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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  

«ПОЛІСЬКА РЕГАТА 2018»: 
НА ВОЛИНІ ЗМАГАЛИСЯ БАЙДАРОЧНИКИ

20 команд із України, зокрема 
з Волині, Рівненщини, 

Львова, Києва та Дніпра, а 
також із Білорусі, долучилися 
до змагань на байдарках. Дуети 
курсували річками Прип’ять, 
Стохід та озером Люб’язь 
Любешівського району.

Змагання відбувалися в рамках 
ХІ Міжнародного фестивалю з екс-
тремального водного туризму «По-
ліська регата», який тривав протя-
гом 14-15 липня.

Уже вдев’яте спортивне свя-
то організував національний парк 
«Прип’ять-Стохід». Як розповів ке-
рівник відділу екологічної освіти та 
рекреації парку Віталій Веремчук, 
цього року, окрім безпосереднього 
влаштування спортивного дійства, 
особливу увагу було присвячено про-
веденню масового розважального за-
ходу для місцевих жителів і гостей на 
прибережній території озера Люб’язь.

– Ми намагалися максимально 
включити в програму фестивалю 
різноманітні заходи, цікаві для лю-
дей, наприклад, майстер-класи. Так, 
запросили майстрів, які вирізають 
із дерева різноманітні фігури, гонча-
рів, спеціалістів з боді-арту тощо, – 
зазначив Віталій Веремчук. 

Загалом же мета фестивалю 
упродовж років залишається незмін-
ною. Вона полягає в пропагуванні ак-
тивного відпочинку та популяризації 
екологічного туризму на Волині.

– Фестиваль пропагує еколо-
гічну форму туризму, адже багато 
людей, на жаль, віддають перевагу 
пасивному відпочинку, а ми намага-
ємося показати, що можна відпочи-
вати активно. Це найправильніший 
відпочинок, оскільки людина так не 
тільки набирається сил, а й оздоров-
люється, гартується, – наголосив Ві-
талій Веремчук.

Він зауважив, що справді рівень 
зацікавленості волинським краєм як 
туристичним регіоном зростає. 

– Із кожним роком більшає лю-
дей, які асоціюють відпочинок у на-
шому парку з насправді класно про-
веденим часом, – сказав чоловік.

Уже третій рік поспіль до прове-
дення фестивалю, зокрема в рамках 

програми «Волинь спортивна», до-
лучився Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом».

– Фонд не вперше підтримує 
«Поліську регату», тому що одним 
з основних напрямків його роботи 
є відродження спортивного духу, а 
цей фестиваль передбачає переду-
сім спортивні змагання, які є уні-
кальними для Волині. Справді, дуже 
мало водних змагань, які охоплюють 
стільки учасників, – сказав пред-
ставник Волинської обласної орга-
нізації «Українського об’єднання 
патріотів» Олександр Мельничук.

Він розповів, що Фонд на зма-
ганнях підтримував любешівську 
команду.

Керівник програми «Культура 
та духовність» Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Дмитро Зінько до-
дав, що завдяки Фонду вдалося за-
купити кубки, медалі та подарунки 
учасникам змагань, а також запро-
сити на свято музичних виконавців, 
зокрема гурт Carlos Bandos та учас-
ницю «Х-фактору», переможницю 
«Караоке на майдані», екс-солістку 
гурту «Пластилін» Анну Сліпчук.

– Цей фестиваль унікальний. 

Водночас він дуже потрібний саме 
на таких периферійних територіях, 
для тутешніх жителів. Зацікавлення 
ним чимале: щороку приїжджають 
учасники з Білорусі. Таким чином, 
вдається розвивати й туризм на Во-
лині, – акцентував Дмитро Зінько.

– Із року в рік «Поліська регата» 
збирає все більше людей. Цей фес-
тиваль знаний не лише на території 
Волині, а й загалом в Україні та на-
віть за кордоном. Це той захід, який 
прославляє нашу Волинь, який 
утверджує принципи здорового 
способу життя, фізичної культури 

загалом, – зазначила під час друго-
го фестивального дня народний де-
путат України Ірина Констанкевич.

Під час дійства вона вручила 
грамоти та подарунки від Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом» видатним 
молодим легкоатлетам краю, зокрема 
майстрам спорту та призерам числен-
них змагань зі спортивної ходьби.

Водночас з основним спортивним 
дійством і концертною програмою за 
участю місцевих фольклорних колек-
тивів на спеціально облаштованих 
майданчиках відбувалися змагання з 
пляжного футболу та волейболу.

Святкове дійство тривало до 
пізнього вечора, аби всі гості фес-
тивалю отримали якнайбільше вра-
жень і задоволення.

Перше місце в турнірі посіла ко-
манда «Злюки Бобри ІІ» з Дніпра. 
Олександр Дзюба та Андрій Яковлев 
подолали дистанцію від Любешова 
до озера Люб’язь за 3 год 41 хв 57 с. 
Другою стала команда «Стохід» із села 
Бучин Любешівського району у складі 
Леоніда Фесіка та Костянтина Верем-
чука, які прибули до фінішу з резуль-
татом 4 год 25 хв 1 с. До слова, минуло-
річ і позаминулоріч вони виборювали 
першість. Третьою стала команда з 
села Троянівка Маневицького району 
«Волинь-Маневичі». Сергій Наумук 
та Микола Ясюк дісталися берега озе-
ра Люб’язь за 4 год 31 хв 59 с.

Ольга ШЕРШЕНЬ,
Любешівський район

У змаганнях взяли участь 20 команд Команда з Бреста «Мокрий зад»

Нардеп Ірина Констанкевич разом із призерами змагань зі спортивної ходьби

Переможці «Поліської регати» – 
команда «Злюки бобри ІІ» з Дніпра

До фестивалю долучилися 
аматорські фольклорні колективи

Концертна програма дійства 
тривала до пізнього вечора

На змагання учасники 
прибули разом із сім’ями Флешмоб «Україна єдина»

На святкування зібралися 
всі місцеві жителі
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РАТНІВЧАНИ ВІДЗНАЧИЛИ 
РІЧНИЦЮ СЕЛИЩА

СПІЛЬНЕ СВЯТО

ХОРОША СПРАВА

ТРАДИЦІЇ З ДОБРОМ У СЕРЦІ

ЩОБ ЧЕМПІОНІВ У СЕЛІ БІЛЬШАЛО

ІСТОРІЮ ТВОРЯТЬ НЕ ЦИФРИ, А ЛЮДИ БЛАГОДІЙНИКИ «БЕРЕГИНІ» 
ОТРИМАЛИ НОВУ ПОБУТОВУ ТЕХНІКУ

15 липня жителі Ратного 
відсвяткували 818-ту 

річницю заснування селища. 
На урочистості завітав і 
депутат Волинської обласної 
ради від УКРОПу Михайло 
Імберовський. 

Першу згадку про Ратне, що 
розкинулося над Прип’яттю, да-
товано ХІІ ст. Його історія над-
звичайно багата: селище у різний 
час було частиною Великого кня-
зівства Литовського і Речі Поспо-
литої, згодом увійшло до складу 
Російської імперії, витримало вог-
ненний вал Першої світової війни і 
перетворилося на один з осередків 
боротьби за незалежність України 
в 1917-1918 роках. Багатолітню іс-
торію свого селища знають і самі 
ратнівчани, а тому переконливо 
зазначають, що пишатися є чим, 
адже багато надбань минулого 
зберегли і примножили. 

– Усі ми живемо в скрутний 
для країни час, коли поняття миру, 
свободи та незалежності переста-
ли бути просто словами, перетво-
рившись на найбільше прагнення 
кожного українця. Надзвичайно 

важливо, що у день 818-річчя від 
першої писемної згадки про Ратне 
ви з таким трепетом ставитеся до 
свого минулого і водночас впев-
нено рухаєтеся вперед. Щасливий 
розділити свято з вами, адже тісне 
спілкування з людьми, усвідом-
лення всіх їхніх радощів та при-
крощів лежить в основі роботи де-

путата, лише так можна зрозуміти 
та допомогти. Цієї ж думки дотри-
мується і депутатський корпус об-
ласної ради, і Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом», які радо йдуть на-
зустріч будь-яким ініціативам ва-
шої громади, – зазначив Михайло 
Імберовський.

Під час святкування він вручив 

цінні подарунки директорам за-
гальноосвітніх навчальних закла-
дів селища Катерині Власюк та Іго-
рю Рудчику. Завдяки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» тепер у Рат-
нівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№1 – гімназія» та ЗОШ №2 з’явилася 
нова комп’ютерна техніка. 

Не оминули увагою свято й 
очільники сільських рад району. 
Попри святковий настрій, розпо-
відали про щоденні труднощі, про 
перепони та завдання, які ставить 
перед ними громада. 

– На жаль, у нашій державі 
багато проблем лягає на плечі міс-
цевого самоврядування, – розпо-
вів голова Прохідської сільської 
ради Олександр Гресик. – Части-
ну проблем ми просто не в змозі 
розв’язати самотужки, а тому до-
водиться шукати підтримки у бла-
годійників. Завдяки співпраці з 
Фондом Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» зуміли забезпечити навчаль-
ні заклади нашої сільської ради 

меблями, музичною апаратурою, 
спортивним інвентарем.

З нагоди свята для дітей, а їх 
було дуже багато, встановили гір-
ки, батути й гойдалки. Вистачало 
розваг і для дорослих. У парку 
організували ярмарку, де гостей 
зустрічали піснями та жартами. З 
особливим теплом ратнівчани ві-
тали виступи соліста районного 
будинку культури Івана Юхим-
чука та народного аматорського 
фольклорного ансамблю «Дібро-
ва», якому вже понад 60 років. 
Нещодавно артисти отримали від 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» нові костюми. 

– Наш колектив налічує два 
десятки людей, у такому складі 
ми працюємо вже не перший рік. 
Усього, що ми пережили в колек-
тиві, вже й не пригадати. Трапля-
лися, звісно, і труднощі. Тоді на 
допомогу приходили небайдужі 
люди. Нещодавно завдяки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» нам 
вдалося придбати ноутбук і нові 
концертні костюми – це для нас 
надзвичайно важливо, – розпові-
ла художній керівник ансамблю 
Олена Михалевич.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Ратнівський район

Разом з ратнівчанами святкував день селища 
й укропівець Михайло Імберовський

Відтепер у Деревку – чудові умови для 
занять різними видами боротьби. Адже 
за сприяння Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» спортзал місцевої школи оснащено 
бійцівськими матами, покриттям, двома 
величезними грушами, а також є цілий 
набір професійних рукавиць.

Те, що Деревок має славне спортивне 
минуле й сьогодення, – не новина для на-
ших читачів. Адже саме в цю поліську гли-
бинку прийшли східні єдиноборства завдя-
ки вчителю фізкультури Василю Корцю. На 
ентузіазмі цього чоловіка, який, до речі, є 
майстром спорту міжнародного класу, ба-
гаторазовим чемпіоном зі змішаних єдино-
борств, і тримається вся спортивна галузь 
у селі. Кілька років тому Василь Федорович 
вирішив навчити боротьби і своїх вихован-
ців. Ось так почала діяти в деревківській 
школі секція дзюдо, самбо. І результат не 
забарився – вихованці один за одним заво-
йовували п’єдестали першості на змаганнях 
різних рівнів. Суперництва організовували 
і в самому Деревку. Зокрема, до роковин за-
гибелі жителя цього села, Героя України, Ге-
роя Небесної Сотні Едуарда Гриневича від-
бувся всеукраїнський турнір з дзюдо. 

А ще саме Василь Корець помітив іскорку 
таланту у братів Івана та Юрія Пасичів, які 
починали тренуватися під його мудрим ке-
рівництвом. Нині хлопці тренуються у спор-
тивному клубі «Воїн» в Луцьку і впевнено до-
лають одну за одною вершини. Наразі вони 

є чемпіонами України з різних видів єдино-
борств, мають в арсеналі кожен до п’ятдесяти 
медалей та кубків (кімната хлопців уже не 
вміщає їх), а ще обоє відібрані на Чемпіонат 
Європи з бойового самбо, який відбувати-
меться невдовзі. Тож не дивно, що лише хо-
роші відгуки про хлопців – у представників 
СК «Воїн» Сергія Поліщука та Андрія Зінчу-
ка, який і вів урочистість з нагоди вручення 
спортивного обладнання в Деревку. 

– Я гордий, що ваше село має такі талан-
ти. Тож при нагоді щиро дякую батькам цих 
юних обдарувань. Упевнений, що невдовзі 
завдяки новим можливостям для тренувань 

у Деревку побільшає чемпіонів, – зазначив 
Андрій Зінчук. 

Придбання усього бійцівського споря-
дження стало можливим завдяки небайду-
жості до розвитку спорту Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» та безпосередньо Ігоря 
Петровича. Адже саме за фінансової під-
тримки цих меценатів відтепер юні дерев-
чани матимуть змогу професійно займатися 
вільною боротьбою, самбо, сумо.

– Спорт – це здоров’я. І мені особливо 
приємно, що у нашій поліській глибинці від-
тепер є хороші умови для відродження схід-
них єдиноборств. Гідний приклад ми уже 

маємо. Віриться, невдовзі список чемпіо нів 
збільшиться. Охочих тренуватися буде ба-
гато, і не лише з Деревка, й а із інших на-
селених пунктів Любешівщини. Ми завжди 
підтримуємо таку ініціативу, – підсумував 
побачене помічник народного депутата Іри-
ни Констанкевич, представник голови Во-
линьради в районі Сергій Неймарк.

А затим усі присутні насолодилися пе-
реглядом відкритого тренування, показо-
вих боїв вихованців СК «Воїн», серед яких, 
звісно, були Юрій та Іван Пасичі.

Наталія МУХА,
Любешівський район

Побутову техніку, бойлер, 
електричну плитку та чайник 
отримали від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» активісти 
благодійного центру Суспільної 
служби України «Берегиня», що 
працює в Нововолинську. Нову 
техніку передали соціальному 
закладу з нагоди його 25-річчя.

Керівник осередку Марія Кар-
пінська вдячна усім, хто зважає на 
обділених долею містян. Благодійни-
ки двічі на день по чотири рази на 
тиждень харчують людей із вразли-
вих категорій населення: пенсіонерів, 
інвалідів, одиноких тощо. Щороку 
збільшується кількість тих, кому по-
трібна допомога. На застарілій техні-
ці оперативно готувати їжу для бага-
тьох людей ставало все важче.

Представник ініціативної гру-
пи Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-

зом» Назарій Недбайло та керівник 
Нововолинської міської організації 
УКРОПу, депутат міськради Олег 
Приступчук ознайомилися з можли-
востями благодійного центру.

– У складний для України час 
приємно, що є структури, які опіку-
ються соціально вразливими людьми 
й об’єднують навколо себе усіх небай-
дужих. Ми, укропівці, спільно з Фон-
дом Ігоря Палиці «Тільки разом» пра-
цюємо над тим, аби такі громадські 
організації мали для цього хороші 
умови й відповідне обладнання, – за-
уважив Назарій Недбайло.

Центр постійно чекає підтримки 
від підприємців, релігійних громад, 
фондів, аби забезпечувати гарячи-
ми обідами й вечерями тих, хто того 
найбільше потребує.

Світлана ЧУНЬ,
Нововолинськ

Днями виповнилося 740 років від першої 
писемної згадки про село Судче Любешівської 
селищної ради, датованої 1278 роком. Це 
найстаріше поселення Любешівщини.

Щиро привітала всіх присутніх зі святом і на-
родний депутат від УКРОПу Ірина Констанкевич.

– Вік вашого села дуже поважний. Але істо-
рію творять не цифри, а люди. Сьогодні тут зі-
бралося багато представників різних поколінь, 
а це є свідченням того, що село живе активним 
життям, розвивається, – зауважила Ірина Кон-
станкевич.

За вагомий особистий внесок у соціально-
економічний розвиток  територіальної громади, 
активну життєву  позицію, добрі справи, ро-
зуміння проблем і вміння знаходити шляхи їх 
розв’язання, щирість та небайдужість до проблем 
земляків та з нагоди Дня села Судче подяками на-
родного депутата відзначено в. о. старости Суд-
ченського старостинського округу Любешівської 
ОТГ Олену Бас, настоятеля церкви преподобної 
Параскеви Сербської Дмитра Лапка, а також 

Олександра Сергуца, Віталія Домашича, Романа 
Некоза, Миколу Хвальчика.

Ірина Констанкевич передала вітання від го-
лови Волинської обласної ради, засновника Фонду 
«Тільки разом» Ігоря Палиці та вручила мульти-
медійний комплекс для будинку культури. 

Петро РОЙКО, 
Любешівський район 

Ірина Констанкевич відзначила подякою 
активіста громади Романа Некоза

У Деревку створено чудові умови для 
занять різними видами боротьби

Наставники вірять, що невдовзі 
чемпіонів з Любешівщини побільшає
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БЛАГОДІЙНІСТЬ

СВЯТО В СЕЛІ СМАЧНИЙ ФЕСТ

ВОЛОНТЕРИ «СЕРЦЯ ПАТРІОТА» ВИРУШИЛИ 
НА СХІД ІЗ ВАНТАЖЕМ ДЛЯ БІЙЦІВ 

Волонтери везуть благодійний вантаж бійцям 14-ї бригади 

Волонтерський центр 
«Серце патріота» разом із 
небайдужими волинянами 
знову зібрали гуманітарну 
допомогу для військових, які 
боронять кордони України на 
сході. Відремонтований джип, 
уживана техніка, маскувальні 
сітки, продуктові суміші, 
смаколики, м’ясні вироби, 
кава, чай – це аж ніяк не весь 
перелік речей, які везуть 
волонтери на чолі з депутатом 
Луцької міської ради від партії 
УКРОП Сергієм Балицьким. 

– Їдемо у 14-ту бригаду. Якраз їм 
передаємо джип, що його майже рік 
не могли відремонтувати. Але знай-
шли комп’ютерника з Турійська, і 
він дав йому друге життя, – розпо-
вів Сергій Балицький. – Тепер ма-
шина чудово заводиться і, думаю, 
ще добре послужить нашим бійцям. 
Дуже важко організувати ремонт 
автомобілів, які передають військо-
ві з передової. А цього вони потре-
бують найбільше. З ремонтом джи-
па допомогли Сергій Приходько, 
його друзі та громада Ковельщини.

Ще, за словами укропівця, во-

лонтери відвідають розвідників та 
снайперів у Золотому, Попасній, 
Гірському й інших населених пунк-
тах Донецької та Луганської облас-
тей. Там вони планують відвідати 
чотири військові підрозділи, яким 
везуть, окрім зібраних речей, що 
їх замовили бійці, адресні посил-
ки. До формування вантажів тра-
диційно долучається ківерцівська 
громада на чолі з волонтером, під-
приємцем Сергієм Гетманчуком.

Цього разу разом з «Серцем 
пат ріота» до побратимів їде ківер-

чанин, майор запасу, який у люто-
му повернувся із зони бойових дій, 
Олег Кухарчук. Його не полишають 
думки про тих, хто залишився на 
передовій. 

– У 2014 році частіше приїж-
джали волонтери до бійців, а тепер 
усе рідше, – стверджує Олег Кухар-
чук. – А хлопці так чекають вісточ-
ки з дому! В принципі, продуктів 
вистачає, але дуже потрібна увага. 
14-та бригада, у якій служив, по-
над рік не була на ротації, військові 
довго не були вдома, тому будь-яка 

підтримка їм дорога. Навіть тим, 
хто повертається, насамперед важ-
ливі моральна підтримка й увага 
громадськості.

Провести волонтерів прийшли 
колеги з депутатського корпусу 
Луцької міської ради, укропівці 
Юлія Дацюк та Юрій Безпятко.

– Намагаємося допомагати во-
лонтерам усім, чим можемо: долу-
чаємося до формування вантажів, 
у тому числі організаційно, а ще 
морально підтримуємо. Для них це 
також важливо, – розповіла Юлія 
Дацюк. – Дедалі важче згуртувати 
людей навколо цієї справи. Україн-
ці забувають, що вже четвертий рік 
у державі йде війна, саме війна, а не 
АТО чи ООС, як називає це чинна 
влада. Допомога хлопцям на пере-
довій потрібна! Прошу лучан і во-
линян не забувати про це!

«Серце патріота» цього разу 
везе вантаж бійцям меншим авто-
мобілем, бо два волонтерські авто 
чекають ремонту. Та до них ніяк 
не може дійти черга, бо усі зусилля 
спрямовано на ремонт машин для 
військових. От і тепер, за словами 

Сергія Балицького, бійці просять 
забрати на ремонт три автомобілі. 

– Їдемо невеликою машиною, 
тому заберемо УАЗ для ремонту, – 
зазначив укропівець. – Та й важ-
ко знайти кошти для відновлення 
авто. Це дуже дорого, особливо, 
коли йдеться про джипи.

Волонтер Ольга Балицька вкот-
ре просить усіх небайдужих воли-
нян долучатися до доброї справи, а 
наразі висловлює слова вдячності 
Фонду «Серце для України», керів-
нику обласного осередку УКРОПу 
Вячеславу Рубльову, директору 
ПАТ «Теремно Хліб» Андрію Ти-
щенку, керівнику ФГ «Поляна», що 
виготовляє м’ясні вироби під тор-
говельною маркою «Тростянецькі 
ковбаси», Сергію Мосійчуку, ко-
вельській громаді й укропівцю Іго-
рю Пінісу, ківерцівській громаді та 
Сергію Гетманчуку, підприємцям 
Ігорю Куриліну, Віталію Пернарів-
ському, Андрію Гаврильчаку, на-
родній майстрині Наталії Бугай та 
іншим небайдужим волинянам. 

Світлана ЧУНЬ,
Луцьк

Разом із жителями відзначити свято при-
були депутат Волинської обласної ради від 
УКРОПу, радник голови облради Вячеслав 
Рубльов та голова Копачівської об’єднаної 
територіальної громади Олександр Совтис. 

Башова – одне із сіл Копачівської ОТГ, що 
утворилася наприкінці 2017 року. В цьому 
населеному пункті живе близько 300 людей. 
Саме тут було реалізовано перший в ОТГ 
проект від Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» – біля клубу встановили дитячий май-
данчик.

– Наша громада налагодила активну 
співпрацю з Волинською обласною радою, 
з Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом». Ми 
продовжуємо спільно працювати над втілен-
ням тих задумів, які покращили б життя се-
лян, – зазначив Олександр Совтис.

У селі Світязь, що в Шацькому районі, 
започаткували перший в Україні Фестиваль 
світязького пончика. Одними з засновників 
та натхненників свята стали депутати Шаць-
кої районної ради на чолі з укропівцем Сер-
гієм Карпуком.

– Ідея виникла тому, що Шацький край 
стає щороку популярнішим, до нас приїж-
джає багато туристів, та не завжди кожен зна-
ходить те, що йому до душі, погода не завжди 
дає можливість покупатися, відпочити на 
пляжі, тому ми працюємо над тим, щоб наші 
туристи мали альтернативу, щороку приду-
муємо відпочинкові заходи, аби кожен зміг 
себе знайти на Шацьких озерах, – зазначає го-
лова Шацької районної ради Сергій Карпук.

За словами укропівця, у фестивалі взяли 
участь близько 30 господинь, які випікають 
такі популярні тут смаколики. За словами 
однієї з учасниць свята, рецепт випікання 
здоби їй дістався від мами.

– Головне – вкладати душу в те, що при-
готувала, – усміхається пані Галина. – Наші 
пончики стали візитівкою Шацького райо-

СПІЛЬНА РОБОТА У ЛУЦЬКУ ВІДКРИЛИ 
ВІДРЕМОНТОВАНУ АМБУЛАТОРІЮ 

У мікрорайоні Вересневе 
відкрили амбулаторію 

загальної практики сімейної 
медицини №3 КЗ «Луцький 
центр первинної медико-
санітарної допомоги №1» після 
капітального ремонту. Тепер 
близько п’яти тисяч мешканців 
мікрорайону та прилеглих 
вулиць отримуватимуть якісну 
й доступну медичну допомогу. 

Для жителів Вересневого від-
криття амбулаторії, оснащеної 
новим сучасним медичним облад-
нанням, з комфортними умовами 
стало справжнім святом.

Як розповідає головний лі-
кар Луцького центру первинної 
медико-санітарної допомоги №1 
Лідія Кривдік, у приміщенні ам-
булаторії капітального ремонту не 
проводили з кінця 50-х років мину-
лого століття. 

– За час експлуатації примі-
щення всі комунікаційні системи 
вичерпали свій ресурс, а сама спо-
руда руйнувалася через аварійний 
стан даху. Через це перебувати в 

приміщенні було некомфортно і 
працівникам амбулаторії, і пацієн-
там, – каже Лідія Кривдік.

Нині тут проводять прийом 
три сімейні лікарі, працює відділен-
ня денного стаціонару та функціо-
нальної діагностики, роблять забір 
аналізів, ведуть прийом вузькі спе-
ціалісти. В амбулаторії будуть на-
давати медичну допомогу першого 
рівня в повному обсязі: лаборатор-
ні та ЕКГ-обстеження, проведення 
маніпуляцій (внутрішньовенних, 
внутрішньом’язових, підшкірних).

Радник міського голови, очіль-
ник фракції УКРОП у Луцькраді 
Ігор Поліщук зазначив, що відкрит-
тя цієї амбулаторії стало можли-
вим завдяки ініціативі депутата від 
УКРОПу Бориса Смаля та активних 
мешканців мікрорайону Вересне-
ве, які неодноразово зверталися до 
міської ради з проханням провести 
капітальний ремонт цього примі-

щення, яке протягом тривалого часу 
перебувало в аварійному стані. 

– Кілька років тому частина 
приміщення цієї амбулаторії була 
повністю знищеною: зірвана підло-

га, розбиті стіни, вибиті вікна, зараз 
там напіврозвалене приміщення. 
Була загроза, що стеля – перекрит-
тя між першим і другим повер-
хом – просто впаде. Тож ми спільно 

з людьми почали працювати над 
тим, аби розв’язати проблему ам-
булаторії, – каже Борис Смаль.

– Ця амбулаторія є найбільшою 
в нашому місті. А тепер, без сумні-
ву, вона найкраща не лише у Луць-
ку, а й в області. За дуже короткий 
термін вдалося провести якісний 
капітальний ремонт, – зазначає 
Ігор Поліщук. – Мікрорайон Верес-
неве є найвіддаленішим від центру 
міста, тому наявність тут сучасно-
го медичного осередку з денним 
стаціонаром та аптечним пунктом 
є необхідністю. Також тут неза-
баром з’явиться пункт базування 
екстреної медичної допомоги. Спо-
діваюся, що мешканці Вересневого 
та прилеглих вулиць будуть отри-
мувати якісні медичні послуги в 
комфортних умовах.

Також Ігор Поліщук наголосив, 
що у перспективі в рамках роз-
ширення меж міста та об’єднання 
обласного центру з прилеглими се-
лами жителі цих населених пунктів 
також отримуватимуть медичну 
допомогу в амбулаторії.

Ірина МАТВІЇВА,
Луцьк

«Оновлена амбулаторія – найбільша в Луцьку 
й чи не найкраща в області», – Ігор Поліщук

У СВІТЯЗІ ВІДГУЛЯЛИ ФЕСТИВАЛЬ 
ПОНЧИКА

У БАШОВІЙ 
ВІДСВЯТКУВАЛИ 
ДЕНЬ СЕЛА

ну, тому те, що для нас придумали такий 
фестиваль і відзначили нашу працю, дуже 
приємно.

Жінка переконана: наступного року 
у святі братиме участь ще більше госпо-
динь, які славляться своїми виробами.

До слова, крім того, що на фести-
валі можна було накупити цих смако-
ликів, охочі мали нагоду позмагатися у 
швидкос ті поїдання пончиків, а закохані 
могли годували одне одного наосліп со-
лодкою випічкою.

Анна ВОЛОЩУК,
Шацький район

Шацькі смаколики оцінили і 
найменші відвідувачі фестивалю

Під час відвідин села Вячеслав Рубльов та 
голова ОТГ оглянули приміщення будинку 
культури, адже тут, крім залу клубу, розта-
шований ще й фельдшерсько-акушерський 
пункт. За словами завідувачки ФАПу Ірини 
Ковалик, у кабінетах потрібно замінити две-
рі й полагодити стелю, а приміщення клубу 
утеплити. 

– Крім того, в нас з опаленням проблеми. 
Тут встановлено грубку, її потрібно переро-
бити, – розповідає жінка. – Щойно ми закін-
чили фарбувати підлогу. Всі роботи тут про-
водимо власними силами.

– Дуже тішить те, що дитячий майданчик, 
який спільно з Фондом «Тільки разом» вста-
новили у вашому селі, ви бережете, – каже 
Вячеслав Рубльов. – Разом із головою ОТГ 
ми вирішили відшукати кошти, аби заверши-
ти ремонт ФАПу та двох сусідніх кімнаток, і 
спільно далі працюватимемо над розбудовою 
вашої ОТГ.

Анна ВОЛОЩУК,
Рожищенський район

Разом із жителями Башової День 
села відсвяткували Вячеслав 
Рубльов та Олександр Совтис 
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УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

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

Булінг (англ. bullying, від bully – хуліган, забіяка, 
задирака, грубіян, насильник, to bully – задиратися, 
знущатися, змушувати погрозами, bully – 
залякувати, цькувати) – вияв агресії з подальшим 
залякуванням особистості й можливістю її 
повного   підпорядкування собі та своїм інтересам. 
Це повторювані, свідомі, навмисні й обдумані дії 
з наміром нашкодити, викликати страх шляхом 
погрози подальшою агресією.

Постановою визначаються кандидатури на призначення 
у 2018 році 30 іменних стипендій Верховної Ради для 
найталановитіших молодих учених. Щомісячно вони 
отримуватимуть по 2000 гривень упродовж року. Голова 
ВР Андрій Парубій ставив проект цієї постанови на 
голосування двічі: першого разу схвально проголосували 
200 парламентарів, другого – 232. При цьому спікер також 
тричі ставив це питання на повернення до розгляду. 
Ухваленою постановою надано відповідне доручення 
Апарату Верховної Ради щодо виплати іменних стипендій 
Верховної Ради для найталановитіших молодих учених, 
починаючи з 1 січня 2018 року. 

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«УКРАЇНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
ПЕРЕТВОРИВСЯ НА ТЕАТР АБСУРДУ»

РЕАЛІЇ

НАРДЕПИ ЗАПРОПОНУВАЛИ 
СПОСІБ ПОДОЛАТИ 
НАСИЛЬСТВО В ШКОЛІ

НА ЗАХИСТІ ПРАВРЕАЛІЇ

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

инська обласна регіональна 
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

Центральний офіс 
Фонду Ігоря Палиці 

«Тільки разом»: 

В УКРОПі вимагають 
розв’язання проблеми 

шкільного булінгу на 
законодавчому рівні. З 
цією метою у Верховній 
Раді зареєстрували проект 
закону про внесення змін 
до деяких законодавчих 
актів України щодо протидії 
булінгу.

Документ розробили на-
родні депутати з «Українсько-
го об’єднання патріотів» Ірина 
Констанкевич та Віктор Шев-
ченко у співпраці з представ-
никами інших політичних сил 
за ініціативи профільного ко-
мітету парламенту. Йдеться про 
свідоме фізичне та психологічне 
насилля, цькування й переслі-
дування чи інші дії, вчинені для 
того, щоб викликати страх чи 
тривогу в дітей, підлітків та мо-
лоді. Так само булінг може сто-
суватися працівників освітніх 
закладів – і вчителів, і технічно-
го персоналу.

– Ми мали на меті ввести 
в законодавче поле України 
саме поняття булінгу та визна-
чити засоби й механізми про-
тидії цьому ганебному явищу. 
Йдеться передусім про превен-
тивну роботу – попередження, 
роз’яснення і покарання за 
неналежне виконання адміні-
страцією навчальних установ 
своїх обов’язків із протидії 
булінгу, – пояснила Ірина Кон-
станкевич.

За її словами, законопроект 
має зобов’язати керівників на-
вчальних установ самостійно 
розробляти й дотримуватися 
плану заходів з протидії булін-
гу. Такі програми мають роз-
міщуватися у відкритому до-
ступі, приміром, публікуватися 
на офіційному сайті освітнього 
закладу. Адміністраціям шкіл, 

Системі вищої освіти в Україні загрожує 
повний колапс через брак фінансування. 
Йдеться, зокрема, про технікуми та 
коледжі, які входять до складу вищих 
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації. Про це на нещодавньому 
засіданні парламентського комітету з 
питань науки і освіти заявила народний 
депутат від УКРОПу Ірина Констанкевич.

За її словами, наразі на сумарні видатки, 
пов’язані із зарплатами та нарахуваннями 
працівникам коледжів і технікумів та опла-
тою комунальних послуг, бракує близько 
2 млрд грн.

– Не реагувати на цю ситуацію та лише 
говорити про відсутність коштів – нечесно й 
безвідповідально стосовно освітян, які пра-
цюють у таких закладах, сумлінно виконують 
свою роботу та надають освітні послуги. На 
місцях є велика тривога за долю коледжів і 
технікумів, які входять до складу університе-
тів, – підкреслила Ірина Констанкевич.

На її переконання, проблему можна було 
передбачити ще взимку, бо вже тоді було зро-
зуміло, що університети, до складу яких вхо-
дять коледжі й технікуми, не мають додаткових 
коштів на їхнє утримання. Труднощі, пов’язані 
з нестачею асигнувань, виникли вже у січні-
травні. У зв’язку з цим депутати від УКРОПу 
запропонували компенсувати частину дефі-
циту за рахунок коштів резервного фонду.

Відповідна ініціатива передбачена зако-
нопроектом щодо збільшення видатків для 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акре-
дитації, які входять без статусу окремих юри-
дичних осіб до складу вищих навчальних за-
кладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

– Ми запропонували знайти ці кошти у 
резервному фонді. Йдеться про 1 мільярд 200 
тисяч гривень, які зможуть хоча б частково 
покрити найгостріші потреби таких освітніх 
закладів, – зауважила Ірина Констанкевич.

На початку липня парламентський комітет 
з питань науки і освіти одноголосно схвалив 
законопроект, який запропонували укропів-
ці, та рекомендував Верховній Раді ухвалити 
його за основу та в цілому. Крім того, члени 
комітету рекомендували парламенту при-
швидшити розгляд відповідного документа.

– Я можу тільки низько вклонитися тим, 
хто написав цей законопроект, і депутатам, 
які його зареєстрували. Якщо нічого не змі-
нити, то в четвертому кварталі цього року 
зарплати не буде не лише в коледжах і тех-
нікумах, а й в університетах. Таким чином, 
до кінця року ми можемо взагалі зупинити 
навчальний процес у всій вищій освіті, – на-
голосив перший заступник міністра освіти і 
науки Володимир Ковтунець.

Борис ХВИЦЬ, 
Київ 

Верховна Рада 
перетворилася на 
театр абсурду. Про це 
під час обговорення 
проекту постанови «Про 
призначення у 2018 
році іменних стипендій 
Верховної Ради України для 
найталановитіших молодих 
учених» заявила народний 
депутат від УКРОПу Ірина 
Констанкевич.

За її словами, в парламенті 
відбуваються дискусії навколо 
очевидних речей, які насправді 
не потребують обговорення.

– Сьогодні всі ми перебуває-
мо не у парламенті, а в теат рі аб-
сурду, де самі є головними геро-
ями. Ми обговорюємо стипендії 
для кількох десятків найтала-
новитіших студентів і вчених. 
Але наше ставлення до цього 
свідчить про те, що ми спрофа-
нували саме питання освіти й 
науки, – зауважила Ірина Кон-
станкевич.

Нардеп зазначила, що така 
профанація стосується не лише 
студентів і вчених. Верховна 
Рада також ігнорує проблему 
мізерних заробітних плат ви-
кладачів вищих навчальних за-
кладів.

– Невже 5-7 тисяч гривень – 
це гідна зарплата для викладача 
українського університету? На 
що ми сподіваємося в найближ-
чій перспективі? У прийдешні 

СИСТЕМІ ВИЩОЇ СИСТЕМІ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ ЗАГРОЖУЄ ОСВІТИ ЗАГРОЖУЄ 
КОЛАПС ЧЕРЕЗ БРАК КОЛАПС ЧЕРЕЗ БРАК 
ФІНАНСУВАННЯФІНАНСУВАННЯ

які не виконуватимуть вимоги 
законодавства, загрожує адміні-
стративна відповідальність.

З цією метою законопроект 
передбачає внесення змін до 
Кодексу про адміністративні 
правопорушення та до закону 
«Про освіту». Нове законодав-

ство має надати право освіт-
ньому омбудс мену перевіряти 
заяви про випадки булінгу та 
інспектувати заклади освіти на 
предмет невиконання заходів з 
протидії цьому явищу або при-
ховування таких фактів. 

– На жаль, явище булінгу 

для України не нове. Щоб зро-
зуміти це, достатньо пригадати 
класиків української літерату-
ри. У творах Івана Франка мож-
на знайти численні приклади 
знущання з дітей у тогочасних 
школах, здебільшого на ґрунті 
соціальної нерівності, – заува-
жила народний депутат.

Втім у сучасному суспільстві 
цькування та приниження дітей 
у школах знову стає більш по-
ширеним і жорстоким. 

– Особливо дивує, що неке-
ровану злість і агресію стосовно 
однолітків усе частіше виявля-
ють дівчата. Це дуже насторо-
жує, – додала Ірина Констанке-
вич.

За інформацією Дитячого 
фонду ООН (ЮНІСЕФ), із бу-
лінгом у колі однолітків в Украї-
ні стикалися близько 67% дітей. 
Найбільш вразливими до нього 
є сором’язливі, зі зразковою 
поведінкою діти, а також ті, які 
в силу різних життєвих обста-
вин замкнуті в собі, закриті для 
спілкування. Дані соціологіч-
них досліджень свідчать про те, 
що майже чверть українських 
школярів вважають себе жерт-
вами булінгу, а близько 40% 
дітей, які зіткнулися з його ви-
падками, ніколи не розповіда-
ють про це батькам. При цьому 
44% із тих, хто спостерігав, як 
знущаються з їхніх однолітків, 
не реагували на такі факти че-
рез страх піддатися аналогічно-
му знущанню.

Борис ХВИЦЬ, 
Київ 

п’ять років на нас чекають де-
стабілізоване суспільство та не-
грамотність. Тому я звертаюся 
до голови з проханням закрива-
ти цю роботу, адже це не робо-
та, а театр абсурду, – наголосила 
нардеп.

Укропівка звернула увагу 
парламентарів на те, що рейтинг 
фінансової забезпеченості кра-
їни безпосередньо залежить від 
освіченості її громадян. Сьогодні 
освіта стає запорукою глобаль-
ного розвитку, змінює стратегію 
розвитку держави та залучає 
новий капітал. Однак в Україні 
все відбувається з точністю до 
навпаки.

– Якщо такий стан справ 
буде й надалі, то ми позбавимо 
дітей майбутнього, остаточно 
знищимо інтелектуальний по-
тенціал суспільства, доведемо 
країну до прірви. Це стосується 
і вищої, і фахової передвищої 
та професійно-технічної освіти. 
Жалюгідний стан справ і в під-
тримці талановитої молоді та 
молодих вчених, – підкреслила 
Ірина Констанкевич.

Нагадаємо, представни-
ки УКРОПу зареєстрували у 
Верхов ній Раді більш як десять 
освітніх законопроектів. Укро-
півці, зокрема, запропонували 

парламенту збільшити стипен-
дії та заробітні плати виклада-
чів закладів професійної та фа-
хової передвищої освіти. Однак 

жодна з ініціатив не потрапила 
на розгляд Верховної Ради.

Алла САДЕЦЬКА, 
Київ

На фінансування системи вищої 
освіти бракує майже 2 млрд грн

67%  школярів страждають від булінгу

Заступник голови комітету Верховної Ради 
з питань науки і освіти Ірина Констанкевич
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