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

Iгор ПАЛИЦЯ  

ІГОР ПАЛИЦЯ: «ПОГАНО 
ПРАЦЮЄ СВІДОМІСТЬ 
ТИХ, ВІД КОГО ЗАЛЕЖИТЬ 
РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ»

Чи отримає область кошти з 
митного експерименту на 

ремонт доріг, як дерибанять 
волинську землю, яка ситуація 
в Луцькій міській раді, 
розповів голова Волинської 
обласної ради Ігор Палиця під 
час програми «Відкрита влада» 
на телеканалі «Аверс».

ОБЛАСТЬ МОЖЕ 
ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ 
«МИТНИХ» ГРОШЕЙ 
НА ДОРОГИ

Цьогоріч область може зали-
шитися без додаткових надходжень 
на ремонт доріг в рамках митного 
експерименту, адже Кабмін може 
навмисно завищувати індикативні 
показники, аби в результаті недо-
виконання залишити місцеві мит-
ниці без коштів, якими ті могли б 
розпоряджатися.

– Торік прикордонні області 
отримували чималі надходження 
на будівництво доріг. Це дуже допо-
могло розвитку транспортної інф-
раструктури. Але від чого залежать 
надходження в обласний дорожній 
фонд? Від того, який індикатив ви-
значить Мінфін для митниць, – по-
яснив Ігор Палиця. 

У випадку, коли Волинь, на-
приклад, розпочне заробляти на 
легальному видобутку бурштину 
через КП «Волиньприродресурс», 
уряд може ввести, приміром, 
90-відсотковий податок на прибу-
ток від видобутку каміння. 

«ВОЛИНЬПРИРОД-
РЕСУРСУ» НЕ ДАЮТЬ 
ПРАЦЮВАТИ ЧЕРЕЗ 
ВКАЗІВКУ ПОРОШЕНКА

Комунальне підприємство «Во-
линьприродресурс» не може розпо-
чати роботу з легального видобутку 
корисних копалин та наповнювати 
бюджет області за рахунок спла-
ти податків через розпорядження 
Президента.

Як пригадав Ігор Палиця, з по-
переднім очільником облдержадмі-
ністрації Володимиром Гунчиком 
розмови щодо КП важко назвати 
спілкуванням чи обговоренням. 
Із теперішнім головою ОДА Олек-
сандром Савченком мови про «Во-
линьприродресурс» і легальний ви-
добуток бурштину поки не було.

– Прекрасно розумію, що ця 
розмова безперспективна, тому що 
Президент відразу дав йому коман-
ду, – зауважив голова Волиньради. 

Тож Ігор Палиця резюмував, 
що поки немає сенсу спілкуватися 
щодо цього питання з очільником 
області, хіба «голова ОДА вирі-
шить, що йому посада неважлива», 
натомість важливіше наповнення 
бюджету за рахунок сплачених по-
датків.

НА ВОЛИНІ Й ДАЛІ 
ДЕРИБАНЯТЬ ЗЕМЛЮ

Попри ухвалене урядом роз-
порядження, відповідно до якого 
Держгеокадастр має передати землі 
державної власності за межами на-
селених пунктів у власність ОТГ, і 
заяву про те, що за ігнорування цьо-
го рішення буде чітка кримінальна 
відповідальність, у Волинській об-
ласті й далі дерибанять землі.

Голова Волинської облради 
зазначив: незважаючи на щирі 
наміри Прем’єр-міністра Воло-
димира Гройсмана, припинити сва-
вілля Держгеокадастру та махінації 
із землями можна лише у випадку 
ухвалення відповідних законодав-
чих актів і за наявності належної 
реакції прокуратури.

Він пригадав випадок на Ма-
невиччині, коли шахрайським 
шляхом 220 га земель, багатих на 
поклади бурштину, продали в при-
ватні руки.

– Землі видали на звичайних 
селян – по 2 га в руки. Пізніше ці ді-
лянки скупили Віталій Солдатихін, 
бандит, який видобуває бурштин 
у Житомирській області, та його 
брат, на якого все це зареєструва-
ли через нотаріуса контори «Ари-
ванюк і Книш». Це зробили неза-
конно, було відкрито кримінальні 
справи, а що далі? 220 га землі у 
громади забрали, її ніхто не вико-
ристовує, вона стала приватною 
власністю за допомогою геокада-
стру, прокуратури, яка ні на що не 
реагує, нотаріусів, які мають за це 
відповідати. А що відбувається? Ні-
чого! – зауважив Ігор Палиця.

Голова облради впевнений: аби 
ситуація змінилася, причетні до ма-
хінацій із землею мають відповісти. 

ФОНД «ТІЛЬКИ РАЗОМ» 
ДАСТЬ ПРЕМІЮ 
ТОМУ, ХТО ВИЯВИТЬ 
ДЖЕРЕЛО СМОРОДУ 
В ЛУЦЬКУ

Ігор Палиця закликав лучан до-
помогти владі з’ясувати причину 
поширення містом неприємного 
запаху та притягнути до відпові-
дальності винних, а також пообі-
цяв тому, хто зможе виявити дже-
рело поширення смороду, видати 
від Фонду «Тільки разом» премію. 

– Ми прекрасно розуміємо, що 
нині всі вважають, що владу в місь-
кій раді захопив УКРОП, Палиця, 
який повністю контролює місто. 
Тобто Палиця в принципі має бути 
зацікавлений у тому, щоби канди-
дати на вибори мера, які підуть від 
нього – чи це буде Ігор Поліщук, 
чи Григорій Недопад, чи хтось ін-
ший – мали позитивну практику 
роботи в міській раді. І ви розумі-
єте, що той сморід сьогодні б’є по 
їхньому іміджу і їм не потрібен, – 
зазначив він. – Хочу сказати, що 
міська влада робить все, аби ви-
значити, звідки йде сморід, аби ло-
калізувати проблему. Як це можна 
зробити, я не уявляю, адже ми не 
маємо спеціального обладнання, 
яке чітко може визначити, звідки 

поширюється неприємний запах.
Голова облради додав: його ди-

вує те, що до моменту, коли в міс-
ті не змінилася влада, смороду не 
було.

– У мене немає жодних доказів, 
але відчуваю, що це чиясь диверсія, 
щоб показати, що влада неспро-
можна знайти джерело неприємно-
го запаху, – сказав Ігор Палиця. 

ДЕРЖАВА НЕ 
ЗАЦІКАВЛЕНА В 
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ 
ПОДАТКОВОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА

Очільник депутатського корпу-
су констатує: на Волині вперше не-
має перевиконання бюджету, тому 
на сесії обласної ради 31 травня 
питання про розподіл вільних за-
лишків для об’єктів медичної, со-
ціальної, освітньої сфер, ремонту 
доріг навіть не виносили. 

Ігор Палиця переконаний: 
проб лема не в тому, що хтось не-
якісно збирає чи нерегулярно пла-
тить податки, а в загальній негатив-
ній, навіть небезпечній економічній 
ситуації в державі.

– Економічна ситуація в держа-
ві не дозволяє підприємцям, керів-
никам підприємств комунальної, 

державної, приватної власності 
платити більші зарплати, тож люди 
їдуть на заробітки за кордон. Упро-
довж чотирьох останніх років в 
умовах нестабільної ситуації дер-
жава не зробила жодного кроку в 
напрямку лібералізації податко-
вого законодавства, щоб сприяти 
створенню підприємств, щоб зрос-
тав інвестиційний клімат, щоб по-
долати корупцію, щоб інвестори 
приходили до нас і вкладали гроші. 
Хтось каже, що погано податкова 
працює? Ні. Хтось каже, що пога-
но працює обласна державна адмі-
ністрація? Теж ні. Погано працює 
свідомість тих, від кого залежить 
шлях до того, аби бізнес заробляв, 
а держава розвивалася. І що далі, то 
буде гірше. І це тільки початки того, 
що ми отримаємо в кінці літа, – пе-
реконаний Ігор Палиця.

Жодні програми міжнародного 
транскордонного співробітництва 
чи реклама не залучать зовнішніх 
інвесторів в Україну, поки у держа-
ві не буде встановлено прозорі та 
чіткі правила гри.

– Інвестори бояться не Волині, 
вони бояться України. Бояться того, 
що в нас відбувається, що завтра 
до них прийдуть поліція, служба 
безпеки, прокуратура, фіскальна 
служба чи ще хтось і перепишуть 
їхнє майно на Національне агент-
ство України з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та 
інших злочинів, а те реалізує май-
но через рішення суду, – стверджує 
він. – Це відповідно до нового по-
даткового законодавства, що його 
ухвалювали проти Курченка, Аза-
рова і їм подібних. Але в них ще 
нічого не забрали, а от українці вже 
стикаються з тим, що за тисячу-дві 
гривень, недоплачених у бюджет 
відповідно до рішення суду, на-
кладають арешт на майно, яке пе-
редають на зберігання в АРМА, а 
АРМА реалізовує його на якісь свої 
структури. Таке сьогодні роблять з 
квартирами простих людей. Такий 
сьогодні інвестиційний клімат.

Ігор Палиця наголошує: щоб 
мати вплив на ситуацію, варто ду-
мати перед тим, як заходити в ка-
бінку для голосування, причому 
думати не про сьогоднішню кише-
ню, а про завтрашній день. Лише 
тоді, за переконанням голови об-
ласної ради, можна обрати у владні 
й законодавчі структури людей, які 
направду зможуть змінити інвес-
тиційний клімат в Україні та при-
ведуть її до розвитку.

Анна ВОЛОЩУК, 
Катерина ОСТАПЕНКО,

Луцьк

Голосуючи на виборах, слід думати не про власну кишеню, а про завтрашній день
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ІРИНА ВАХОВИЧ: «ПОТРІБНО АКУМУЛЮВАТИ 
ВСІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ЯКІСНИХ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ» 

НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ

ДЕПУТАТСЬКА РОБОТА БЛАГОУСТРІЙ

ЗА СПРИЯННЯ 
ДЕПУТАТА НА 
ВУЛИЦІ ПОНИЗИЛИ 
ТРОТУАРИ

ЗАВДЯКИ УКРОПІВЦЯМ У ЛУЦЬКИХ ДВОРАХ 
ПРОВЕДУТЬ КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ

Перспективи розвитку і 
фінансування професійно-

технічної освіти області, 
потреби реформування 
діяльності навчальних 
закладів професійного 
спрямування обговорила 
разом з депутатами обласної 
ради, представниками 
влади й роботодавців в ефірі 
телепередачі «Відкрита влада. 
Область» на телеканалі «Аверс» 
голова комісії Волиньради з 
питань бюджету, фінансів та 
цінової політики, член партії 
УКРОП Ірина Вахович.

Загалом на Волині щорічно в 
закладах профтехосвіти здобу-
вають професію 9,5 тисячі учнів. 
Наразі в області діє 20 таких за-
кладів, де навчається 7543 учні за 
65 професіями. Основні напрями, 
за якими готують кадри, – аграр-
на сфера, легка промисловість, 
метало- та деревообробка. Проф-
техосвіта перебуває на стадії ре-
формування, як того вимагають 
ринок праці і бюджетні обмежен-
ня щодо її утримання. У державі 
підтримують політику укрупнен-
ня професійно-технічних закла-
дів, аби зменшити видатки на їхнє 
функціонування.

Фінансування діяльності проф-
техучилищ майже стовідсотково 
цьогоріч перейшло на регіональ-
ний рівень. Відповідно до чинного 
законодавства, фактично всі на-
вчальні заклади профтехосвіти, 
які розташовані за межами міст 
обласного підпорядкування, фі-
нансуються з обласного бюджету.

– Для області їх утримання 
обходиться у 206 мільйонів, з них 
100 – це власні кошти обласного 
бюджету, решта – субвенційні, 
тобто державні, – зазначила го-
лова бюджетної комісії облради 
Ірина Вахович. – Якщо раніше об-

ласний бюджет не фінансував ці 
заклади, то зараз доводиться це 
робити. Відповідно, ті кошти, які 
мали спрямувати на ремонт, бу-
дівництво доріг чи задоволення 
інших потреб регіону, тепер скеро-
вуємо на заклади профтехосвіти. 
У попередні роки були трохи не 
готові до такого, а цього року вже 
разом з ОДА запланували кошти. 
Хоча змушені економити на інших 
статтях витрат.

За словами депутатки, у 2017 
році профтехосвіта обійшлася об-
ласті у 185 млн грн, цього року на її 
витрати заплановано вже 206 млн 
грн. Тобто спостерігається збіль-
шення видатків, що пов’язано із 
збільшенням рівня заробітної пла-
ти, зростанням вартості комуналь-
них послуг, енергоресурсів тощо.

Ірина Вахович переконана: 
варто готуватися до того, що вна-
слідок децентралізації на регіо-
нальний рівень можуть перейти 
й інші статті видатків, тому вже 
зараз варто шукати додаткові дже-
рела для наповнення бюджету.

– На квітневому засіданні сесії 
обласної ради для потреб проф-
техосвіти виділено із залишків 
освітньої субвенції 23 мільйо-
ни, – заявляє голова бюджетної 
комісії. – Перед тим з кожним із 
керівників навчальних закладів 
поспілкувалися, щоб обговорити 
першочергові потреби. Результа-
ти узгодили з управлінням осві-
ти і науки облдержадміністрації. 
Це перша така практика. Таким 
чином, спрямували кошти, щоб 
залатати дірки: на ремонт покрі-
вель у шести навчальних закладах, 

ники зустрічі, потребує кадрових 
ресурсів, які якісно та ефективно 
готували б робітничі кадри. Для 
цього, за переконанням Ірини Ва-
хович, потрібно врегулювати сис-
тему оплати праці викладачів.

– Нинішній міністр освіти 
робить акцент на підвищенні за-
робітної плати вчителям у загаль-
ноосвітніх закладах, – зазначила 
депутатка. – Зараз професор у 
виші отримує заробітну плату 
фактично на рівні учителя школи. 
Не можна так в один бік усе тягну-
ти. Те саме стосується стипендії: у 
студентів педагогічного профі-
лю вища стипендія, ніж за більш 
складними професіями та спеці-
альностями. Це не збалансовує 
систему освіти, а розхитує.

Учасники телеефіру перекона-
ні: варто профтехосвіті удоскона-
лити застосування механізмів дер-
жавного приватного партнерства, 
використання дуальної системи 
навчання.

– В умовах обмеженості фі-
нансових ресурсів нам потріб-
но знайти точки зростання, щоб 
акумулювати всі можливості для 
підготовки кваліфікованих робіт-
ничих кадрів відповідно до потреб 
роботодавця регіону, – підсумува-
ла Ірина Вахович. – Щоб отримати 
кращу якість, потрібно об’єднати 
профтехзаклади навколо більш 
сильних. Це вимушений крок. Ре-
формам завжди чинять опір, але 
треба пояснити людям, щоб вони 
розуміли, для чого це робиться. 
Тоді цей процес мине безболісно і 
з користю для всіх сторін: робото-
давця, профтехзакладу й учнів, а 
також для бюджету області.

Світлана ЧУНЬ,
Луцьк

облаштування головних корпу-
сів. Лише незначне фінансування 
скеровано на модернізацію, нове 
обладнання для навчальних май-
стерень. У підсумку 17 млн пішло 
на поточні капітальні видатки, 8,6 
млн грн – на протипожежну сиг-
налізацію.

Ірина Вахович стверджує: 
раніше державне фінансування 
профтехосвіти закривало лише 
захищені статті – заробітну пла-
ту, комунпослуги, а на розвиток 
закладів спрямовували кошти зі 
спеціальних фондів. Таким чином, 

мізерна частка ресурсів припадала 
на утримання великих корпусів, 
які здебільшого є в закладів проф-
техосвіти.

– Тепер залишки освітньої 
субвенції дозволяють забезпечити 
цей розвиток, – зазначила депу-
татка. – Додатково розподілили 
на засіданні бюджетної комісії 
державні кошти – 4,8 млн грн – на 
модернізацію та переобладнання 
професійних закладів у Ковелі та 
Володимирі-Волинському.

Окрім матеріального забезпе-
чення, освітня галузь, кажуть учас-

Днями радник міського голови Луцька, 
голова фракції «УКРОП» у Луцькій 
міській раді Ігор Поліщук разом з 
представниками міського осередку 
політичної партії провели зустрічі з 
мешканцями. 

Головна їх мета – презентація розробле-
ної документації, адже ремонтні роботи у 
дворах розпочнуться уже найближчим ча-
сом. Нагадаємо, такі зустрічі для міста вже 
стали традиційними.

Цього разу Ігор Поліщук зустрівся з лу-
чанами, що проживають на проспекті Со-
борності, 29, 31, 35, 35а, 37, вулиці Кравчука, 
22, 24. 

Незважаючи на те, що вулиці та двори 
різні, проблеми у містян здебільшого од-
накові: відсутність дорожнього покриття, 
освітлення, старі дитячі майданчики. Не 
варто забувати і про вже традиційну сміт-
тєву проблему – мешканці будинків ніяк не 
можуть дійти згоди щодо того, де ж у дворі 
місце сміттєвим бакам.

Місцеві жителі зазначають, що навіть по-
при утворення ОСББ, яке загалом відкриває 
перспективи розвитку, залагодити всі проб-
леми самотужки просто неможливо.

– Ми сформували ОСББ «Кравчука – 22» 
два роки тому, бо коли зверталися до жеку, 
наші звернення залишалися без відповіді, – 
розповідає місцева жителька Валентина. – За 
ці два роки нам вдалося замінити опалення, 
розв’язати проблему з водою у підвалі. Вда-
лося також встановити лічильник на тепло. 
Хоч усі проблеми відразу годі залагодити, 
але хочеться, щоб у дворі також був лад.

На проспекті Соборності люди також 
нав випередки розповідали раднику місько-
го голови про наболіле.

– На ремонт прибудинкової території ми 
чекаємо вже не перший рік. І це бажання уже 

Жителі вулиці Стрілецької 
звернулися до депутата Луцької 
міської ради від УКРОПу Сергія 
Шкоди з проханням посприяти 
проведенню робіт для пониження 
тротуарів. За словами депутата, 
місцеві жителі нарікали, що людям на 
інвалідних візках складно виїжджати 
і з’їжджати з пішохідних доріжок. 

– Важко уявити, скількох зусиль 
молодим мамам або людям із інвалід-
ністю вартував звичайний перетин 
вулиці. Пониження зроблять вули-
цю комфортнішою, адже прогулянка 
містом має приносити задоволення, 
а не втому. Крім цього, на проїжджу 
частину нанесли свіжу розмітку, –  за-
значив Сергій Шкода.

Депутат зауважив, що втілити ідею 
вдалося завдяки ініціативі громади та 
готовності Луцької міської ради до 
співпраці.

– На сесії депутати підтримали 
ідею жителів. Невдовзі після цього 
вдалося розпочати реконструкцію, і 
вже зараз роботи на вулиці Стрілець-
кій завершилися. Сподіваюся, що лу-
чани й надалі будуть ініціативними, 
готовими до співпраці задля розвит-
ку нашого міста, адже разом можна 
розв’язати будь-яку проблему, –  під-
сумував депутат. 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк

«Варто шукати додаткові джерела 
для наповнення бюджету», – 
переконана Ірина Вахович

давно перетворилося на гостру потребу, бо у 
нашому дворі мешкає багато людей із вадами 
зору, а відсутність тротуарів та дорожнього 
полотна ускладнює їхнє життя ще більше, – 
зазначила місцева жителька Надія.

Принагідно мешканці будинків розпові-
ли й про проблему з автомобілями, які по-
стачають товар до місцевого магазину, що 
стоїть просто посеред двору. За словами 
жителів будинку, машини становлять небез-
пеку для дітей, адже перетворюють двір на 
проїжджу частину, а ще руйнують і без того 
погане дорожнє покриття.

Ігор Поліщук запевнив лучан, що вже 
найближчим часом у згаданих дворах розпоч-
нуться ремонтні роботи, які усунуть пробле-
ми відсутності тротуарів та доріжок, дитячих 
майданчиків і дорожнього покриття.

– На ремонтні роботи на вулиці Кравчу-
ка Луцька міська рада виділила 4 мільйони 
гривень, на проспекті Соборності – 6 міль-
йонів. Уже розпочинаємо капітальний ре-
монт прибудинкових територій у цих дворах. 
Плануємо провести ремонти дорожнього 
покриття, облаштувати тротуари, встанови-
ти дитячі та спортивні майданчики. Якщо в 
червні буде перевиконання бюджету, то на 
території біля будинків на проспекті Собор-
ності облаштуємо футбольне поле зі штуч-
ним покриттям для дітей. Головна мета на-
шого сьогоднішнього візиту – обговорити з 
мешканцями всі нюанси, аби потім усі були 
задоволені результатом, – зазначив Ігор По-
ліщук.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк 

Проект оновленого двору 
обговорювали спільно з громадою

Замість старої гірки в дворі 
буде новий дитячий майданчик 



13

Міцна держава – сильна і здорова нація

Фонд Ігоря Палиці

№ 23 (122) від 14 червня 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

ПАМ’ЯТЬ ПРО ГЕРОЇВ

ВЯЧЕСЛАВ РУБЛЬОВ: «МИ МАЄМО 
ПАМ’ЯТАТИ НАШУ ІСТОРІЮ ТА 
НЕ ПОВТОРЮВАТИ ПОМИЛОК»

СЬОГОДЕННЯ 

СПІЛЬНА СПРАВА

ДОРОГИ, ШКОЛИ, КУЛЬТУРА: 
НА ЩО НАРДЕП ПРОСИТЬ ГРОШІ ДЛЯ ВОЛИНІ

У ВОЛОДИМИРІ-ВОЛИНСЬКОМУ – АКЦІЯ «ЧИСТИЙ ДВІР» 

Волинські укропівці 
Вячеслав Рубльов та 

Михайло Імберовський 
спільно з однопартійцями з 
Рівненської області вшанували 
Героїв Берестецької битви. 

Як відомо, цими днями на те-
риторії Національного історико-
меморіального заповідника «Поле 
Берестецької битви» в селі Пля-
шева Радивилівського району 
Рівненської області відзначали 
367-му річницю битви під Берес-
течком. 

Зокрема, у Свято-Геор гіївсь-
кому соборі на території музею 
відбулося богослужіння за участю 
святійшого патріарха Київсько-
го і всієї Руси-України Філарета. 
Священнослужителі та віряни 
молилися за спокій душ загиблих 
українських козаків і новітніх 
українських героїв, які полягли за 
незалежність України. Після бого-
служіння присутні поклали квіти 
до пам’ятника Героям Берестець-
кої битви. 

– Такі події важливі для кожно-
го громадянина України, бо це по-
казник нашого патріотизму, того, 

як ми пам’ятаємо і цінуємо нашу 
історію. Укропівці з дубенсько-
го осередку партії беруть участь 
у відзначенні цієї події. Зокрема, 
вони влаштували своєрідний ко-
зацький курінь з усіма атрибута-

ми, аби ознайомити відвідувачів із 
побутом козаків, – зазначив голо-
ва дубенського осередку УКРОПу 
Юрій Момотюк. 

– Спільно з духовенством ми 
молилися не тільки за загиблих 

під Берестечком, а й за сучасних 
Героїв, які загинули за незалеж-
ність України. Вони для нас – 
прик лад справжнього патріотизму 
та людей з високими моральними 
цінностями, – зазначив очільник 

волинського УКРОПу Вячеслав 
Рубльов.

До слова, битва під Берестеч-
ком відбулася у червні 1651 року. 
Це була одна з найважливіших 
сторінок в історії визвольної бо-
ротьби Богдана Хмельницького. У 
великомасштабній сутичці взяли 
участь війська гетьмана і крим-
ського хана з одного боку та по-
тужна польська армія з іншого. 
Через низку причин козаки в Бе-
рестецькій битві зазнали поразки.

Анна ВОЛОЩУК,
Рівненська область

Наведений лад на прибудинковій території, 
розфарбовані дитячі майданчики та входи до 
під’їздів, закріплені інформаційні таблички, 
відремонтовані дашки над підвальними 
приміщеннями – такий результат толоки, яку 
організували мешканці ОСББ «Наше містечко», 
що у Володимирі-Волинському. Керівником цього 
об’єднання є член партії УКРОП Анна Медведєва.

Днями на Волині відбулося виїзне 
засідання бюджетного комітету 
Верховної Ради України. Голова 
бюджетного комітету Андрій Павелко 
подякував волинянам за теплий прийом 
та зауважив, що такі виїзні засідання є 
хорошою ініціативою.

Голова Волинської обласної ради Ігор 
Палиця наголосив, що для того, аби залу-
чити іноземні інвестиції та розвивати еко-
номіку, в Україні потрібно ухвалити подат-
кове законодавство та не змінювати його, 
аби інвестори могли мати гарантії повер-
нення коштів, вкладених у бізнес.

– Бізнес не може знайти на зарплату в 
10 тисяч гривень людей, бо вони їдуть за 
кордон, – зазначив Ігор Палиця та додав, що 
для розвитку економіки України вкрай важ-
лива наявність іноземних інвестицій. Проте 
інвестори не поспішають вкладати гроші, 
бо кожен бюджетний рік Міністерство фі-
нансів і Кабмін, аби забезпечити бюджет, 
змушують «підганяти» під витрати дохідну 
частину бюджету.

Для цього змінюють податкове законо-
давство, відтак інвестори не вірять, що в 
Україні можна вкладати гроші, розрахову-
ючи бізнес-план хоча б на 10 років.

– Щороку до 700 тисяч працездатної 
молоді ми втрачаємо, бо вони виїжджають 
за кордон. Якщо нічого не змінити, то ця 
цифра може зрости до 2,2 мільйона. Прошу 
звернути увагу на освітній сегмент, він дуже 
потрібний для Волині й України, – зазначи-
ла нардеп. 

Також вона підготувала звернення до 
бюджетного комітету, в якому передала про-
хання тисяч жителів Волині відремонтувати 
автошлях Р-14, який починається в Луцьку, 
проходить через Ківерці, Колки, Маневичі, 
Любешів, Дольськ та закінчується на кордо-
ні з Білоруссю. Також Ірина Констанкевич 
просить звернути увагу на фінансування 
будівництва шкіл, яке закладено в бюдже-
ті ще у вересні. Йдеться про села Башлики 
і Стобихівка, куди досі не виділили кошти. 
Аналогічна ситуація і з виконанням поста-
нови про відзначення 150-річчя від дня на-
родження Лесі Українки – кошти на це досі 
не виділили, попри те, що депутати прого-
лосували позитивно.

Іван САВИЧ, Дарина ТИХА, 
Луцьк

На фінансуванні ремонту дороги, яка 
сполучає Волинь з Білоруссю, виділенні 
грошей на будівництво шкіл у селах Башли-
ки та Стобихівка, а також на забезпеченні 
фінансування відзначення 150-річчя від дня 
народження Лесі Українки акцентувала ува-

гу присутніх народний депутат від 23 округу 
Волині Ірина Констанкевич.

Першочергово вона зазначила, що Укра-
їна втрачає людський потенціал та робочі 
ресурси через перекидання фінансування 
освіти на місцеві бюджети. 

Активні володимиряни скористалися 
програмою «Чистий двір», що її реалізову-
ють за фінансової підтримки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 

Акція об’єднала не тільки мешканців бу-
динку, а й посадовців. Дорослі та малі впро-
довж дня активно працювали над упорядку-
ванням території біля будинків, що належать 
до ОСББ. Спільно з чиновниками та депута-
тами люди чистили і фарбували стовпчики 
біля під’їздів, вішали дошки для оголошень 
та загалом допомагали наводити лад.

Активна керівниця ОСББ при нагоді 
показала гостям-помічникам новий дитя-
чий майданчик та тренажери, які встанови-
ли у рамках проекту громадського бюджету 
«Спортивно-гімнастичний комплекс у вій-
ськове містечко».

– Бюджет проекту передбачав вико-
ристання більш як 93 тисяч гривень, – роз-
повіла авторка проекту Анна Медведєва. 
– Мали на меті урізноманітнити дозвілля 
молоді, підлітків, дітей, скерувати до здо-
рового способу життя шляхом облашту-
вання території у дворі будинків на вули-
ці Академіка Глушкова, 2, 4, 6, 8, 10 та 12 
(військове містечко №1). Окрім виділених 
коштів з бюджету, вдалося залучити й до-

помогу спонсорів.
Мешканці ОСББ «Наше містечко» 

вдячні укропівцю Сергію Радкевичу, а 
також Миколі та Сергію Юнакам за дофі-
нансування. За ці гроші вдалося додатково 
зробити майданчик для гри в баскетбол. 

Активні громадяни, які готові ді-
яти та організувати благоустрій біля 

своїх помешкань, можуть скористатися 
прик ладом ОСББ «Наше містечко» й 
долучитися до акції «Чистий двір», аби 
отримати фінансову підтримку Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» для орга-
нізації толоки у власному дворі.

Світлана ЧУНЬ,
Володимир-Волинський

Святійший патріарх Філарет разом зі священнослужителями 
молився за спокій душ українських героїв Волинські укропівці вшанували учасників Берестецької битви

Мешканці будинків разом з 
посадовцями впорядковували двір

Дорослі й малі разом працювали над 
впорядкуванням прибудинкової території

Голова Волинської ОДА Олександр Савченко, голова бюджетного комітету 
Верховної ради Андрій Павелко, голова Волинської облради Ігор Палиця
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УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

сайт: imk.net.ua
Тільки разом ми УкраїнаТільки разом ми Україна

Українського режисера Олега Сенцова разом 
із кримським активістом Олександром 
Кольченком затримали російські 
спецслужби у Криму в травні 2014 року. Їх 
звинуватили в організації терактів на 
півострові. 25 серпня 2015 року Північно-
Кавказький військовий окружний суд Росії 
визнав Олега Сенцова винним в організації 
терористичного угрупування і засудив 
його до 20 років колонії суворого режиму. 
Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва 
провину не визнали.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив 
безстрокове голодування з вимогою 

звільнити всіх українських політв’язнів 
у Росії. За словами адвоката Сенцова 
Дмитра Дінзе, український режисер 
голодуватиме до кінця.
Українські громадяни Олег Сенцов та 
Олександр Кольченко можуть стати не 
останніми, кого покарає Росія.
Міністерство закордонних справ України 
назвало політичними в’язнями 11 громадян 
України, які або вже покарані судами в Росії, 
або перебувають у слідчих ізоляторах. Їх 
звинувачують у «тероризмі», «екстремізмі», 
«шпигунстві». Строки ув’язнення за такими 
звинуваченнями можуть сягати 20 років.

УКРОПІВЦІ ЗАКЛИКАЛИ 
ДИПЛОМАТІВ ЗАХИСТИТИ 
УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«ЗАВДЯКИ УКРОПУ 
ВЕРХОВНА РАДА МОЖЕ 
ПЕРЕРАХУВАТИ ПЕНСІЇ 
ГРОМАДЯНАМ»

РЕЙТИНГ ЗАРАДИ СПРАВЕДЛИВОСТІ

НА ЧАСІ

ІРИНА 
КОНСТАНКЕВИЧ – 
ЛІДЕР СЕРЕД 
ВОЛИНСЬКИХ 
ДЕПУТАТІВ-
МАЖОРИТАРНИКІВ

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП»: 
43020, м. Луцьк, 

вул. Електроапаратна, 3, оф. 430, 
vol.party@ukrop.com.ua

43025, м. Луцьк, 
вул. Винниченка, 26, 0332-78-22-08,  

tilkyrazom@gmail.com

Фонд Ігоря Палиці

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

ська обласна регіональна 
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

Центральний 
офіс Фонду 

Ігоря Палиці 
«Тільки разом»: 

Українська влада не 
робить жодних дієвих 

кроків для визволення 
незаконно засуджених 
бранців кремлівського 
режиму. Міністерство 
закордонних справ 
України має посилити 
дипломатичний тиск на 
Російську Федерацію і 
домогтися визволення 
українських бранців з 
путінських в’язниць. 

Про це під час виступу у 
Верховній Раді заявив голова 
УКРОПу, народний депутат Тарас 
Батенко. Разом з парламентарем 
на трибуну піднялися представ-
ники «Українського об’єднання 
патріотів» Ірина Констанкевич, 
Віктор Шевченко, Валентин Ді-
дич, Олександр Дубінін та Віта-
лій Купрій. Укропівці прийшли у 
Верховну Раду в футболках з на-
писом #FREESENTSOV.

У політсилі закликають 
партнерів з Європейського Со-
юзу не ручкатися з президентом 
Володимиром Путіним, а наго-
лошувати на необхідності визво-
лення українських політв’язнів 
у кожній розмові з господарем 
Кремля.

За словами Тараса Батенка, 
українська влада на чолі з Пре-
зидентом Петром Порошенком 
і Міністерством закордонних 
справ мають вжити всіх можли-
вих заходів для визволення неза-
конно засуджених українців.

– Представники «Українсько-
го об’єднання патріотів» у пар-
ламенті, а також наші представ-
ники у всіх обласних і місцевих 
радах України приєднуються до 
тих зусиль, яких сьогодні докла-
дають українська громадськість, 
вітчизняні та міжнародні право-
захисні організації, щоб визво-
лити з російських тюрем україн-
ських в’язнів сумління, зокрема 
кінорежисера Олега Сенцова, – 
наголосив Тарас Батенко. 

Комітет Верховної Ради 
з питань соціальної 
політики, зайнятості та 
пенсійного забезпечення 
рекомендував парламенту 
ухвалити в першому читанні 
законопроект УКРОПу 
щодо підвищення пенсій 
громадянам, які мають сорок і 
більше років страхового стажу. 

Цей проект закону напра-
цювали народні депутати від 
УКРОПу Ірина Констанкевич, 
Тарас Батенко, Віктор Шевчен-
ко, Валентин Дідич, Олександр 
Дубінін, Віталій Купрій спільно з 
представниками інших політич-
них сил.

– Законопроект має розв’я-
зати проблеми великої кількості 
людей, які мають стаж сорок і 
більше років, проживають пере-
важно у сільській місцевості й 
отримують мізерну пенсію, – за-
явила співавтор документа Ірина 
Констанкевич.

Водночас профільний комі-
тет рекомендував Верховній Раді 
ухвалити в першому читанні 
альтернативний законопроект, 
який містить дещо розширений 
перелік осіб, чия пенсія має бути 
підвищена. Під час підготовки до 
другого читання обидві ініціати-
ви будуть об’єднані в єдиний до-

Громадянська мережа ОПОРА 
презентувала весняний рейтинг 
депутатів-мажоритарників з Волині. 
Їх у парламенті працює п’ятеро: Ірина 
Констанкевич (центр округу – Маневичі), 
Ігор Гузь (центр округу – Володимир-
Волинський), Степан Івахів (центр 
округу – Ковель), Сергій Мартиняк (центр 
округу – Горохів), Ігор Лапін (Луцьк).

Роботу у Верховній Раді оцінювали 
за шістьма критеріями: відвідування пле-
нарних засідань, комітетів, участь у голо-
суванні, законотворча діяльність, депутат-
ські запити та виступи у парламенті.

Також шість критеріїв лягли в основу 
аналізу роботи в округах: наявність гро-
мадської приймальні, особисті прийоми 
громадян, візити в округ та робота на міс-
ці, участь у роботі органів місцевого само-
врядування, телеефіри (лише на суспільно-
му мовленні) та прес-конференції в окрузі, 
звітування. Загалом було сформовано три 
окремі рейтинги.

Перший стосується лише роботи в 
парламенті. Згідно із ним, Ірина Констан-
кевич має найбільше досягнень, на друго-
му місці – Ігор Лапін, на третьому – Ігор 
Гузь, на четвертому – Сергій Мартиняк, 
останній – Степан Івахів.

Щодо роботи в окрузі, то тут лідиру-
ють Ігор Гузь та Ірина Констанкевич. Третє 
місце – в Ігоря Лапіна. Далі – Сергій Мар-
тиняк і Степан Івахів.

У загальному рейтингу активності лі-
дирують Ірина Констанкевич (166 балів), 
Ігор Гузь (164 бали), Ігор Лапін (144 бали). 
Завершують рейтинг Сергій Мартиняк та 
Степан Івахів. 

За даними ОПОРИ, Ігор Гузь відвідав 
усі пленарні засідання. Ірина Констанке-
вич та Ігор Лапін мають по одному про-
пуску. 

Щодо кількості підготовлених законо-
проектів та запитів, у трійці лідерів – Ірина 
Констанкевич, Ігор Гузь та Степан Івахів.

Консультанти ОПОРИ відзначають на-
ступні позитивні тенденції щодо роботи 
депутатів з виборцями: у всіх є громадські 
приймальні, троє з п’яти нардепів звіту-
ють перед виборцями щомісяця, більшість 
відвідують свій виборчий округ та мають 
активні сторінки у соціальних мережах, 
власні сайти.

Іван ТИХИЙ

Також укропівці провели 
брифінг шодо цього питання у 
Верховній Раді.

– Ми не маємо опускати 
рук. Щодня мають відбуватися 
акції протесту під російськими 
посольствами в усьому світі, а 
не тільки в Україні. Ми мусимо 
боротися за живого Сенцова, за 
живого Кольченка, за кожного 
українського громадянина, – за-

уважив Батенко.
Народний депутат від 

УКРОПу Ірина Констанкевич за-
кликала закордонних диплома-
тів долучитися до акцій на під-
тримку Олега Сенцова, які цими 
днями відбуваються у десятках 
європейських міст.

– Наша партія готує звер-
нення до всіх посольств, які 
перебувають в Україні, із про-

опрацьований документ.
– Рішення комітету є спра-

ведливим. Депутати від УКРОПу, 
по суті, виступили не тільки іні-
ціаторами обговорення проблем 
людей, яких дискримінували. Ми 

повернулися до розмови про те, 
що треба відновити соціальну 
справедливість стосовно гро-
мадян, працю яких не оцінила 
держава, – зауважила Ірина Кон-
станкевич.

ханням підтримати свідомих 
громадян України і європей-
ських столиць у захисті укра-
їнських політв’язнів і надати 
оцінку злочинним діям Путіна 
та Росії. Ми наполягаємо, щоб 
наша позиція була спільною й 
консолідованою, – наголосила 
Ірина Констанкевич.

Іван ТИХИЙ,
Київ

Ірина Констанкевич

За словами нардепа, зако-
нопроект УКРОПу пропонує 
змінити формулу нарахування 
пенсій для громадян із сорока-
річним стажем. Коефіцієнт нара-
хування виплат має підвищитися 
з нинішнього 1% до 1,35%. У разі 
ухвалення документа підвищені 
пенсії одержать передусім жи-
телі сільської місцевості, які все 
життя працювали за мізерні за-
робітні плати.

– Цих людей двічі надурили. 
Спочатку – коли їм усе життя 
платили низькі зарплати, а по-
тім – коли добили низькими пен-
сіями. Це несправедливо, – вва-
жає укропівка.

Незважаючи на позитивне 
рішення профільного комітету, 
представники Міністерства соці-
альної політики виступили про-
ти підвищення пенсій для гро-
мадян із сорокарічним стажем. 
У відомстві звично послалися на 
брак коштів.

– Настав час називати цю 
установу «міністерством асоці-
альної політики». Мінсоцполіти-
ки не може не розуміти глибини 
проблем, які вони самі ж ство-
рюють. 70% українців живуть за 
межею бідності, а тому незадо-
волені діями центральної зако-
нодавчої та виконавчої влади, – 
констатувала парламентар.

Борис ХВИЦЬ,
Київ

Пенсії в Україні часом не сягають і 
встановленого прожиткового мінімуму

«У кожній країні під посольством РФ мають пройти акції на 
підтримку Олега Сенцова», – переконані нардепи від УКРОПу
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