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Iгор ПАЛИЦЯ  

ПІДЛІТКОВИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ЗІБРАВ 
МАЙЖЕ ПІВТИСЯЧІ ДІТЕЙ

Протягом п’яти днів майже 
500 підлітків з усієї 

Волині активно відпочивали, 
тренувалися, долучалися 
до різноманітних змагань 
і вивчали Біблію на базі 
відпочинку поблизу села 
Сомин, що в Турійському 
районі, неподалік 
мальовничого озера Сомине.

Х підлітковий фестиваль Во-
лині «Вся слава належить Богу», 
який тривав 9-13 липня, провели за 
підтримки обласного фонду «Пре-
ображення» та Волинського об-
ласного об’єднання євангельських 
християн-баптистів.

Як розповів директор дійства, 
пастор церкви «Фіміам» євангель-
ських християн-баптистів Юрій 
Михальчук, фестиваль організо-
вують щорічно для того, щоби за-
безпечити підліткам (12-16 років) 
гарний відпочинок, цікаво прове-
дений час у спілкуванні з ровесни-
ками.

– Тут підлітки утворюють своє-
рідну спільноту з усієї області. Ми 
хотіли налагодити стосунки між 
різними делегаціями, різними церк-
вами, хоча, звичайно, тут є й діти, 
які не відвідують церкву. Основна 
ж наша мета – прищеплення їм 
християнських основ, адже ми жи-
вемо в християнській державі, – на-
голосив Юрій Михальчук.

Він пригадав, що попередньо 
фестиваль проводили в інших міс-
цях, наприклад, у Нуйно чи Трос-
тянці.

– Кожна церква формує деле-
гацію, яка приїжджає зі своїми на-
метами, кухнею та облаштовується 
на місці. Тож відбувається спілку-
вання і в самій такій команді, і між 
цілими церковними делегаціями, – 
сказав Юрій Михальчук.

Пастор додав, що серед учасни-
ків фестивалю – багато дітей соці-
ально вразливих категорій, зокрема 
з неповних чи багатодітний сімей 
або інтернатів.

Голова Волинського обласного 
об’єднання церков євангельських 
християн-баптистів Ярослав Троць 
повідомив, що тема цьогорічного 
фестивалю – «Сила героя. Прощен-
ня чи помста».

– Ми говоримо про те, що 
справжній герой – це не той, хто 
б’є, а той, хто витримує удар. От 
зараз Україна стала таким собі ге-
роєм. Ми вчимо дітей саме таких 
цінностей, щоби вони любили, 
прощали та поважали інших, – 
підкреслив Ярослав Троць. – Цей 
фестиваль покликаний об’єднати 
підлітків релігійних громад, цер-
ков із усієї області, які входять до 

доносимо до них важливі біблій-
ні істини, адже це духовна основа 
нашого життя та моральна основа 
нашого суспільства, нашої культу-
ри, а також безпека нашої країни, 
оскільки людина зростає духовно 
зрілою, патріотом своєї Вітчизни. І 
коли вона будує міцну родину, тоді 
й країна стає міцнішою.

Керівник програми «Культура 
та духовність» Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Дмитро Зінько за-
уважив: 

– Не один рік поспіль ми під-
тримуємо християнські молодіжні 
таборування. Цього року виділили 
кошти на закупівлю спортивного 
інвентарю, зокрема й сувенірних 
подарункових наборів. Це грамоти, 
медалі, кубки для дітей, які брали 
участь у спортивних змаганнях, ор-
ганізованих в рамках фестивалю.

Так, під час таборування для 
підлітків провели змагання з во-
лейболу, футболу, армреслінгу, на-
стільного тенісу, турнір із шашок, 
спортивні естафети, а також кон-
курс на знання Біблії.

– Також цього року на прохан-
ня організаторів ми кожній дитині 
придбали подарунок – набір за-
собів особистої гігієни, – сказав 
Дмит ро Зінько.

Він зазначив, що Фонд надає 
підтримку християнському фес-
тивалю для підлітків, адже такі 
заходи покликані пропагувати 
здоровий спосіб життя, сприяють 
налагодженню спілкування між 
діть ми з різних куточків Волин-
ської області.

Ольга ШЕРШЕНЬ,
Турійський район

нашого об’єднання. Таких церков 
ми маємо 126. Загалом проводимо 
подібні фестивалі для молоді, ор-

ганізовуємо жіночі табори, заходи 
для людей з інвалідністю... Чому є 
цей фестиваль для підлітків? Бо ми 

вважаємо, що підлітки – як плас-
тилін, із них досить легко можна 
сформувати правильний образ. Ми 

Табір розмістили поблизу озера Сомине Турійського району

Фестиваль об’єднав підлітків із усієї Волині

Учасники дійства – діти віком 12-16 років
Захід сприяє спілкуванню, 
відпочинку та оздоровленню

Діти грали у волейбол, футбол, теніс, армреслінг і шашки В останній день таборування вручили нагороди Усі учасники змагань отримали грамоти та медалі

Кубки переможців 
спортивних естафет
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У КОЛОДЕЖЕ ЗА СПРИЯННЯ 
ФОНДУ «ТІЛЬКИ РАЗОМ» – 
НОВИЙ ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК

НАЙКРАЩЕ  ДІТЯМ

СВЯТО ГРОМАДИ БЛАГОДІЙНІСТЬСТАРА ВИЖІВКА 
ВІДЗНАЧИЛА ДЕНЬ СЕЛИЩА ХОЛОДИЛЬНІ УСТАНОВКИ – 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ

У селі Колодеже Горохівсього району 
відзначили чергову річницю першої 

писемної згадки про село та урочисто 
відкрили новий дитячий майданчик, 
облаштований за фінансової підтримки 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Привітати жителів з нагоди подвійного 
свята завітав радник голови Волинської 
обласної ради, керівник обласної 
партійної організації УКРОПу, депутат 
облради Вячеслав Рубльов. 

Колодеже народилося на березі річки 
Дежа, що є притокою Стиру, від того пішла 
і назва села. Учасники урочистостей згада-
ли найбільш вагомі віхи історії населеного 
пункту, відомих жителів, які натхненною 
працею та власною ініціативою сприяли 
розбудові рідного села. Не оминули увагою 
й тих колодеженців, які зараз стоять на сто-
рожі миру та незалежності України на схо-
ді нашої держави. Талановиті жителі села 
радували односельчан та гостей свята май-
стерними виступами.

Голова Колодеженської сільської ради 
Тетяна Марчук подякувала усій громаді за 
активність та відзначила подяками одно-
сельчан, які підтримали власними коштами 
і працею реалізацію спільного із Фондом 
«Тільки разом» проекту «Подаруй дитині 
казку».

– У селах Колодеже і Наталин, що вхо-
дять до Колодеженської сільської ради, про-
живає понад 700 жителів, з них – 124 дити-
ни, – розповіла очільниця громади. – Але 
місця для безпечного та комфортного відпо-
чинку дітей і їхніх батьків не було. Бачили у 
засобах масової інформації, зокрема у газеті 
«Волинські Новини», статті про відкриття 
у селах дитячих майданчиків за сприянням 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Вирі-
шили і собі спробувати підготувати проект, 
щоб спільно реалізувати його на території 
нашого села. Вдячна ініціативній групі на 
чолі із Валентиною Гоголь, що взялися за цю 
справу.

Тетяна Марчук вручила подяку керівни-
ку горохівського представництва Фонду Іго-
ря Палиці Людмилі Марадевич, яка словом 
і ділом допомагала колодеженцям готувати 
проект, вибирати територію для його реалі-

39-й окремий зенітний ракетний полк, що 
дислокується у Володимирі-Волинському, отримав 
холодильник та морозильну камеру від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Згодом техніку відправлять на 
територію Операції об’єднаних сил для потреб полку.

Разом із представниками влади техніку військовим 
передали депутат Володимир-Волинської міської ради від 
УКРОПу Сергій Радкевич та представник ініціативної гру-
пи Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Назарій Недбайло.

Тимчасовий виконувач обов’язків командира зенітни-
ків підполковник Віталій Твардовський висловив вдяч-
ність Фонду Ігоря Палиці за піклування про військову 
частину: «Ми всього лиш місяць тому звернулися з про-
ханням допомогти. І вже сьогодні маємо холодильні уста-
новки. Їх незабаром передамо на схід».

До слова, у штаті полку – понад 400 військовослуж-
бовців.

– Не можна забувати про те, що в Україні тривають 
воєнні дії, гинуть наші найкращі і найсвідоміші патріоти. 
Ми, укропівці, не можемо стояти осторонь і намагаємося 
за фінансового сприяння Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» підтримувати військових, які ціною власного життя 
стоять на сторожі цілісності нашої держави. Чуємо про 
потреби бійців, допомагаємо усім, чим можемо, і залуча-
ємо до цієї підтримки якомога більше волинян, – сказав 
Назарій Недбайло.

– Володимирчани не можуть бути байдужими до по-
треб військових, бо у місті дислокується військова час-
тина. Поруч люди в камуфляжному вбранні, які чекають 
чергової поїздки у зону бойових дій. Депутати міської 
ради від УКРОПу долучаються до формування вантажів у 
зону ООС відповідно до потреб бійців, з якими підтриму-
ють контакти. Благо, допомогає в цьому Фонд Ігоря Пали-
ці «Тільки разом», – зазначив голова фракції «УКРОПу» у 
Володимир-Волинській міській раді Сергій Радкевич.

Світлана ЧУНЬ,
Володимир-Волинський

У неділю, 22 липня, жителі Старої 
Вижівки відзначили одразу три 
пам’ятні для історії селища дати: 
510-ту річницю першої писемної 
згадки, День селища і 74-ту 
річницю визволення району від 
гітлерівських загарбників. 

Привітати жителів селища та вру-
чити пам’ятні подарунки від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» прибув 
депутат Волинської обласної ради від 
УКРОПу Михайло Імберовський.

Урочистості у Вижівці розпо-
чалися із мітингу-реквієму з нагоди 
річниці визволення селища від на-
цистів. Віддали шану старовижівці і 
полеглим на війні сучасним героям.

Після спільної молитви на місь-
кій площі із символічною назвою 
Миру розпочалося святкування: зі 
спортивними змаганнями, іграми, 
конкурсами, святковою лотереєю. 
Жителів селища розважали народні 
аматорські колективи та учасники 
художньої самодіяльності. Для дітей 
у центрі селища встановили атракці-
они та батути. 

На святі старовижівцям зичили 
миру, добробуту та єдності сільські 
голови, депутати різних рівнів, ду-
ховенство, представники освіти та 
культури району. З вітальним словом 
звернувся і депутат Волиньради Ми-
хайло Імберовський. 

– День селища – це час для під-
биття підсумків і побудови планів 
на майбутнє. Нині ваша громада 
стоїть на порозі змін, і лише від вас 
залежить, яким буде життя у селищі 
завтра. Вірю, що вам вдасться склас-

зації, визначатися з ігровими спорудами, що 
нині встановлені на майданчику. 

– Діти – наш найдорожчий скарб. Роз-
вивати і заохочувати їх – наш святий 
обов’язок. Лише тоді буде у нас гідна зміна, 
коли діти будуть рости здоровими і щас-
ливими на благо нашої країни, – зазначила 
голова ініціативної групи, депутат сільської 
ради, член партії УКРОП Валентина Гоголь. 
– Завдяки Фонду «Тільки разом» ми має-
мо майданчик для активного дозвілля ді-
тей двох сіл – Колодеже і Наталин. 4 квітня 
ми звернулися з планом проекту «Подаруй 
дитині казку» до представництва Фонду у 
Горохові, згодом ознайомили жителів села 
з планом дій, а уже 25 травня на відведеній 
ділянці біля храму розпочалися роботи зі 
встановлення майданчика.

Левова частка коштів надійшла із Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом», посильну 
суму залучили із сільської ради, решту зі-
брали жителі сіл. Таке співфінансування до-

поможе колодеженцям берегти ігрову зону 
та далі облаштовувати територію. До слова, 
сільські жителі уже спорудили власними 
силами місток до майданчика, аби до нього 
можна було зручно дістатися.

Зі сцени маленькі колодеженці ствер-
джували: «Кращого місця для відпочинку у 
селі не знайти! Далі творіть чудеса!». 

Мама чотирьох діток Лілія Форманюк 
подякувала усім, хто долучився до створен-
ня ігрової зони у селі.

– Кожна людина приходить у цей світ, 
щоби залишити про себе згадку. Приємно, 
що є люди, які повсякденною самовідданою 
працею роблять наше життя кращим, – за-
значила пані Лілія. – Від усіх батьків вдячна 
за чудовий подарунок для дітей. З’явилося 
місце, де вони будуть фізично та духовно 
розвиватися, вчитися спілкуватися і ділитися 
між собою враженнями. Це дуже важливо!

На святі побували мар’янівські друзі 
колодеженців, які минулого року відкрили 

разом із Фондом Ігоря Палиці дитмайдан-
чик. Вони зрозуміли, що разом можна ро-
бити багато корисних для громади речей і 
тепер будують плани щодо нових спільних 
проектів.

– Таким ініціативним громадам, які 
працюють на розбудову свого села, хочеть-
ся допомагати, – зазначив радник голови 
обласної ради, керівник фракції «УКРОП» 
в облраді Вячеслав Рубльов. – Позиція Іго-
ря Палиці: якщо сьогодні будемо вкладати 
в дітей, то завтра вони будуть розвивати і 
прославляти нашу державу. Тому із Фондом 
«Тільки разом» та депутатами-укропівцями 
прагнемо в кожному селі робити добрі спра-
ви, аби люди повірили у себе, у свою грома-
ду. Ми готові долучатися до інших проектів, 
що приноситимуть користь людям. Тільки 
разом ми збудуємо кращу Волинь і успішну 
Україну.

Світлана ЧУНЬ,
Горохівський район

Урочиста мить – перерізання символічної стрічки Діти щиро радіють новому місцю для відпочинку

ти іспит, який чекає на вашу громаду 
восени цього року, а саме – утворити 
потужну об’єднану територіальну гро-
маду. Бажаю, щоб цей непростий, але 
важливий крок приніс селищу успіх та 
процвітання, – зазначив Михайло Ім-
беровський. 

Крім цього, депутат вручив дирек-
тору навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
– гімназія» Марії Резь та завідувачці 
дошкільного навчального закладу «Со-
нечко» Ларисі Мазурчук мультифунк-
ціональні пристрої від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 

Очільниці навчальних закладів за-
значили, що результатами співпраці із 
Фондом Ігоря Палиці надзвичайно за-
доволені, а тому уже будують плани на 
майбутнє. 

– Наш дошкільний навчальний за-

клад уже не перший рік співпрацює 
з Фондом Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом», – розповіла Лариса Мазурчук. 
– Надзвичайно важливо відчувати 
таку підтримку, адже хочеться ство-
рити для діток гідні умови, покращи-
ти матеріально-технічну базу закладу. 
Нині це найактуальніше і водночас 
найскладніше питання і для педагогів, і 
для батьків. Співпраця з Фондом Ігоря 
Палиці «Тільки разом» відкриває перед 
нами нові перспективи, а тому ми споді-
ваємося, що вона матиме продовження.

Ще одним подарунком на святі се-
лища став виступ народного артиста 
України Василя Чепелюка. Святкуван-
ня завершилося святковою дискоте-
кою та виступом відомого виконавця 
Романа Скорпіона. 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Старовижівський район

Два навчальні заклади селища отримали 
подарунки від Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

ЦНАП ТА «ЛУЦЬКІ РИНКИ» – 
НАЙПЕРСПЕКТИВНІШІ ШЛЯХИ 
НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ

РІВНЕНЧАНИ 
ОРИГІНАЛЬНО 
ЗІЗНАЛИСЯ У ЛЮБОВІ 
ДО РІДНОГО СЕЛИЩА

НАЗУСТРІЧ ЛЮДЯМ

ПЕНСІОНЕРИ ОБДІЛЕНІ УВАГОЮ ДЕРЖАВИ

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

БЮДЖЕТ 

СВЯТО СЕЛА

У РОКИНЯХ ВІДКРИЛИ ЗАЛ 
ВАЖКОЇ АТЛЕТИКИ

У селищі Рокині Княгининівської 
ОТГ відкрили оновлений 

спортивний зал для занять 
важкою атлетикою. На відкриття 
прибули депутат Волинської 
обласної ради від УКРОПу Вячеслав 
Рубльов та директор Волинської 
обласної школи вищої спортивної 
майстерності Андрій Авраменко.

Місцеві жителі розповіли, що рані-
ше у Рокинях спортивний зал був, але 
в незадовільному стані. Попри це, се-
лище славиться своїми важкоатлетами, 
серед яких заслужені майстри спорту 
України, учасники Олімпійських ігор 
у Пекіні, майстри спорту України між-
народного класу, багаторазові чемпіони 
України, призери чемпіонату Європи з 
важкої атлетики Надія Миронюк, Юрій 
Лавренюк та Юрій Бойко.

– У селищі дуже багато молоді, у 

якої величезний потенціал та бажання 
займатися важкою атлетикою, – розпо-
вів Андрій Авраменко. – Проблема по-
лягала у відсутності належних умов для 
проведення навчально-тренувальних 
процесів та обладнання. З ідеєю облаш-
тування спортивного залу у Рокинях ми 
звернулися до голови Княгининівської 
ОТГ Олени Твердохліб. Нашу ідею під-
тримали і спільно вдалося облаштувати 
зал. 

Зараз у залі вже відбуваються трену-
вання. Нині там займається близько 30 
людей.

– На сесії Княгининівської ОТГ де-
путати підтримали рішення виділити 
199 тисяч гривень на облаштування 
роздягалень. Крім того, ще 199 тисяч 
гривень Княгининок виділить на об-
лаштування коридору і тренерської, – 
розповіла голова Княгининівської ОТГ 
Олена Твердохліб.

Не залишилася осторонь і Волин-

ська обласна рада. З бюджету області 
депутати виділили кошти на придбання 
необхідного інвентарю. 

– Волинська обласна рада підтри-
мує федерації боксу, веслування, легкої 
атлетики, адже спорт – це інвестиція у 
щасливе майбутнє нашої країни, яке 
можливе лише зі здоровою та міцною 
молоддю, – зазначив Вячеслав Рубльов. 
– Знаю, що заняття спортом можуть 
докорінно змінити життя, подарувати 
людині сили та бажання працювати й 
розвиватися. Ці слова уже давно стали 
аксіомою і для голови Волинської облас-
ної ради Ігоря Палиці. Саме тому Фонд 
«Тільки разом» приділяє таку велику 
увагу популяризації спорту.

До слова, подібні заклади функціо-
нують у Луцьку, Камені-Каширському, 
Колках, Іваничах, Люблинці, Ковелі, 
Жидичині, Старій Вижівці.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцький район

Про підсумки першого півріччя 2018 
року та шляхи наповнення міського 
бюджету у програмі «Відкрита влада. 
Місто» на телеканалі «Аверс» розповів 
перший заступник луцького міського 
голови Григорій Недопад.

Загальний обсяг бюджету Волин-
ської області у 2018 році становить 
2,5 млрд грн. І якщо минулоріч область 
заробила 4 млн грн, то вже цьогоріч 
надходжень очікується удвічі більше.

Серед основних шляхів наповне-
ння бюджету Григорій Недопад виділив 
кілька найбільш перспективних. Зо-
крема, незабаром у 33-му мікрорайоні 
у приміщенні РАЦСу розпочне роботу 
ЦНАП. Таким чином вдасться виріши-
ти одразу кілька проблем міста. 

За словами Григорія Недопада, 
ЦНАП стане доступнішим, адже місь-
ка влада закупила ще три станції для 
обслуговування лучан. Ще однією оче-
видною перевагою є й те, що центр ад-
мінпослуг відтепер знаходитиметься 
у приміщенні колишнього РАЦСу, що 
значно зручніше та географічно логіч-
ніше. Крім цього, ЦНАП надаватиме 
три сотні різних послуг, що суттєво на-
повнить бюджет міста. 

Ще один шлях наповнення бюдже-
ту – комунальне підприємство «Луцькі 
ринки». Нагадаємо, з метою покращен-
ня загальних умов роботи підприємців 
та обмеження тиску облспоживспілки 
на працівників ринків Луцька міська 
рада ухвалила рішення утворити кому-
нальне підприємство «Луцькі ринки». 

– Аби передати ринки повністю у ко-

Григорій Недопад: «Новий 
ЦНАП надаватиме три 
сотні різних послуг»

З нагоди 576-ї річниці першої писемної згадки про 
село у Рівненській ОТГ Любомльського району 
встановили знак «Я люблю Рівне». Ідею жителів 
селища вдалося втілити за сприяння Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». 

На урочистості прибув керівник районної орга-
нізації УКРОПу Микола Оніщук. Святкові заходи 
супроводжувалися концертом місцевих аматорів сце-
ни та виступом акторок Волинського театру ляльок 
Лариси Гарлінської і Світлани Стасюк (дует «Галька і 
Манька»). Найменші рівненчани розважалися з ані-
маторами. Діяла святкова лотерея та дискотека.

Керівник районної організації УКРОПу Микола 
Оніщук 15 липня зумів привітати із святом села не 
лише рівненчан, а й жителів сіл Руда та Вижгів. Депу-
тат вручив пам’ятні подарунки від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» переможцям у різних номінаціях: най-
старші і наймолодші мешканці, багатодітні родини, 
ветерани праці, активісти, найстарші подружні пари, 
майстер на всі руки тощо. 

– Завжди приємно брати участь у таких заходах, 
де збираються майже всі жителі села, – зазначив ке-
рівник районного осередку УКРОПу Микола Оні-
щук. –  Під час таких урочистостей люди діляться 
своїми здобутками і планами. А наше завдання – 
максимально сприяти їм у розвитку.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Любомльський район

Депутати Волинської 
обласної Олександр Зінчук 
та Луцької міської рад 
Юрій Безпятко зустрілися 
із жителям 40-го кварталу 
Луцька. Такі зустрічі з 
обранцями громади уже 
стали традиційними.

Юрій Безпятко перекона-
ний, що лише за умови по-
стійної комунікації із меш-
канцями свого округу можна 
досягнути результатів, зміни-
ти життя людей на краще.

– Ми часто зустрічаємо-
ся із жителями району, об-
говорюємо важливі питан-
ня, спільно шукаємо шляхи 
розв’язання проблем квар-
талу. За останні кілька років 
вдалося реалізувати чимало 
задумів та ідей завдяки ініці-
ативності громади. Зокрема, 
відремонтувати частину при-
будинкових територій, вста-
новити дитячі та спортивні 
майданчики, розчистити 
парк на розі вулиць Конякіна 
і Гордіюк, який тепер пере-
творився на улюблене місце 
відпочинку жителів мікро-
району. Звісно, усе це, здава-
лося б, дрібні справи, робо-
ти ще дуже багато. Але для 
людей, які тут мешкають, це 
важливо. Значить – працюю 
недарма, – зазначає укропі-
вець Юрій Безпятко.

Задоволені співпрацею з 
депутатом і місцеві жителі, 
адже один із найзанедбані-
ших кварталів міста нарешті 

Ідею селян допоміг втілити Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом»

почав змінюватися.
– Люди знають, що коли 

виникає якесь питання, мож-
на звернутися до депутатів 
округу. Вони нам не чужі, а 
наші проблеми їм небайду-
жі, – каже місцева жителька 
Валентина Дячук. – Юрій Без-
пятко завжди відгукується 
на прохання про допомогу. 
От нещодавно ми попросили 
привезти землі, і вже невдовзі 
отримали дві машини чорно-
зему. Людям важливо знати, 
що тебе почують і допомо-
жуть.

Метою останньої зустрічі 
із депутатами стало виділення 
одноразової матеріальної до-
помоги людям, які потрапили 
у скрутні життєві обставини.

– Надзвичайно сумно, 
що люди в нашій країні, за-
вершивши свій професій-

ний шлях, перетворюються 
на жебраків, адже мізерного 
пенсійного забезпечення не 
вистачає навіть на найнеоб-
хідніше. Натомість вартість 
комунальних послуг, продук-
тів, ліків безупинно зростає. 
Ось і виходить, що соціально 
незахищені верстви населен-
ня не можуть придбати навіть 
ліків. Саме тому я вирішив 
виділити із депутатського 
фонду кошти на надання од-
норазової матеріальної допо-
моги людям, що потрапили у 
скрутні життєві ситуації. Те, 
що сьогодні ми зібрали понад 
два десятки заяв про допомо-
гу, свідчить про порушення 
соціальних стандартів та зу-
божіння населення, – конста-
тував Олександр Зінчук.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк

Укропівці завжди відгукуються 
на прохання про допомогу

мунальну власність, має відбутися певна 
процедура. Зокрема, необхідно укласти 
схеми планування та розташування тор-
гових місць, відводи земельних ділянок, 
погодити з різними службами. Згідно з 
укладеними договорами, на першій зе-
мельній ділянці ринку «Центральний» 
працюватиме 250 підприємців, – зазна-
чив Григорій Недопад.

Нагадаємо, «Завокзальний» і «Цен-
тральний» ринки міста раніше перебу-
вали в оренді у Волинської облспожив-
спілки. Ця структура у радянські часи 
об’єднувала підприємців, які спільно 
могли вирішити важливі питання. Од-
нак з плином часу її діяльність звелася 
до посередництва між Луцькою міською 
радою та підприємцями, що торгують 
на ринку.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк

Тепер важкоатлети мають місце для занять
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УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

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

За даними митниці, станом 
на 1 травня 2018 року в Україні 
перебувало понад 315 тисяч 
авто, зареєстрованих в інших 
державах і ввезених в Україну в 
режимі транзиту або тимчасового 
ввезення. З них 125 тисяч – із 
порушенням терміну перебування.

УКРОП ПРОПОНУЄ РОЗМИТНЮВАТИ ЄВРОБЛЯХИ ЗА €500 НА ЗАХИСТІ ПРАВ 

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «ЗУСТРІЧІ З ЛЮДЬМИ 
СПОНУКАЮТЬ ДО ПОДАЛЬШОЇ РОБОТИ»

ДЕНЬ З ДЕПУТАТОМ

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»: 

Днями народний депутат 
Ірина Констанкевич із 

робочим візитом побувала на 
Маневиччині.

У селі Комарове нардеп від-
відала дитячий садок, де спільно з 
сільською радою, ТОВ «Баффало» 
та Фондом Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» реалізовано проект, в резуль-
таті якого для дошкільного навчаль-
ного закладу придбали ігровий 
майданчик. Поважну гостю зустрі-
ли Комарівський сільський голова 
Сергій Ліщук, персонал закладу, ви-
хованці та їхні батьки із короваєм, 
після чого відбулося живе спілку-
вання нардепа з громадою.

«Я рада, що ми зібралися із 
гарного приводу, нас об’єднала 
турбота про сільських дітей. Адже 
якщо порівняти село з містом, то 
у сільських діток менше розваг, 
тому добре, що у комарівських ді-
тей вже є цей майданчик. І чудово, 
що це – результат спільної справи. 
Тож перший крок зроблено, будемо 
співпрацювати далі й крок за кро-
ком залагоджувати наболілі проб-
леми. Так потрібно діяти і в межах 
держави – спільно розв’язувати бо-
лючі питання», – зазначила Ірина 
Констанкевич.

Від імені батьків висловив 
вдячність Ірині Констанкевич міс-
цевий житель Олександр Ліщук. На 
що нардеп зауважила, що сьогодні, 
коли в Україні не найкраща демо-
графічна ситуація, українське село 
потребує неабиякої підтримки. 
Це і осучаснення пенсій сільських 
жителів, які мали великі стажі, але 
низьку заробітну плату, і вирішен-
ня проблеми відсутності роботи, а 
також правовий захист українських 
селян в разі зняття мораторію на 
продаж землі тощо.

Після огляду приміщення дит-
садка відбулася зустріч із жителями 
Комарового у будинку культури. 
Ірина Констанкевич зазначила, що 
за дворічну депутатську діяльність 
на 23-й округ було залучено понад 
46 млн грн із державного бюджету 
по тих заявках, що формувалися у 
населених пунктах. Безпосередньо 
Маневиччина на розвиток своїх 

Народні депутати від УКРОПу внесли 
на розгляд парламентського комітету 
з питань податкової і митної політики 
низку правок до законопроектів щодо 
нових правил розмитнення автомобілів. 

Йдеться про так звані закони Ніни Южані-
ної №8487 «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо оподаткування акциз-
ним податком легкових транспортних засобів» і 
№8488 «Про внесення змін до Митного кодексу 
України та деяких законодавчих актів України 
щодо ввезення транспортних засобів на митну 
територію України». Верховна Рада ухвалила 
документи в першому читанні 13 липня.

Пакет пропозицій напрацювали представ-
ники УКРОПу Тарас Батенко, Ірина Констан-
кевич, Олександр Дубінін, Валентин Дідич, 
Олександр Шевченко та Віктор Шевченко у 

співпраці з активістами ГО «Асоціація Авто-
власників Хмельниччини», ГО «Дорожній 
Контроль Європа», ГО «Прозорий кордон», 
ГО «Українці Мають Право».

Укропівці пропонують повністю заборо-
нити ввезення будь-яких транспортних засо-
бів з країни-агресора та окупованих територій: 
«Зараз в Україні діє заборона на імпорт таких 
автомобілів. Однак чинна редакція законо-
проекту №8487 знову відкриває український 

ринок для російських автоімпортерів. Цього 
не можна допустити».

Представники УКРОПу вимагають ска-
сувати вимоги щодо екологічних стандартів 
Євро-5 при імпорті автівок. Таким чином, 
митне оформлення транспортних засобів має 
здійснюватися за умови їхньої відповідності 
екологічним нормам не нижче рівня Євро-2.

Ще одна правка передбачає повне скасу-
вання акцизного податку при ввезенні авто-

мобілів. Крім того, пропонується зменшити 
мито при ввезенні авто, встановивши його в 
розмірі €500.

В УКРОПі зазначили, що в більшості розви-
нених країн автомобілі не входять до переліку 
підакцизних товарів. В Україні таке обмеження 
на імпорт якісних вживаних автівок роками 
лобіювали корпорації «Богдан» і «УкрАВТО», а 
також група компаній «АвтоИнвестСтрой». За 
рахунок здобутих преференцій надприбутки 
отримали автоімпортери, які складали тран-
спортні засоби в Україні переважно з росій-
ських і китайських автокомплектів.

Водночас в УКРОПі запропонували тим-
часово скасувати податок на додану вартість 
при розмитненні автівок. Звільнення від ПДВ 
має діяти до 31 грудня 2019 року й застосову-
ватися лише до транспортних засобів віком не 
більше десяти років.

«Звільнення від ПДВ має поширюватися 
й на автомобілі з іноземною реєстрацією, які 
вже перебувають на митній території Украї-
ни», – зазначили в УКРОПі.

Борис ХВИЦЬ, 
Київ

територій отримала більше 12 млн. 
Народний депутат зазначила, що 
зареєструвала (як автор та у співав-
торстві) близько 80 законопроектів, 
що стосувалися здебільшого пи-
тань соціальної сфери: освіти, ме-
дицини, пенсійного законодавства, 
харчування дітей-чорнобильців. До 
слова, вона не завжди голосує за, 
оскільки не всі законопроекти, які 
виносяться на розгляд Верховної 
Ради, вважає корисними для людей. 
Зокрема, Ірина Мирославівна утри-
малася під час голосування за ме-
дичну реформу. На її думку, вона не 
враховує інтереси сільського насе-
лення, а лише жителів великих міст. 
Не підтримала і пенсійну реформу, 
тому що сільські жителі не отрима-
ють суттєвого підвищення пенсій.

Звертаючись до присутніх, Іри-
на Констанкевич зазначила, що від-
відує населені пункти округу, аби 
у спілкуванні із простими людьми 
мати можливість розуміти, що від-
бувається в країні. Тому знає усі 
проблеми, а з окремих організо-
вує брифінги у Верховній Раді, аби 
достукатися на найвищих щаблів 
влади. А більшість озвучених на зу-
стрічах проблемних питань стають 
предметом подальшої роботи.

Під час зустрічі комарівці під-
німали питання ремонту сільської 
дороги. Пенсіонер Федір Зубаль ці-
кавився, як законодавчо дати мож-

ливість лісівникам долучатися до 
ремонту місцевих доріг, адже саме 
вони інтенсивно експлуатують їх, 
здійснюючи господарську діяль-
ність. Його доповнив сільський 
голова, який пояснив, що згідно із 
постановою Кабміну, у сільський 
бюджет лісівники відраховують 
кош ти лише за санітарні рубки, за 
суцільні ж рубки нічого не надхо-
дить. Якщо змінити цей порядок, 
то були б кошти на ремонт місцевих 
доріг, адже кілометр асфальтованої 
дороги вартує 4 млн грн.

Місцевий житель Іван Город 
зазначив, що сьогодні сільське на-
селення дуже ображене в плані ме-
дичної та пенсійної реформ. Він ро-
зуміє, що цей досвід запозичується 
у провідних європейських країн, 
але сумнівається, чи підходить він 
Україні. Чоловік також попросив 
Ірину Констанкевич допомогти у 
придбанні твердопаливного котла 
для місцевого храму. 

Жителька села Новосілки озву-
чила наявні проблеми доріг, якісні-
шого довезення дітей до школи, що 
в селі Старий Чорторийськ, ремон-
ту сільського клубу, огорожі ФАПу.

Сільський голова прохав народ-
ного депутата допомогти із освітлен-
ням села Комарове (мають виготов-
лений проект на 195 тис. грн), депутат 
натомість пообіцяла включити його у 
заявку в осінній транш по соцеконо-

му. Всі менші проекти можливо реа-
лізовувати громаді спільно з Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом» на умо-
вах  співфінансування.

Нардеп вручила невеликі по-
дарунки: для ФАПу Комарового – 
дитячу цифрову вагу, інгалятор та 
медичну сумку-укладку, для ФАПу 
Новосілок – інгалятор, інструмен-
тальний столик і сумку-укладку, для 
двох бібліотек – художню літературу.

Дорогою на наступну зустріч 
Ірина Констанкевич завітала у село 
Гута-Лісівська. Тут вона зустрілася 
із неповнолітніми Русланою та На-
заром Кортелісцями, які нещодавно 
втратили матір. Нардеп поспілкува-
лася із бабусею та дітьми, вручила 
їм рюкзаки з усім необхідним для 
занять у школі та скерувала своїх 
помічників слідкувати за долею на-
півсиріт й усіляко допомагати їм у 
складних життєвих ситуаціях.

Цього ж дня Ірина Констан-
кевич уперше побувала в Куклах. 
Куклинський сільський голова На-
талія Бортнік коротко розповіла 
гості про сільську раду, про здобут-
ки та проблеми громади, після чого 
нардеп мала можливість поспіл-
куватися із місцевими жителями у 
чудовому актовому залі місцевого 
будинку культури.

Присутніх цікавили питання 
пенсійної реформи, в тому числі 
запровадження накопичувальної 

системи пенсійного страхування. 
Порушувалися питання корупції, 
запровадження страхової медици-
ни, зменшення кількості народних 
депутатів, контролю відвідування 
ними сесійних засідань, заробітної 
плати народних обранців. Серед 
незвичних запитань – чи голосу-
вала Ірина Мирославівна за арешт 
депутата Надії Савченко, на що 
отримали позитивний результат. 
Цікавилися й думкою депутата про 
Олега Ляшка. 

Фельдшер місцевого ФАПу про-
хала депутата про допомогу у пере-
критті даху медустанови, а сільський 
голова – про спорудження котельні 
для обігріву низки сільських ін-
фраструктурних об’єктів. Ірина 
Констанкевич пообіцяла вивчити ці 
питання, однак зазначила, що в будь-
якому разі необхідно мати проектно-
кошторисну документацію, аби залу-
чати на ці об’єкти державні кошти.

У селі Череваха, де також відбу-
лася зустріч депутата із громадою, 
окрім схожих проблемних питань, 
жителі цікавилися питаннями де-
централізації. Із проблемних питань 
села – електрифікація нового моло-
діжного житлового масиву. Народ-
ний депутат поінформувала при-
сутніх, що невдовзі будуть виділені 
кошти у сумі 220 тис. грн на встанов-
лення у селі вуличного освітлення.

Сергій ВОРОНОВ

Народний депутат Ірина Констанкевич 
та завідувач ФАПу села Комарове Галина Ліщук На зустрічі з громадою у селі Комарове
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