
фільтрат, кількість якого в під-
земних водах вже не буде такою 
високою. 

– Почали працювати і над 
встановленням контейнерів. 
Поки що баки для сортування 
сміття розміщені не в усіх райо-

нах міста. У частині приватного 
сектору та кількох мікрорайонах 
контейнери ще не встановили, 
але їх уже закупили. Маємо надію, 
що невдовзі вдасться встановити 
баки і в селах поблизу Луцька. 
Поділ буде на три фракції: вологе, 
сухе сміття та пляшка-скло, – за-
значив Григорій Недопад.

Ще одним гострим питанням, 
яке хвилює містян, залишається 
неприємний запах у Луцьку.

– На базі міської ради ство-
рено комісію із залученням ла-
бораторного центру, міського й 
обласного відділів екології. У разі 
скарги керівник групи відразу 
реагує, лабораторний центр бере 
покази. Неправильно стверджу-
вати, що є лише одне джерело за-
паху, тож ми далі працюємо над 
усуненням проблеми, – підсуму-
вав Григорій Недопад. 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк

Воїнам 14-ї бригади волонтери везуть автівку
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Фонд Ігоря Палиці
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УКРОП ВОЛИНЬ – YouTube

Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

ТУРНІР ПОЛІТИКА

ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС

В УРОЧИЩІ ВОВЧАК 
ПЕДАГОГИ ЗМАГАЛИСЯ 
ЗА ПРИЗ ВІД ФОНДУ 
«ТІЛЬКИ РАЗОМ» 

ФІНАНСИ БОРИC СМАЛЬ: «БЮДЖЕТ – ЦЕ 
СТРУКТУРА, ЯКА ОХОПЛЮЄ ВСІ 
ГАЛУЗІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МІСТА»

ЛУЦЬКИЙ УКРОП 
ГОТОВИЙ ДО 
ПЕРЕВИБОРІВ
Аби пришвидшити вибори міського 
голови в Луцьку, депутати міськради 
з партій УКРОП та «Батьківщина» 
готові скласти повноваження й піти 
на перевибори.

Про це йшлося під час програ-
ми «Відкрита влада» на телеканалі 
«Аверс» 31 травня.

Голова Волинської облради Ігор 
Палиця пригадав, що минулого тиж-
ня на голосування ВРУ до порядку 
денного внесли питання щодо майже 
50 населених пунктів, де немає місь-
ких чи селищних голів. До цього пере-
ліку місто Луцьк, однак, не потрапи-
ло. За словами Ігоря Палиці, питання 
гальмують, бо фракція БПП не буде 
голосувати за це. Він додає: БПП не 
має кандидата, який зумів би виграти 
вибори на посаду мера Луцька, тому й 
не дає проводити вибори в місті.

Тож, на думку голови облради, 
ймовірним розв’язанням цього пи-
тання є пропозиція відправити на пе-
ревибори усіх депутатів міської ради 
й «обрати заразом міського голову».

– Хай усі підуть до народу і по-
просять мандат довіри на наступний 
термін виконання своїх обов’язків. 
Заявляю, що депутати від партії 
УКРОП, депутати від «Батьківщини» 
готові написати заяви і скласти депу-
татські повноваження, оновивши весь 
список, та піти на перевибори. Це 19 
депутатів, – зазначив Ігор Палиця й 
закликав депутатів від інших фракцій 
вчинити так само і чесно піти на ви-
бори.

Голова облради акцентував, що 
він зацікавлений у тому, щоби ви-
бори мера Луцька відбулися якнай-
швидше, адже це сприяє, зокрема, ін-
вестиційному клімату краю, оскільки 
потенційні інвестори мають обгово-
рювати співпрацю з чинним міським 
головою.

НА ВИБОРАХ СТАРОСТ 
У ЗАРІЧАНСЬКІЙ ОТГ 
ПЕРЕМОГУ ЗДОБУЛА 
КАНДИДАТКА, ЯКУ 
ПІДТРИМУЄ УКРОП
3 червня в Зарічанській об’єднаній 
територіальній громаді Володимир-
Волинського району відбулися 
вибори старости сіл Ласків та 
Вощатин колишньої Ласківської 
сільської ради.

Нагадаємо, екс-староста Ласків-
ської сільради склала повноваження 
під час організаційної сесії Зарічан-
ської ОТГ.

На посаду старости сіл претенду-
вали двоє кандидатів: Тетяна Шейчук, 
яку підтримував УКРОП, та Світлана 
Рабчевська від ВО «Свобода».

Згідно з паралельним підрахунком 
голосів виборців, який вела Волин-
ська обласна організація політичної 
партії «Українське об’єднання патріо-
тів – УКРОП», на виборах старости 
перемогла Тетяна Шейчук.

За неї проголосувало 193 виборці. 
За Світлану Рабчевську голоси відда-
ли 114 жителів Зарічанської ОТГ. Під 
час виборів було виявлено три недій-
сні бюлетені.

До слова, Тетяна Шейчук народи-
лася 15 листопада 1991 року в місті 
Володимирі-Волинському. З 2015 року 
проживає у селі Ласків та працює на 
посаді старшого інспектора з кадрів 
Володимир-Волинського педагогіч-
ного коледжу ім. А. Ю. Кримського. 
Заміжня.

Про те, чого чекати батькам школярів у 
вересні, а також про особливості міського 
бюджету розповів в ефірі телеканалу 
«Аверс» депутат Луцької міської ради 
від «Українського об’єднання патріотів – 
УКРОП» Борис Смаль. 

Попри закінчення навчального року, пе-
дагоги всієї країни уже стурбовані тим, яким 
же буде наступний. А все тому, що із вересня 
в Україні стартує державна програма «Нова 
українська школа». Маючи за плечима сум-
ний досвід попередніх років, батьки най-
більше схвильовані питанням матеріального 
забезпечення шкіл, а також тим, чи не дове-
деться їм фінансово підтримувати впрова-
дження реформи. 

Борис Смаль певен, що причин для хви-
лювання немає, робити поспішні висновки 
не варто. 

– На сесії Луцької міської ради було ви-
ділено незначну частину коштів для впрова-
дження в перших класах вимог нового освіт-
нього законодавства. На цю статтю витрат 
виділяють суттєву державну субвенцію, 
частина коштів надійшла просто під час се-
сії Луцької міської ради 30 травня. На жаль, 
нині вдаються до спроб політизувати навіть 
цю галузь. Неодноразово звучали слова, що 
Луцька міська рада погано фінансує освіту. 
Проте за попередні десять років освіта жод-
ного разу не отримувала такого значного фі-
нансування, як торік. Бюджетна комісія тіс-
но співпрацює з управлінням освіти Луцької 

В урочищі Вовчак 
Турійського району 

за підтримки УКРОПу та 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» провели змагання 
між педагогами чотирьох 
загальноосвітніх шкіл 
району. У боротьбі брали 
участь команди із сіл Бобли, 
Купичів, Мокрець, Соловичі.

Головний приз змагань – но-
утбук від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Поспостерігати 
за перебігом боротьби прибули 
депутати Волинської обласної 
ради від УКРОПу Вячеслав Руб-
льов та Михайло Імберовський.

– До участі в змаганнях за-
прошували усі навчальні закла-
ди. У кожній команді – 6-7 учи-
телів. Вони змагалися в дартсі, 
стрільбі по мішенях із пневма-
тичної гвинтівки, шашках та 
волейболі. Та команда, члени 
якої здобудуть найбільше пе-
ремог у кожному виді змагань, 
і стане переможцем, – розпо-
вів голова Турійської район-
ної організації «Українського 
об’єднання патріотів – УКРОП» 
Сергій Власюк. 

– На жаль, сільські школи 
не забезпечені в достатній кіль-
кості матеріально-технічною ба-
зою, тому виграти ноутбук для 
навчального закладу нам дуже 
важливо, – розповіла одна з 
учасниць змагань Олена. – А ще 
це прекрасний привід зібратися, 
обговорити в колі однодумців 
питання, проблеми і, можливо, 
знайти спільні рішення. Такі 
турніри здружують шкільні ко-
лективи. 

Змагання розпочалися із екс-
курсії історичним урочищем. 
Вовчак – це місце розташування 
однієї з перших повстанських 
баз підрозділів УПА під на-
звою «Січ». Урочище на терито-
рії колишнього села Вовчак на 
межі Турійського і Володимир-
Волинського районів Волин-
ської області вважається місцем 
зародження УПА. Зараз тут є 
криївка, окопи, бліндажі, церква, 

хатина та музей бойової слави. 
Крім того, за словами активіс-
та Андрія Полярчука, у Вовчак 
планують привезти ще два давні 
будиночки, щоб туристи наочно 
могли побачити побут українців.

Опісля кожен колектив 
улаш тував представлення і роз-

почалися змагання. Переможцем 
стала команда школи села Бобли, 
вчителям якої Вячеслав Рубльов 
вручив ноутбук від Фонду «Тіль-
ки разом». Щоправда, без пода-
рунків не лишилися й переможе-
ні. Від Вячеслава Рубльова вони 
отримали заохочувальні призи.

– Це патріотично-спор тив-
ний захід, який допомагає здру-
жити вчительські колективи, – 
каже Вячеслав Рубльов. – Мені 
приємно, що в Турійському 
районі втілюють проекти від 
Фонду «Тільки разом», що тут 
активні люди,  які розуміють, 
що це потрібно для їхніх на-
вчальних закладів, для їхніх ді-
тей, односельчан. Педагоги – це 
передусім ті люди, які сіють зер-
на добра в серця своїх учнів, які 
закладають основи патріотизму 
й шани до Батьківщини. Тому 
ми, укропівці, підтримуємо їх, 
виступаємо за те, аби вони ста-
ли єдиним колективом і мали 
змогу розвивати свої навчальні 
заклади.

– Сьогодні, крім змагань, 
спільно з педагогами ми можемо 
подумати  над новими проекта-
ми, ідеями і спільно з Фондом, 
із Волинською обласною радою 
втілити їх у життя, –  підкреслив 
Михайло Імберовський.

Анна ВОЛОЩУК,
Турійський район

Переможців визначили за результатами не тільки 
спортивних конкурсів, а й інтелектуальних 

Дружна команда педагогів Турійського району

міської ради. Варто розуміти, що витрати, 
яких потребує ця галузь, перевищують мож-
ливості бюджету міста. Насамперед тому, 
що ці проблеми накопичувалися упродовж 
багатьох років, – пояснив депутат.

Крім цього, відзначив готовність луць-
ких освітян до початку навчання за новими 
вимогами та стандартами.

– Важливо, що освітяни міста розуміють: 
реформа освіти – це не зміна назви школи 
чи дитячого садка, не зміна назви посади ке-
рівника, а більш глибока річ, яка стосується 
насамперед інтелектуального майбутньо-
го країни. Саме на це спрямовано зусилля 
луцьких освітян. Щодо реформи, то давати 
оцінки можна лише після її впровадження, а 
не на початковому етапі, – переконаний Бо-
рис Смаль.

Щодо виділення коштів на інші галузі та 
напрямки, то, за словами депутата, значних 
змін не відбулося.

– Бюджет міста – це структура, яка охоп-
лює буквально всі напрямки й галузі жит-
тєдіяльності міста. Щодо пріоритетності 
розподілу коштів, то у зв’язку з тим, що в 
країні зараз складна ситуація, перевагу від-
дають соціальним проектам, а вже потім 
інфраструктурним. Бюджет – це динамічна 

структура, яка змінюється від сесії до се-
сії. Не змінюються лише пріоритети. Сесія 
Луцької міської ради не була громіздкою з 
точки зору розподілу фінансів. Відбувався 
перерозподіл незначних сум у межах роз-
порядників коштів. Перевиконань чи вне-
сення стратегічних змін не було, – зазначив 
депутат.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк

Борис Смаль: «Є спроби політизувати 
навіть освітню галузь»
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УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

РЕАЛІЇ З ДОБРОМ У СЕРЦІ 

НА ЧАСІ

ЗНАМЕННА ДАТА

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«ПРЕДСТАВНИКИ 
РОБІТНИЧИХ 
ПРОФЕСІЙ ЇДУТЬ 
З УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ 
НИЗЬКІ ЗАРПЛАТИ»

Днями Ківерцівська 
районна дитяча бібліотека 
відсвяткувала 70-річчя. З 
цього приводу у великому 
залі зібралися поціновувачі 
книг, які протягом багатьох 
років незмінно відвідують 
саме цей заклад. У бібліотеці 
можна не просто почитати 
улюблену книгу, але й 
взяти участь у літературних 
вечорах, вікторинах, годинах 
спілкування, фотовиставках та 
багатьох інших заходах. 

Привітати районну дитячу 
бібліотеку з ювілеєм завітала і 
народний депутат України Ірина 
Констанкевич.

– Навколо цієї бібліотеки 
гуртується вже не одне поколін-
ня читачів, а причина цього – 
правильно розставлені акценти 
у вихованні, які привели дітей 
до книги. Сьогодні життя дик-
тує нові формати роботи, тому 
я вам бажаю, незважаючи на те, 
що ви як бібліотека маєте дав-
ню історію, бути молодими ду-

У селі Жидичин Ківерцівсь-
кого району в Міжнарод-

ний день захисту дітей 
відкрили медіатеку та новий 
спортивний майданчик.

Медіатеку або ж, простіше 
кажучи, центр дозвілля для ді-
тей, було створено за підтримки 
народного депутата Ірини Кон-
станкевич. Він розташований у 
будинку культури, на ремонт яко-
го Ірина Мирославівна залучила 
200 тис. грн з фонду соцеконому. 
За ці кошти замінено аварійну 
електропроводку, проведено капі-
тальний ремонт світлиці, де і роз-
міщено центр дозвілля для дітей.

Центр розділений на зони 
відповідно до віку діток. За кош-
ти сільського бюджету придба-
ли меблі. Вже зовсім скоро тут 
з’являться комп’ютери, проек-
тор та мультимедійна дошка. А 
для гуртка юних художників, до 
слова, народний депутат днями 
також подарувала усе, що по-
трібно для старту: олівці, фарби, 
фломастери, пензлі, альбоми, 
розмальовки тощо.

Поряд з будинком культури 
облаштували спортивний май-
данчик. Цей проект втілено на 
умовах співфінансування грома-
ди та Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом».

– Усе те, що ми, дорослі, сьо-
годні робимо, заради одного – на-
ших дітей. Кожна дитина – чис-

В Україні критично зменшилася 
кількість кваліфікованих робітничих 
кадрів. Про це написала у Facebook 
народний депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.

«Проблема дефіциту робітничих 
кадрів стоїть гостро. Швачки, зварю-
вальники, сантехніки – на вагу золо-
та», – зазначила представниця «Україн-
ського об’єднання патріотів».

Нардеп наголосила, що низькі зарпла-
ти змушують українську молодь їхати за 
кордон у пошуках кращих заробітків: «Усе 
впирається у пристойні зарплати, сучасну 
матеріально-технічну базу, елементарні 
соціальні умови».

За її словами, голова Волинської об-
ласної ради Ігор Палиця запропонував 
конструктивні шляхи розв’язання проб-
леми. Після оснащення професійно-
технічних училищ сучасним обладнанням 
підготовка робітничих кадрів нічим не 
поступатиметься рівню випускників ін-
ститутів і університетів. Крім того, проф-
техзакладам слід дозволити самостійно 
заробляти кошти на своє утримання.

Утім закони Верховної Ради і розпо-
рядження Кабінету Міністрів, які ухва-
лювали протягом останніх двох років, не 
сприяли розвитку професійно-технічної 
освіти.

Нагадаємо, в УКРОПі запропонува-
ли розподілити фінансування закладів 
професійно-технічної освіти між держав-
ним і місцевими бюджетами. З цією ме-
тою в парламенті зареєстрували відповід-
ний законопроект. Ініціатива має зняти 
фінансовий тягар з місцевих громад, які 
не можуть самостійно утримувати на-
вчальні заклади.

Крім того, депутати від УКРОПу заре-
єстрували у Верховній Раді проект закону, 
де йдеться про відновлення справедли-
вості у питанні оплати праці педагогічним 
працівникам закладів дошкільної і по-
зашкільної освіти. Документ передбачає 
підвищення зарплат педагогам дошкілля 
та позашкілля до рівня окладів учителів 
загальноосвітніх навчальних закладів.

Борис ХВИЦЬ,
Київ 

Вище керівництво держави свідомо 
відкладає ухвалення закону про Вищий 
антикорупційний суд. Про це в ефірі 
телеканалу «Еспресо TV» заявила 
народний депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.

Нагадаємо, створення Вищого антико-
рупційного суду України – одна з ключових 
вимог Міжнародного валютного фонду. У 
рамках реформи із боротьби з корупцією по-
трібна неупереджена судова інстанція, яка 
розглядала б справи зловживань серед ви-
сокопосадовців – народних депутатів, чле-
нів уряду, суддівського корпусу. Передбаче-
но, що Антикорупційний суд розглядатиме 
корупційні справи, збитки державі у яких 
перевищують 500 прожиткових мінімумів – 

майже 900 тис. грн.
Цей орган надзвичайно важливий для 

того, щоб судити саме суддів інших інстан-
цій, аж до Верховного суду. 

1 березня народні депутати підтримали в 
першому читанні законопроект про Антико-
рупційний суд, що його вніс Президент Пет-
ро Порошенко. Наприкінці травня Верховна 
Рада продовжила розгляд правок до цього за-
конопроекту, а їх подали аж 1927.

– На розв’язання цього питання нетерпе-
ливо чекає все суспільство. Це ще один лак-
мусовий папірець, випробування яким має 
пройти парламент. Створюється враження, 
що ці процеси відтерміновуються, і це справ-
ді прикро, – сказала Ірина Констанкевич.

За словами нардепа, Петро Порошенко 
хоче особисто формувати кадровий склад 

Антикорупційного суду. Таким чином, май-
бутній орган може стати повністю підконт-
рольним владі, так само, як і нещодавно 
«реформований» Верховний Суд. З іншого 
боку, керівництво держави боїться втратити 
фінансову підтримку міжнародних донорів, 
які можуть припинити кредитування Украї-
ни в разі ухвалення президентської редакції 
законопроекту.

– У цій боротьбі переможуть гроші, адже 
жадоба до збагачення – це те, що керує вчин-
ками багатьох наших топ-чиновників. Дуже 
прикро, що заручником ситуації стає укра-
їнський народ, – зазначила Ірина Констанке-
вич. 

Борис ХВИЦЬ, 
Київ

хом, щоб вас надихали до праці 
діти, – зазначила парламентар.

Також Ірина Констанкевич 
передала у фонд бібліотеки кни-
ги, серед яких – «Афоризми та 
філософські роздуми Євгена 
Сверстюка» (видавець, упоряд-
ник Андрій Криштальський), а 
від Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» бібліотека отримала орг-
техніку.

Петро РОЙКО, 
Ківерцівський район

тий струмок, і щоб він залишався 
таким, його потрібно постійно 
підживлювати джерелами любо-
ві, ніжності, добра, тож закликаю 
кожного з вас: бережіть своїх ді-
тей, – зауважила голова Жиди-
чинської ОТГ Галина Матвіюк.

– Усіх нас об’єднує одне ба-
жання – ми хочемо бачити своїх 
нащадків здоровими та щасли-
вими. Вітаючи дітей з їхнім свя-
том, не варто забувати і про те, 
що саме цього дня відзначають 
і День батьків, бо ці два поняття 
нероздільні. Адже, якщо щасливі 
діти, то щасливі й батьки, – звер-
нулася до жидичинської громади 
Ірина Констанкевич.

Упродовж святкування Між-
народного дня захисту дітей жи-
дичинців та гостей села своїми ви-
ступами тішили маленькі таланти.

Дарина ТИХА, 
Петро РОЙКО,

Ківерцівський район

Попит на робітничі професії є, 
але вони малооплачувані

Діткам – нове місце для розваг

Ірина Констанкевич та її помічник Лариса 
Понєдєльник привітали колектив дитячої 
бібліотеки з ювілеєм закладу

Від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» для книгозбірні 
передали оргтехніку

З нагоди ювілею бібліотеки віншування 
підготували діти  зразкової театральної студії 
«Мельпомена» (керівник – Валентина Гоманюк)

Народний депутат Ірина Констанкевич та 
голова Жидичинської ОТГ Галина Матвіюк 
разом з дітками урочисто відкрили медіатеку

Міжнародний день захисту дітей 
у Жидичині відсвяткували на славу
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