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«У творчості ми разом» – проект 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», 
в рамках якого діти з особливими 
потребами навчаються ліплення 
з глини. Практики з арт-терапії 
проводить громадська організація 
«Центр реабілітації інвалідів 
дитинства, сиріт «Зірка надії». Фонд 
забезпечує дітей матеріалами, 
оплачує роботу спеціалістів та 

транспортні витрати на проведення 
майстер-класів у населених пунктах, 
віддалених від Луцька, організовує 
виставки для реабілітаційного 
центру. У 2016 році Фонд придбав 
піч для випалювання кераміки. Її 
особливість у тому, що вона дає 
можливість випалювати вироби 
невеличкими партіями та економно 
споживає енергію.
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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  

МИСТЕЦТВО, ЩО ЛІКУЄВихованці Волинської 
громадської організації 

«Даун синдром» отримали 
можливість відчути себе 
справжніми майстрами 
гончарного мистецтва. Хлопчики 
та дівчатка виготовляли глиняні 
горнятка, тарілки  на гончарному 
кругові та розписували 
акриловими фарбами фігурки 
звірят. Така праця їм до душі. 
Вони нетерпеливо чекають на 
чергове заняття, щоб разом із 
представниками громадської 
організації «Центр реабілітації 
інвалідів дитинства, сиріт «Зірка 
надії» поринути у неповторний 
світ гончарства.

Практики з арт-терапії для дітей з 
особливими потребами проводять за 
підтримки Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» три роки поспіль. Участь у 
заняттях із ліплення беруть діти з та-
ких громадських організацій, як «Даун 
синдром», «Джерело життя», «Повір 
у себе», «Янголята» й інших. Також 
представники «Зірки надії» проводять 
виїзні майстер-класи для особливих 
діток та дітей-сиріт Волині. Зокрема, 
працюють з ними у Ковелі, Новово-
линську, Рожищі, Липлянах. Заняття 
з лікувальної арт-терапії проводять і 
в Буковелі, коли особливі діти завдяки 
Фонду відпочивають у мальовничих 
Карпатах.

– Діти з обмеженими можливостя-
ми – це особливі діти, які вчать нас доб-
роти та благодійності. Допомогти їм 
відчути себе справжніми майстрами – 
неймовірне задоволення. Відвіду вання 
таких майстер-класів стимулює уяву, 
розвиває творчі здібності та створює 
можливості для соціалізації дітей з різ-

номанітними нозологіями, – зазначає 
керівник громадської організації «Зір-
ка надії» Олександр Жаловага. – Ми 
раді, що можемо робити добру справу, 
що є небайдужі люди, які підтримують 
нас. Це дає поштовх продовжувати ту 
роботу, яку ми проводимо з особливи-
ми дітками.

Сергій Столярук гончарить понад 
десять років. Каже: це давнє ремесло, 
яке нині має неабияку популярність. 
Майстер зазначає, що під час роботи 
з глиною діти розвивають тактильну 
чутливість, відпрацьовують мотори-
ку тих рухів, які стануть у пригоді в 
повсякденному житті. Також глина 
дає дітям можливість зосередитися 
на власних почуттях, заспокоює і роз-
слабляє.

Подобається працювати з глиною і 
Тимофію Свіщеву. Хлопчик розфарбо-
вує глиняного зайчика у жовтий колір, 
а потім разом з майстром робить гор-
нятко на гончарному кругові. Мама 
Тимофія Катерина каже: ГО «Даун 
синдром» налічує понад 80 сімей. Що-
дня для діток проводять різноманітні 
заняття. Малювання, ліплення, музика, 
танці – кожен може реалізувати себе  в 
тому чи тому напрямку. 

Працюють майстри гончарного 
мистецтва з особливими дітками у 
творчому тандемі. Мабуть, тому й ви-
роби виходять напрочуд оригінальні. 
Найголовніше, що дає робота з гли-
ною, – це душевна рівновага. Кожна 
така зустріч дарує безліч емоцій та 
особливих відчуттів і дітлахам, і май-
страм.  

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Вихованці Липлянської школи-інтернату

Такі майстер-класи розвивають творчі здібності дітей 

Тут відкриваються дитячі серця Кожна творча зустріч дарує безліч позитивних емоцій
Практики з арт-терапії для дітей з особливими 
потребами проводять три роки поспіль

Неповторний світ гончарстваГлина заспокоює і розслабляє
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ВІКНА, ДАХ, ФОРМА: УКРОПІВЦІ 
СПРИЯЮТЬ РОЗВ’ЯЗАННЮ 
ПРОБЛЕМ ШКОЛИ СЕЛА ДУХЧЕ

НАЙКРАЩЕ  ДІТЯМ

ІНІЦІАТИВА СУЧАСНА ГРОМАДА

НА КОНКУРС МІСЦЕВИХ 
ІНІЦІАТИВ ВОЛИНЯНИ 
ПОДАЛИ ПРОЕКТІВ НА 
28 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ

У КНЯГИНИНКУ 
ОБЛАШТУВАЛИ ПЕРШУ 
ЕКОЛОГІЧНУ ЗУПИНКУ

Абсолютно всі проекти конкурсу місцевих 
ініціатив заслуговують на реалізацію. Про це 
заявила голова бюджетної комісії Волинської 
обласної ради Ірина Вахович, яка в ефірі 
телеканалу «Аверс» розповіла про підсумки 
конкурсу місцевих ініціатив.

Автором ідеї проведення конкурсу місцевих 
ініціатив навесні 2018 року виступив голова Во-
линської обласної ради Ігор Палиця. Головна мета 
конкурсу полягала у стимуляції роботи активних 
громад, які часто звертаються в обласну раду з про-
ханням виділити кошти на реалізацію тих чи тих 
проектів. 

За словами Ірини Вахович, результати конкурсу 
продемонстрували прагнення громад, ініціативних 
груп, благодійних та громадських організацій змі-
нити своє життя. Свідченням цього стала надзви-
чайно велика кількість поданих проектів у дуже 
стислі терміни. 

– За один місяць, упродовж якого ми прийма-
ли конкурсні заявки, громади подали 195 проектів. 
Для таких стислих термінів це надзвичайно багато. 
Із 195 51 проект подали ініціативні групи. Це свід-
чить про те, що люди насправді хочуть змінити своє 
мікросередовище, розв’язати ті проблеми, які з яки-
хось причин залишилися поза увагою голів ОТГ чи 
місцевого самоврядування. Іншу частину проектів, 
їх близько 10, було подано ОСББ. Тут є певна особ-
ливість, оскільки вони мали власний фінансовий 
ресурс. Подавали проекти на конкурс і благодійні 
та громадські організації, а не лише органи місцево-
го самоврядування, – розповіла Ірина Вахович. 

Загалом же вона відзначила неабияку актив-
ність жителів Жидичинської ОТГ, які подали шість 
проектів. Ківерцівський район подав ще 12 проек-
тів. Також активну участь у конкурсі взяли Луць-
кий, Шацький, Камінь-Каширський та Любешів-
ський райони. Крім цього, депутат розповіла про 
кількість переможців та загальну суму, передбачену 
конкурсом.

– Загальна сума поданих проектів становила 
близько 28 мільйонів гривень. Оскільки фінансу-
вання здійснюватиметься приблизно 50/50, то за-
гальна сума, виділена з обласного бюджету, стано-
вить 14,9 млн грн. На перший кошик переможців 
виділено 3 млн грн. Це 32 проекти, які ми можемо 
профінансувати. Загалом, хочемо профінансувати 
67 проектів, – зазначила Ірина Вахович.

У школі села Духче 
Рожищенського району 

реалізували відразу кілька 
спільних проектів із Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом». 
У навчального закладу, який 
нещодавно перетнув 80-
річний рубіж, накопичилася 
величезна кількість проблем. 
Частину з них, найбільш 
гострих на думку громади, і 
взялися розв’язувати спільно: 
громада, депутати й Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

Нагадаємо, що у квітні цього 
року навчальний заклад села Дух-
че відвідав депутат Волинської об-
ласної ради від політичної партії 
УКРОП Вячеслав Рубльов. Головні 
проблеми школи окреслили під 
час зустрічі з освітянами та бать-
ками. Серед них – потреба заміни 
вікон на енергоощадні, ремонт по-
крівлі шкільного спортивного залу 
та пошиття спортивної форми для 
футболістів шкільної команди.

– У школи накопичилося чи-
мало проблем, і розв’язати їх од-
номоментно просто неможливо, а 

все тому, що вони актуальні прак-
тично для кожної сільської школи. 
Я вбачаю розв’язання цих питань 
шляхом реалізації проекту з Фон-
дом Ігоря Палиці «Тільки разом», 
у співпраці з депутатами різних Розповісти про наболіле прийшли батьки школярів

Аби допомогти розв’язати 
проблеми школи, заклад 
відвідав укропівець 
Вячеслав Рубльов

У селі Княгининок 
одноіменної ОТГ Луцького 
району встановили першу 
з шести габіонових зупинок 
громадського транспорту. 

За словами голови Княгини-
нівської ОТГ Олени Твердохліб, 
ініціаторами встановлення саме 
габіонових зупинок були житель 
села Княгининок Володимир 
Омельчук і проектний менеджер 
громади Сергій Ужегов. 

– Ми – екологічно спрямована 
громада, тож вирішили, що зупин-
ки мають бути з природного мате-
ріалу, і саме Володимир Омельчук 
запропонував, щоб вони були з 
каміння в новій сучасній техно-
логії габіону. Дизайн габіонової 
зупинки розробила Марія Кошель 
з Княгининка, – розповідає Олена 
Твердохліб.

За словами голови ОТГ, такі 
зупинки буде встановлено по дві 
в трьох селах: Княгининку, Милу-
шах та Зміїнці. Загалом у громаді 
збираються оновити 17 зупинок 
для громадського транспорту. 

– Ми звернулися до Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом», бо 
знаємо, що тут підтримають наш 
креативний задум, – розповідає 
очільниця громади. – Саме на 

оформлення таких зупинок нам 
виділили кошти. За гроші зі свого 
бюджету ми облаштуємо десять 
звичайних скляних зупинок. 

За словами Олени Твердо-
хліб, жителі громади ідею щодо 
облаш тування таких креативних 
зупинок громадського транспор-
ту сприйняли радо. До слова, такі 
конструкції мають низку переваг: 
улітку стіни з каміння дають про-
холоду, а в холодну пору захища-
ють від вітру.

– Наступну зупинку ми вста-
новлюємо у Зміїнці. Термін про-
ведення цих робіт залежить від 
дорожників, які зараз ремонтують 
дорогу Луцьк-Ковель. У міру того, 
як вони облаштовують майдан-
чики для зупинок громадського 
транспорту, ми встановлюємо 
зупинки. І, до речі, колір цих 
габіо нових зупинок залежить від 
кольору бруківки на тротуарі, – 
розповідає Олена Твердохліб.

До слова, ще одну креативну 
зупинку в Княгининівській ОТГ 
встановлено теж за кошти Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Це 
дерев’яна зупинка у формі книж-
ки, дах якої підтримують майже 
триметрові кольорові олівці.

Анна ВОЛОЩУК,
Луцький район

За словами депутата, не обійшлося і без трудно-
щів. Зокрема, на етапі подання чимало проектів по-
вертали на доопрацювання. Попри таку лояльність 
організаторів конкурсу, 20 проектів усе ж не про-
йшли відбору. 

– Відповідальний секретар перевіряла проекти, 
і коли виникали якісь технічні проблеми, то ми по-
вертали їх на доопрацювання, головною ж вимогою 
залишалося правильне оформлення та вчасне по-
дання. Щодо тих 20 проектів, які не пройшли, їх було 
оформлено за формою обласного фонду регіональ-
ного розвитку.

Відмовилися організатори конкурсу і від онлайн-
голосування, мотивуючи це рішення тим, що жителі 
віддалених сіл Волині не мають інтернету.  

Загалом організатори залишилися задоволені 
результатами конкурсу.

– Ми вдячні усім учасникам за їхні ідеї, за праг-
нення змінити життя на краще. Насправді всі про-
екти заслуговують на реалізацію. На жаль, ситуація 
складається так, що ми все ж обмежені в ресурсі, бо 
в області є чимало комунальних підприємств, де та-
кож багато проблем, і всі вони потребують якнай-
швидшого розв’язання, – підсумувала Ірина Вахо-
вич.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк

Ірина Вахович

Таких зупинок у Княгининівській ОТГ буде шість

рівнів та насамперед у вашій го-
товності працювати на результат, – 
наголосив Вячеслав Рубльов.

Слова депутата жителі Дух-
че без уваги не залишили і вже 
невдов зі реалізували спільний 
проект із Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Відтак у навчаль-
ному закладі на умовах співфінан-
сування замінили 12 вікон на енер-
гоощадні, а також дошки, парти та 
стільці. Крім того, в рамках цього 
ж проекту школа отримала про-
ектор та великий екран. Віднині, 
переконані вчителі, уроки стануть 
цікавішими та насиченішими.  

За словами директора школи 
Зої Ладчук, уже зараз готуються 
замінити ще 15 вікон за кошти об-
ласної ради за сприяння Вячесла-
ва Рубльова. 

– Складніша ситуація – з ре-
монтом покрівлі шкільного спор-
тивного залу, адже для того, аби 

розпочати відновлювальні робо-
ти, треба виготовити проектно-
кошторисну документацію, – роз-
повіла Зоя Ладчук. – Ще у квітні ми 
звернулися до Рожищенської ра-
йонної ради щодо виділення 40 ти-

сяч гривень на її виготовлення.
На ремонт даху школа все 

ще чекає, а от  інший проект уже 
реа лізовано. Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» не залишив без 
уваги і проблеми юних спортс-
менів – для футболістів пошили 
нову спортивну форму, тож від-
тепер вони не лише гратимуть як 
справжня команда, що, безпереч-
но, найголовніше, а й матимуть 
відповідний вигляд.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Рожищенський район
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ukrop.com.ua
vol.party@ukrop.com.ua

facebook.com/ukrop.volyn
УКРОП ВОЛИНЬ – YouTube

Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

ПАРТІЙНА КОМАНДА

ВОЛИНСЬКІ УКРОПІВЦІ ЗУСТРІЛИСЯ 
З ОЛЕКСАНДРОМ ШЕВЧЕНКОМ

СПОРТ ДЛЯ ВСІХ

У ДИТЯЧОМУ ТАБОРІ ЗАВДЯКИ ФОНДУ 
«ТІЛЬКИ РАЗОМ» БУДЕ НОВИЙ ТЕНІСНИЙ СТІЛ

Понад 250 волинських 
партійців «Українського 

об’єднання патріотів – УКРОП» 
зустрілися з кандидатом на 
президентських праймеріз 
УКРОПу Олександром 
Шевченком. Під час зустрічі 
укропівці обговорили 
майбутню стратегію розвитку 
України, першочергові 
кроки, які важливі для 
нашого народу, політичну й 
економічну ситуацію в державі 
та способи виходу з кризи.

Олександр Шевченко – народ-
ний депутат України. Громадську 
діяльність він розпочав у 2004 
році, коли на базі гірськолижного 
курорту «Буковель» за його ініціа-
тиви було започатковано кілька 
благодійних довгострокових ак-
цій, проектів та програм, спрямо-
ваних на підтримку малозабезпе-
чених жителів Івано-Франківської 
та інших областей України. За 
його підтримки було започатко-
вано низку програм з реабілітації 
та оздоровлення дітей, хворих на 
ДЦП, та дітей з інвалідністю, які 
живуть в Івано-Франківській об-
ласті.

Олександр Шевченко вирішив 
взяти участь у праймеріз, щоб ста-
ти кандидатом на виборах Прези-
дента України в 2019 році.

– Моя програма, в яку я вірю 
і яку пропоную партійцям та дер-
жаві, має назву «Україна – країна 
гідності і правди», – каже нардеп. 
– Для цього нам потрібно спочат-
ку відправити на «політичну пен-
сію» абсолютну більшість старих 
політиків, «людей системи», які 
мислять принципами кругової по-
руки, які були останні 20 років то 
при владі, то в опозиції й несуть 
колективну відповідальність за 
нинішній стан України. Комусь із 
них слід подякувати. А когось по-

та стратегічного планування по-
ступу держави в світі, що швидко 
змінюється.

У разі перемоги на наступних 
виборах Президента учасник пре-
зидентських праймеріз УКРОПу 
Олександр Шевченко передусім 
планує внести до парламенту за-
конопроекти про імпічмент глави 
держави та право відкликати нар-
депів за невиконання обіцянок. 

– Законопроект про імпічмент 
Президента треба внести у пар-
ламент як невідкладний. І най-
головніше – потрібно розпочати 
процес практичної децентраліза-
ції влади, – наголосив Олександр 
Шевченко.

Крім того, наступний Пре-
зидент має забезпечити реальну 
незалежність різних гілок вла-
ди. Адміністрація Президента, 
Верхов на Рада, Кабінет Міністрів і 
суди мають діяти в межах визначе-
них законом повноважень. Ті чи-

новники, які не виконують своїх 
функцій, мають піти з обійманих 
посад. Крім того, переконаний 
Олександр Шевченко, кількісний 
склад чиновницького апарату по-
трібно змінити на якісний.

– Тобто якщо чиновник зло-
вживає повноваженнями або 
от ри мує хабарі, його треба покара-
ти. Спочатку це звільнення з поса-
ди, а потім – реальний криміналь-
ний термін. Щоб не було корупції, 
люди мають отримувати достойну 
заробітну плату на рівні європей-
ських, – підкреслив укропівець.

На переконання Олександра 
Шевченка, саме майбутній Прези-
дент має забезпечити громадянам 
гідне життя. Йдеться передусім 
про достойну заробітну платню, 
належне соціальне забезпечен-
ня, гарантовані пенсійні виплати, 
право вкладати власні кошти в 
різні пенсійні фонди і можливість 
їздити якісними дорогами.

– Зараз Буковель – це перлина 
України, яку зумів створити Олек-
сандр Шевченко – народний депутат, 
кандидат на президентських прай-
меріз УКРОПу. Людина, яка варта 
поваги, підтримки й визнання, бо 
перетворити депресивний регіон на 
найкращий гірськолижний курорт, 
змусити людей лишитися працюва-
ти в Україні і встановити гідні Єв-
ропи зарплати зміг тільки він. Ми 
підтримуємо Шевченка, бо віримо, 
що Україна стане сильною та само-
достатньою із ним, – переконаний 
очільник Волинського УКРОПу Вя-
чеслав Рубльов.

Нагадаємо, про початок пре-
зидентських праймеріз в УКРОПі 
оголосили на з’їзді партії 3 берез-
ня. Претенденти на посаду глави 
держави подали відповідні заяви 
до секретаріату політсили. Єди-
ного кандидата в Президенти від 
УКРОПу висунуть наприкінці року 
під час чергового з’їзду партії.

Анна ВОЛОЩУК,
Івано-Франківська область

просити розповісти про свої бага-
томільйонні статки при зарплаті 
чиновника, депутата, міністра, 
слідчого, прокурора чи судді... Із 
відповідними висновками та ви-
роками оновлених правоохорон-
ної системи та судів. У владу ма-

ють прийти нові люди. Молоді не 
за віком, а за світоглядом, здатні 
здійснити прорив у майбутнє. Му-
симо об’єднати наукове, експертне 
та інтелектуальне середовища як 
постійну інституцію філософ-
ського й експертного осмислення 

Потужна команда укропівців Волині підтримує Олександра Шевченка

«У владу мають прийти нові люди», – Олександр Шевченко

Днями в селі Павлівка розпочав 
роботу дитячий оздоровчий табір 
«Барвінок». Привітати дітей із 
початком чергової зміни та вручити 
подарунок – сертифікат на придбання 
тенісного стола – прибув депутат 
Іваничівської районної ради від 
УКРОПу Сергій Недбайло. 

Ідея придбання нового тенісно-
го стола належить директору табору 
«Барвінок» Оксані Новосад. За словами 
очільниці закладу, розваг для малень-
ких відпочивальників поки небагато, 
тому дітки з особливою нетерпеливіс-
тю чекають на подарунок.

– Для повного відновлення табору 
та наповнення цікавими й змістовними 
розвагами треба чимало часу та грошей, 
і за підтримки депутатів Іваничівської 
районної ради та Павлівської  ОТГ від 
УКРОПу нам вдається поступово ство-
рювати все комфортніші умови для на-
ших діток, – розповіла директор.

Оксана Новосад каже, що нині в та-
борі відпочиває 40 школярів, що удвічі 
більше, ніж минулоріч. Розмістилися 

ЗАХИСТ ПРАВ 

«ЗАКОН ПРО ПРОФТЕХОСВІТУ МАЄ 
БУТИ ЕФЕКТИВНИМ ДЛЯ РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ»
Днями народний депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич взяла участь у робочому засіданні 
щодо розробки законопроекту «Про професійну 
(професійно-технічну) освіту» за участі представників 
Міністерства освіти і науки та депутатського корпусу. 
Під час зустрічі представники профільного міністерства 
презентували основні позиції майбутнього документа.

– Ми маємо спільне бачення цього законопроекту з 
базових позицій – у його основі мають бути українська 
людина та інтереси освітян і роботодавців. Нам треба 
узгодити місце професійної і професійно-технічної осві-
ти в умовах децентралізації, ринкової економіки, дерегу-
ляції, масової міграції молоді за кордон та безгрошів’я в 
країні, – заявила Ірина Констанкевич.

За словами нардепа, робоча група має підготувати за-
конопроект до 1 вересня, після чого він пройде обгово-
рення в експертному середовищі. Вже у жовтні документ 
мають розглянути на базі профільного парламентського 
комітету. Таким чином, майбутній закон має регламенту-
вати професійну освіту вже з 1 вересня наступного року.

– Сподіваюся, що коли працюватимемо над текстом 
законопроекту і проговорюватимемо всі його статті, то 
дійдемо до такого варіанту, який буде ефективним для 
розвитку української економіки, – додала укропівка.

Своєю чергою, керівник робочої групи з розробки 
законопроекту, заступник міністра освіти і науки Пав-
ло Хобзей зазначив, що законопроект про професійну 
(професійно-технічну) освіту також має справедливо 
врегулювати питання фінансування таких закладів осві-
ти в умовах децентралізації. Крім того, нове законодав-
ство має зацікавити підприємців готувати майбутніх ро-
бітників на власній матеріально-технічній базі.

– Нам треба знайти таку стратегію, коли виграють і 
освітяни, і підприємства, і роботодавці. Співпраця з біз-
несом – це питання формування професійних стандар-
тів, – зауважив Павло Хобзей.

Борис ХВИЦЬ,
Київ

маленькі відпочивальники в чотирьох 
корпусах, де уже відбулися ремонтні ро-
боти. 

Нагадаємо, табір «Барвінок» розпо-
чав роботу влітку 2017 року з ініціативи 
депутатів Іваничівської районної ради. 
Голова районного осередку політичної 
партії УКРОП Сергій Недбайло зізнався, 
що колись табір був одним із найбільш 
популярних серед відпочивальників.

– Депутатський корпус підтримав 

Укропівці вручили директору сертифікат 
на придбання тенісного стола для табору

Цього року табірна зміна налічує 40 маленьких відпочивальників

ідею відновити роботу дитячого оздоров-
чого закладу, насамперед тому, що багато 
хто з нас і сам добре пам’ятає, яким був 
«Барвінок». Років зо 20 тому табірна змі-
на налічувала до 150 відпочивальників. 
Пригадую, що дитячий гомін чутно було 
далеко за межами самого табору, а його 
популярність швидко перетнула межі об-
ласті. На території був великий басейн – 
своєрідна родзинка, адже розташований 
табір далеко в лісі. Проте пізніше заклад 
занепав і перестав функціонувати. Звіс-
но, після перерви у більш як десять ро-
ків відновити матеріально-технічну базу, 
як і колишню популярність «Барвінку», 
буде дуже непросто, але ж найголовні-
ше – атмосфера дружби, взаємодопомоги 
та підтримки залишиться у цьому місці 
назавжди, –  розповів Сергій Недбайло. 

Перший крок до реалізації ідеї 
депутати-укропівці вже зробили – пода-
рували дітям новий тенісний стіл. 

– На «Барвінок» чекає відродження 
колишньої слави та багато нових табірних 
змін, – переконаний Сергій Недбайло.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Іваничівський район
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Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

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

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «МИ МАЄМО ЗУПИНИТИ 
МАСОВЕ ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛІСУ»

АКТУАЛЬНО

НА РОЗВИТОК ГРОМАД СВОГО 
ОКРУГУ НАРДЕП ІРИНА 
КОНСТАНКЕВИЧ ЗАЛУЧИЛА 
ЩЕ П’ЯТЬ МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ 

ПІДТРИМКА

У ЧЕРВНІ ІРИНА 
КОНСТАНКЕВИЧ 
ПІДГОТУВАЛА НАЙБІЛЬШЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТІВ

РЕЙТИНГ

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
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инська обласна регіональна 
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

Центральний офіс 
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«Тільки разом»: 

Народні депутати від УКРОПу Ірина 
Констанкевич та Валентин Дідич у 
червні 2018 року очолили рейтинг 
найбільш активних позафракційних 
парламентарів. Про це свідчать 
результати дослідження, яке провів 
аналітичний портал «Слово і діло».

Так, минулого місяця Ірина Констанке-
вич зареєструвала у Верховній Раді десять 
законопроектів, що стало найбільшим по-
казником серед нардепів. Водночас Валентин 
Дідич підготував дев’ять ініціатив. Варто за-
уважити, що ці показники стали найвищими 
не лише серед позафракційних нардепів, а й 
серед парламентарів, які входять до фракцій 
Верховної Ради.

Крім того, голова УКРОПу, нардеп Тарас 
Батенко та укропівець Олександр Дубінін за 
перший місяць літа підготували по сім зако-
нопроектів.

«Із позафракційних нардепів у червні 
найбільше законотворчою діяльністю за-
ймалися Ірина Констанкевич і Валентин Ді-
дич», – йдеться в аналітиці порталу «Слово і 
діло».

Зокрема, в червні Ірина Констанкевич у 
співпраці з іншими депутатами запропонувала 
парламенту надати реальну фінансову само-
стійність закладам вищої освіти. Про це йдеть-
ся у законопроекті «Про внесення змін до За-
кону України «Про вищу освіту» щодо коштів 
закладів вищої освіти». Документ пропонує 
дозволити університетам самостійно розпоря-
джатися доходами від платних послуг.

Крім того, укропівка запропонувала пар-
ламенту наділити заклади вищої освіти пра-
вом відкривати поточні та вкладні рахунки в 
державних банках. Відповідна норма перед-
бачена базовим законом «Про освіту». Однак 
така діяльність досі суперечить бюджетному 
законодавству. Проект закону «Про внесення 
змін до статті 13 Бюджетного кодексу України 
щодо коштів закладів вищої освіти» має ви-
правити законодавчу колізію.

Своєю чергою, Валентин Дідич у співпраці 
з іншими депутатами від УКРОПу підготував 
законопроект «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України щодо виключення з 
переліку підакцизних товарів транспортних 
засобів та кузовів до них, зазначених у товар-
них позиціях 8702, 8703, 8704, 8707, 8711, 8716 
УКТ ЗЕД».

Документ має скасувати грабіжницький 
акцизний збір на автомобілі та кузови інозем-
ного виробництва. У разі ухвалення укропів-
ської ініціативи покупці іноземних авто спла-
чуватимуть державі лише ПДВ, ввізне мито 
і збір до Пенсійного фонду, що разом стано-
вить до 35% від вартості транспортного засо-
бу. Крім того, законопроект має заборонити 
ввезення на митну територію України нових 
транспортних засобів та кузовів до них, якщо 
вони походять з країни-окупанта.

Нагадаємо, нардепи від УКРОПу в трав-
ні також очолили рейтинг найактивніших 
позафракційних парламентарів. Віталій 
Куп рій зареєстрував у Верховній Раді п’ять 
законодавчих ініціатив. Ще по чотири зако-
нопроекти до парламенту подали Ірина Кон-
станкевич, Олександр Дубінін та Олександр 
Шевченко.

Борис ХВИЦЬ,
Київ 

З ініціативи народного депутата від 
УКРОПу Ірини Констанкевич уряд 

виділив черговий транш у 
5 млн грн із фонду соціально-
економічного розвитку на потреби 
громад 23-го виборчого округу 
(розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 13.06.2018 р. №423-р).

Серед пріоритетних напрямків спряму-
вання державної субвенції цього року – бу-
дівництво школи в селі Стобихівка Камінь-
Каширського району, капітальний ремонт 
та реконструкція об’єктів соціальної сфери, 
придбання комп’ютерної техніки та муль-
тимедійних комплексів для шкіл, закупівля 
медичного обладнання, встановлення дитя-
чих ігрових майданчиків тощо.

Камінь-Каширський район отримає 
1,2 млн грн. З них 500 тис. грн передбачено 
на початок будівництва загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів с. Стобихівка. 400 тис. 
грн виділили на капремонт проїжджої час-
тини вул. Спиридона Гнатюка в с. Підцир’я, 
200 тис. грн – на реконструкцію даху сіль-
ського будинку культури с. Видричі, 100 тис. 
грн – на заміну дерев’яних віконних та двер-
них блоків на енергозберігальні у ЗОШ І-ІІ 
ступенів с. Теклине.

На соціально-інфраструк турний розви-
ток громад Ківерцівського району виділено 
1,5 млн грн. Зокрема, 500 тис. грн передба-
чено на капремонт даху та спортивного залу 
ЗОШ I-III ступенів № 3 м. Ківерці, 300 тис. 
грн – на капітальний ремонт фасаду при-
міщення будинку культури в с. Тростянець, 
250 тис. грн – на придбання медичного об-
ладнання для Цуманської районної лікарні, 
199 тис. грн – на заміну старих дерев’яних 
вікон на нові енергозберігальні в загально-
освітніх закладах району, 199 тис. грн – на 
придбання комп’ютерної техніки для за-
гальноосвітніх навчальних закладів. 

Любешівський район отримає понад 
800 тис. грн на розвиток громад. 176 тис. грн 
виділено на придбання комп’ютерної тех-
ніки та мультимедійних комплексів для за-
гальноосвітніх навчальних закладів району, 
150 тис. грн – на реконструкцію з добудовою 
внутрішніх санітарних кімнат ЗОШ І-ІІ сту-
пенів с. Підкормілля. Передбачено кошти 
на заміну дерев’яних віконних та дверних 
блоків на енергозберігальні в школах І-ІІІ 
ступенів. На це виділили 248 тис. грн, з яких 
для с. Велика Глуша – 80 тис. грн, с. Великий 
Курінь – 86 тис. грн, с. Судче – 82 тис. грн. 

210 тис. грн спрямують на встановлення 
дитячих ігрових майданчиків, зокрема для 
с. В’язівне – 50 тис. грн, с. Ветли – 80 тис. грн, 
с. Люб’язь – 80 тис. грн. За 20 тис. грн облашту-
ють автобусну зупинку в Малій Глуші (придба-

Під час робочих візитів 
народного депутата від 
УКРОПу Ірини Констанкевич 
у села 23-го округу в 
кожному населеному пункті 
розповідають: ліс ріжуть, 
ліс вивозять, ліс крадуть... 
Якщо колись ситуація була 
доволі критичною, проте 
мала шанс на виправлення, 
то зараз нахабство деяких 
держпідприємств та 
лісових браконьєрів довели 
українські ліси фактично до 
межі екологічної катастрофи.

У селі Воєгоща, що в Камінь-
Каширському районі, селяни 
стали виходити на акції про-
тесту, адже тут вирубують сотні 
гектарів дерев. Місцеві чиновни-
ки й лісівники твердять: жодних 
порушень немає, ліс вирубують 
згідно із планом. Та селяни нава-
жилися на протест і вимагають 
припинити знущання з природи. 

– Масове винищення, вар-
варське ставлення до лісу. Що ми 
дітям залишимо, онукам? А самі 
як жити будемо? – каже житель 
села Воєгоща Іван Литвинчук.

Для багатьох жителів Полісся 
ліс – чи не єдиний годувальник. 
Роботи в селі немає, заробляють 
під час ягідно-грибного сезону.

Місцева влада у відповідь на 
протести селян заявляє, що за-
грози лісам немає. В унісон з лі-
сівниками владці твердять: спус-
тошені території, де росли молоді 
сосни, невдовзі самі оновляться.

Нещодавно Верховна Рада 
ухвалила законопроект «Про 
внесення змін до деяких законів 

України щодо збереження укра-
їнських лісів і запобігання нена-
лежному переміщенню необроб-
лених лісоматеріалів».

– Мета ухвалення цього за-
конопроекту – це збереження 
українських лісів та посилення 
адміністративної і кримінальної 
відповідальності за незаконне 
вирубування лісу. Цим законом 
за таку діяльність передбачено 
штраф від 17 до 25 тисяч гривень, 
що вдвічі більше, ніж було дони-

ні. Ми маємо боротися за еколо-
гію та зупинити масове знищен-
ня українського лісу, – зауважує 
Ірина Констанкевич.

Додамо, що за контрабанду 
матеріалів рідкісних порід дерев 
законопроектом передбачено по-
збавлення волі від трьох до п’яти 
років або від 10 до 12 років із по-
збавленням права обіймати певні 
посади на строк до трьох років, 
якщо це вчинено організованою 
групою чи у великих розмірах.

З метою підсилення позиції 
України в переговорах із міжна-
родними партнерами та забез-
печення збереження природних 
ресурсів законопроектом запро-
поновано доповнити мораторій 
на експорт лісу-кругляка обме-
женням використання лісу все-
редині країни.

Крім того, Кабінету Міні-
стрів України запропоновано 
розробити комплексну програ-
му відновлення лісового фонду 
України. 

Петро РОЙКО,
Камінь-Каширський район

ють та встановлять павільйон). 
Для Маневицького району виділено 

646 тис. грн. З них 200 тис. грн заплановано 
на реконструкцію мереж вуличного освіт-
лення на вул. Центральній у с. Череваха, 218 
тис. грн – на капітальний ремонт даху бага-
токвартирного житлового будинку на вул. 
Некрасова, 8 у Маневичах, 148 тис. грн – на 
закупівлю медичного обладнання для Кол-
ківської районної лікарні, 60 тис. грн – на 
придбання меблів для ЗОШ І-ІІІ ступенів 
с. Оконськ.

Для Прилісненської ОТГ нардеп залучи-
ла 222 тис. грн. 122 тис. грн виділено на при-
дбання комп’ютерної техніки для загаль-
ноосвітніх навчальних закладів об’єднаної 

територіальної громади, 100 тис. грн – на 
реконструкцію електромереж вуличного 
освітлення на вул. Курганів у Городку.

Колківська ОТГ отримає 680 тис. грн, з 
яких 600 тис. грн спрямують на капремонт 
будинку культури с. Ситниця та 80 тис. 
грн – на придбання та встановлення дитя-
чого ігрового майданчика в с. Рудники на 
вул. Центральній. 

Загалом за період депутатської діяль-
ності з вересня 2016 року для свого округу 
на розвиток громад Ірина Констанкевич за-
лучила 46,3 млн грн державних коштів.

Петро РОЙКО, Дарина ТИХА, 
Камінь-Каширський, Ківерцівський, 

Маневицький, Любешівський райони 

Наші ліси вирубують 
заради грошей
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