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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  

ТУРНІР «ВОЇНИ ЛЮБАРТА» 
СТАВ ОДНІЄЮ ЗІ СПОРТИВНИХ 
ВІЗИТІВОК ЛУЦЬКА

ММА – відносно новий вид 
спорту для Луцька, проте 
завойовує прихильність не 
лише волинських спортсменів, 
а й закордонних. А це – імідж 
міста та плідна співпраця з 
іншими країнами. 

Нещодавно в Луцьку відбувся 
ІІ Міжнародний професійний тур-
нір зі змішаних єдиноборств «Вої-
ни Любарта». Генеральним партне-
ром змагань був Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

Про розвиток ММА в Луцьку, 
популяризацію спорту та справжнє 
європейське спортивне шоу «Вої-
ни Любарта» розповідає головний 
суддя змагань у Волинській облас-
ті, президент Волинського регіо-
нального Клубу бойових мистецтв 
«Прайд» Олександр Кулаков.

– Цього року змагання відбу-
лися вдруге, чи набули вони вже 
певного авторитету?

– Торік у нас було по одному 
представнику з Білорусі та Азер-
байджану, а цього року в октагоні 
змагалося значно більше бійців із 
різних країн – Азербайджану, Ту-
реччини, Алжиру, Франції, Біло-
русі. Я вважаю, що ми обрали пра-
вильний шлях розвитку змагань. 
Ми хочемо досягти того, щоб ко-
жен луцький спортсмен мав змогу 
позмагатися з іноземцями, адже 
волинські бійці гідні представляти 
на змаганнях різних видів не лише 
честь клубів, а й України. І підтвер-
дженням цього є перемога нашої 
команди з рахунком 9:3.

– Як вам вдається зацікавлю-
вати іноземних спортсменів при-
їхати до Луцька?

– Ми вже напрацювали певний 
позитивний авторитет, багато де 
виступали, маємо різні знайомства 
за кордоном, тому й виходимо на 
цікавих спортсменів. Більше того, 
змагання «Воїни Любарта» не є 
звичайним турніром задля само-
вдосконалення, це професійні по-
єдинки, які впливають на особисті 
рейтинги бійців.

Також ми надаємо велике зна-
чення прийому гостей, зокрема, 
покриваємо їм усі витрати, є й при-
зові гонорари за участь і перемогу. 
Представники з Франції та Алжи-
ру мали змогу залишитися в Укра-
їні на кілька днів. Ми їм показали 
Карпати, Львів. Враження у них 
надзвичайно позитивні. Йдучи на-
зустріч іноземним спортсменам, ми 
відчиняємо двері й для наших бій-
ців у їхні країни.

були справді видовищними.
– ММА – відносно молодий 

спорт для Луцька, однак бачимо, 
що за останні роки він стрімко 
розвивається. Що цьому сприяє?

– Перш за все – це ініціатива 
та ентузіазм тренерів, спортсменів 
і партнерів. Варто відзначити, що 
нині й влада почала підтримувати, 
адже бачить наші високі результа-
ти. Бізнес теж не стоїть осторонь. 
Зокрема, сприяє популяризації 

спорту й таких турнірів як «Вої-
ни Любарта». Тому ми працюємо 
публічно, формуємо спортивну 
суспільну думку, показуємо альтер-
нативу згубним звичкам власним 
прикладом.

– Які перспективи у спортив-
ній кар’єрі мають луцькі спортс-
мени ММА?

– Спортсмени, які виступають 
у професійних поєдинках, напра-
цьовують особистий рейтинг, далі 

вони стають цікавими бійцями для 
інших суперників в Україні та за 
кордоном. Якщо є гідний рейтинг, 
то з’являється можливість поїхати 
в інші країни та заробити призові 
місця вже на серйозному рівні.

– Що місто отримує від роз-
витку бойових мистецтв на його 
теренах?

– Чимало, зокрема ім’я, адже 
Луцьк популяризується за кордо-
ном. Маючи багату історію, старо-
винний замок, нам є що показати 
спортсменам, які приїжджають. 
Наприклад, спортсменам із Франції 
дуже сподобалася екскурсія луць-
ким підземеллям, старим містом. 
Вони вперше приїхали в Україну, 
були надзвичайно задоволені й ка-
зали, що обов’язково приїдуть ще 
зі своїми рідними та знайомими. Це 
такий собі бонус не лише для Луць-
ка, а й для усієї України. Це – імідж 
держави.

– Чого варто чекати любите-
лям спорту від турніру наступно-
го року?

– Ми плануємо збільшити кіль-
кість учасників з іноземних держав. 
Щоразу намагаємося вдосконалю-
ватися, пропонувати щось цікаве. 
Кілька ідей вже є, поки розповісти 
не можу. Єдине, що скажу, – «Воїни 
Любарта» наступного року будуть 
ще цікавішими та крутішими.

Вадим ПАНАФІДІН,
Луцьк

– Генеральним спонсором 
змагань стали Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» та з десяток орга-
нізацій, підприємств. Як відгуку-
валися люди, до яких ви звертали-
ся по підтримку?

– Насправді це спортивне дій-
ство стало можливим завдяки не-
байдужості кількох десятків людей. 
Так, Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» надав фінансову підтрим-
ку, інші партнери забезпечували 
меблями, харчували спортсменів, 
фінансували подарунки. Також 
комплекс сімейного відпочинку 
«Ротонда» взяв на себе організацію 
церемонії зважування та шоу «Бит-
ва поглядів». Це був цікавий захід. 
У Луцьку таке відбулося вперше, 
коли офіційне зважування спортс-
менів проводили не в день змагань, 
а завчасно. Глядачі знайомилися з 
бійцями, обирали для себе фавори-
тів. Деякі битви поглядів були дуже 
емоційними, відчувалася напруга 
між спортсменами, сильний дух су-
перництва.

Ми зробили для лучан свято. 
У Європі такі заходи поширені. Їх 
проводять в публічних місцях, на 
площах, на території стародавніх 
історичних споруд. Тепер і ми мо-
жемо похизуватися якісним шоу, бо 
це більше, ніж просто спорт, тут бої 

Характер гартується в бою Замок приймає гостей та лицарів сьогодення

«Ми пропонуємо молоді альтернативу згубним звичкам»

Перемога – це важка робота над собою За секунду до падіння
Лише гуртом вдається 
звертати гори
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ДЕНЬ СЕЛА У РАТНЕВІ СВЯТКУВАЛИ 
РАЗОМ ІЗ УКРОПІВЦЯМИ

ГРОМАДА СВЯТКУЄ

СВЯТО У СЕЛІ

З ДОБРОМ У СЕРЦІ ЯСКРАВА ПОДІЯ

ДОВГООЧІКУВАНЕ СВЯТО В ІВАНІВЦІ

ОЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО ДОПОМІГ 
ВТІЛИТИ МРІЮ ВОЛИНЯНКИ

У селі Ратнів Луцького 
району традиційно 

відзначили День села. На свято 
завітав депутат Волинської 
обласної ради від УКРОПу 
Олександр Омельчук.

Жителі Ратнева відзначили 
461-шу річницю першої писемної 
згадки про село. І цією датою вони 
неабияк пишаються, адже у селі 
залишилося чимало пам’яток іс-
торії та культури, які давно стали 
своєрідною візитівкою краю. Зда-
ється, що про давні поселення, ви-
явлені на околицях села, тут може 
розповісти навіть дитина. Ще одна 
окраса села – величний храм Свя-
тої Параскеви. Однак найбільше 
славлять село аж ніяк не пам’ятки, 
а його активні та працелюбні жи-
телі. Як відомо, хто наполегливо 
працює, той і гарно відпочиває. 
Саме тому і сільське свято тут вда-
лося на славу.

Задовго до початку концерту 
у приміщенні «Просвіти» і яблуку 
ніде впасти. Глядачі з особливим 
трепетом очікували виступів міс-
цевих колективів. Жителів села 
розважали родина Мартинюків, 

Вікторія Щербачук, Маргарита 
Мураш та тріо «Струни Ратнева». 
З вітальним словом звернувся 
депутат Волиньради Олександр 
Омельчук.

– Щасливий розділити разом 
з вами радість свята, бо знаю, що 
такі теплі зустрічі дарують силу й 
наснагу. Тому особливо приємно 
бачити, що молодь залишається 
у рідному селі. І голова Волин-
ської обласної ради Ігор Палиця, 
і його радник Вячеслав Рубльов, 
а також багато інших укропівців 
переконані, що лише так село ба-
гатіє на справжніх професіоналів, 
на людей честі та гідності, і тільки 
за ними – майбутнє. Нині головне 
завдання – забезпечити гідні умо-
ви для розвитку молоді, зробити 
усе можливе, аби зменшити її від-
тік із країни, – зазначив депутат.

Школа села отримала у по-
дарунок від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» телевізор. Вчитель 
початкових класів Ірина Савчук 

переконана, що нове обладнан-
ня сприятиме покращенню рівня 
знань учнів. 

– Ми живемо у час новітніх 

технологій, коли дітей усе склад-
ніше зацікавити. Тому ми, учителі 
та батьки, поставили перед собою 
зав дання – зробити уроки цікаві-

шими, докласти усіх зусиль, щоб 
діти були більш вмотивованими. 
Вирішили звернутися у Фонд Іго-
ря Палиці «Тільки разом», бо ми 
уже мали нагоду співпрацюва-
ти. Раніше у Ратневі за сприяння 
Фонду встановили дитячий май-
данчик. І цього разу результат не 
змусив себе довго чекати, – зазна-
чила Ірина Савчук.

Представник районної партор-
ганізації УКРОПу Тетяна Кучер 
висловила сподівання, що спів-
праця Фонду Ігоря Палиці «Тіль-
ки разом» та громади села Ратнів 
й надалі буде плідною та результа-
тивною.

– Навіть найскладніші питан-
ня можна вирішити, коли громада 
націлена на результат. Бажаю, щоб 
ваш ентузіазм та бажання змінюва-
ти життя у селі на краще лише міц-
ніли, а результати співпраці із Фон-
дом Ігоря Палиці «Тільки разом» та 
депутатами-укропівцями сприяли 
розвитку та добробуту громади, – 
підсумувала Тетяна Кучер.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцький район

Нове обладнання від Фонду «Тільки 
разом» урізноманітнить уроки

У селі Іванівка вперше за багато років 
гучно відзначили День села. 

Привітати жителів та вручити пам’ятні 
подарунки прибули голова Іваничівської 
ОТГ Федір Войтюк, депутат Іваничівської 
районної ради від УКРОПу Сергій Недбайло 
та голова фракції «УКРОП» у Іваничівській 
селищній раді Наталія Мазурок.

Село Іванівка, що розкинулося на самі-
сінькому півдні Волинської області, – наймен-
ше у Іваничівському районі. Попри геогра-
фічну віддаленість та малу кількість жителів, 
а їх у Іванівці близько 400, громада не втрачає 
ентузіазму, генеруючи нові ідеї для розвитку 
населеного пункту. Із належною відповідаль-
ністю підійшли місцеві жителі і до організації 
урочистостей з нагоди Дня села, адже святку-
ють уперше за багато років.

– Усі ми живемо у надзвичайно важкий 
час. Нині, у дні болю та боротьби, тривоги 
та сподівань, вкрай важливо вірити у краще 
майбутнє, єднатися у таких, здавалося б, ма-

леньких радощах. Надзвичайно приємно, що 
жителі такого маленького віддаленого села 
наполегливо працюють для його добробуту та 

процвітання. Твердження про те, що успіх че-
кає лише на ті громади, які готові працювати, 
ви підтвердили реальними справами, – звер-
нувся до місцевого люду Сергій Недбайло.

На святі села найактивніші жителі отри-
мали подарунки від Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», а місцева волейбольна ко-
манда – новий м’яч та форму. Поки дорослих 
нагороджували за активність, дітлахів, яких 
на святі було чимало, розважали аніматори.

– Хочеться, щоб це свято запам’яталося, 
залишилося приємним спомином, адже із та-
ких миттєвостей і складається наше життя, – 
зазначила Наталія Мазурок. – Вірю, що лише 
так, налаштовуючись на позитивний резуль-
тат та невтомно працюючи, можна змінити і 
своє життя, і життя громади.

Нагадаємо, восени минулого року село 
Іванівка увійшло до складу Іваничівської 
ОТГ. Місцеві жителі в один голос зазнача-
ють: неповний рік в ОТГ змінив село. Зок-
рема, уже вдалося прокласти нове дорожнє 
покриття, встановити вуличне освітлення, 
замінити частину вікон у школі на енерго-
ощадні. Що стосується планів на майбутнє, 
то їх не злічити. Жителі села сподіваються, 
що разом із Фондом Ігоря Палиці «Тільки 
разом» та депутатами-укропівцями вдасться 
втілити усе задумане. 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Іваничівський район

Іваничівські укропівці вручили 
активним жителям села подарунки 
від Фонду «Тільки разом»

Упродовж двох днів, 28 та 29 липня, у 
Володимирі-Волинському відзначали 
1030-ту річницю першої писемної 
згадки про місто. Долучився до 
організації святкових заходів Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

Цьогоріч програма була напрочуд 
багатою на видовищні події: легкоатле-
тичний турнір «Володимирські висо-
ти», забіг та велопробіг, традиційно во-
лодимирці вшанували «Золоті» пари» 
міста, влаштували яскравий Color fest 
і танцювальні забави. Організатори 
свята зазначили, що доклали усіх зу-
силь, аби відзначення дня народження 
княжого міста запам’яталося людям 
надовго.

Завершилися святкові події у 
Володимирі-Волинському концер-
том, якого чекало все місто. Вітав міс-
тян піснями народний артист Вік тор 

Павлік. Цей півторагодинний виступ 
став ще одним дарунком від Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом».

– Чи буде Володимир-Волинський 
дійсно комфортним, туристично при-
вабливим, успішним містом, залежить 
від щоденної праці кожного. Наша 
команда, Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» упродовж останніх років до-
помагає вирішувати насущні питан-
ня жителів та докладає максималь-
них зусиль для досягнення спільної 
мети – аби Володимир-Волинський 
став направду європейським містом. 
Впевнений, що разом ми досягнемо 
успіху, – зазначив голова міського осе-
редку УКРОПу, представник Фонду 
«Тільки разом» Сергій Радкевич. 

Світлана ЧУНЬ, 
Катерина ОСТАПЕНКО,
Володимир-Волинський

Діти щиро раділи кулькам 
від Фонду «Тільки разом»

Помічники народного депутата 
від УКРОПу Олександра 
Шевченка прибули на Волинь 
з напрочуд відповідальною 
місією – вручити Мирославі 
Поліщук путівку в дитячий 
табір «Артек-Буковель» від 
імені Благодійного фонду 
нардепа-укропівця.

Про Мирославу Поліщук та 
історію її підприємницької діяль-
ності усі дізналися після публі-
кації у місцевій газеті. Дівчинка, 
яка нещодавно закінчила шостий 
клас, за підтримки батьків орга-
нізувала власний ягідний бізнес. 
На декількох сотках городу Ми-
рославі вдалося виростити кущі 
дивовижної полуниці. Районній 
газеті дівчинка розповіла, що 
справу розпочала, аби втілити 
мрію – на зароблені кошти при-
дбати путівку в табір «Артек-
Буковель». Історія про маленьку 
трудівницю нікого не залишила 
байдужим. Ось і укропівці з Во-
лині розповіли про мрію дівчин-
ки народному депутату, заснов-
нику туристичного комплексу 
«Буковель» Олександру Шевчен-
ку. Народний обранець вирішив 
подарувати дівчинці омріяний 
відпочинок в дитячому таборі 
«Артек-Буковель» за кошт свого 
Благодійного фонду.

– Мене завжди такі історії 

торкають за живе. Намагаюся 
підтримувати ініціативних лю-
дей, особливо дітей. Саме такі 
працьовиті діти – майбутнє 
України. Сьогодні важливо під-
тримати їхні прагнення і пока-
зати, що цілеспрямованість дає 
результат. Лише наполегливою 
працею збудуємо сильну, замож-
ну і направду незалежну Украї-
ну, – наголосив народний депу-
тат Олександр Шевченко.

Трепетний момент вручення 
подарунка розчулив не лише дів-
чинку, а й усіх присутніх.

– Це було неймовірно! Щирі 
дитячі емоції, захоплення, сльо-
зи мами і татова метушливість 
та небагатослівність, – зазна-

чила помічник нардепа Оксана 
Островська. – Здається, вони до-
тепер не вірять, що донечці по-
дарували омріяний відпочинок.

Уже з 10 серпня юну полісянку 
чекає двотижневий відпочинок у 
загоні «Лісовий» дитячого табо-
ру «Артек-Буковель». Дівчина на 
такий подарунок не очікувала. 
Зізнається: неймовірна щаслива,  
що здійснилася її заповітна мрія.

– Тепер я точно знаю, що мрії 
здійснюються, якщо для цього 
щось робити. Якщо докладати 
усіх зусиль та наполегливо пра-
цювати, все можливо, – радіє 
Мирослава.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Любешівський район

КНЯЖЕ МІСТО ВІДГУЛЯЛО 
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ

Дівчинка не натішиться подарунком
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

АКТИВНА ГРОМАДА У ЛЮБЧЕ ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ СЕЛА ТА 
ВІДКРИЛИ ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК

НА МЕЖІ КУДИ СМІТТЯ?

День села Любче 
Рожищенського району 
традиційно зібрав у місцевому 
будинку культури жителів 
села від наймолодшого до 
найповажнішого. Завітав 
привітати громаду села з 
нагоди свята та відкриття 
дитячого майданчика, 
обладнаного за сприяння 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом», радник голови 
облради, керівник фракції 
«УКРОП» обласної ради 
Вячеслав Рубльов.

Концерт аматорських колек-
тивів місцевої громади розпочали 
маленькі артисти із любченського 
дошкільного навчального закладу. 
Щирими оплесками вітали тала-
новитих дітей жителі громади та 
їхні гості. Радували учасників уро-
чистих подій вокалісти із будинків 

Укропівці разом із головою Копачівської 
ОТГ окреслили спільні плани

Малеча щиро радіє новому майданчику

культури сіл Залісці, Башове, Кре-
менець та Любче, а також співочий 
колектив «Любчаночка». Свято ні-
кого не залишило байдужим.

Від депутатського корпусу 
громади привітав селян зі святом 
голова Копачівської ОТГ, до якої 
належить село, Олександр Совтис.

– Копачівська об’єднана тери-
торіальна громада започаткува-
ла плідну співпрацю із обласною 
радою та Фондом Ігоря Палиці 
«Тільки разом», – зазначив під 
час урочистостей Олександр Сов-
тис. – Багато добрих справ на те-
риторії громади спільно втілили 
в життя. З ініціативи депутатів 
ОТГ, укропівців Володимира Пет-
рука і Валерія Герасимчука, біля 
любченського будинку культури 

за фінансової підтримки Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» вста-
новили дитячий майданчик. А ще 
з обласного бюджету виділено 300 
тисяч гривень на ремонт покрівлі 
у дитячому навчальному закладі. 
У середині серпня плануємо роз-
почати ремонтні роботи. І ще є 
чимало планів.

За словами Володимира Пет-
рука, у селі Любче із понад 700 
сільських жителів – майже 200 ді-
тей, тому думка про дитячий май-
данчик визріла давно. 

– Розпитував, цікавився, як 
обладнати ігрову зону для дітей у 
селі, а тоді побачив подібні май-
данчики у Рожищі, – розповів 
укропівець. – Подумали, поради-
лися і вирішили взятися за справу. 
Згодом зрозуміли, що власними 
силами такий дороговартісний за-

дум нам не вдасться реалізувати. 
Тому попросили поради у рожи-
щенського представника Фонду 
«Тільки разом» Григорія Козаке-
вича. Він і запропонував підготу-
вати проект. Розпочали активну 
співпрацю, яка й принесла такий 
гарний результат. Тепер діти ма-
ють, де проводити активне та 
змістовне дозвілля. Однак маємо 
ще задуми.

Володимир Петрук ствер-
джує: наразі усі в селі працюють 
на землі, тому ближче до зими ві-
зьмуться за нові проекти. Зокре-
ма, у планах укропівців – покра-
щити матеріальну базу бібліотеки 
і провести інтернет, адже місцева 
бібліотекарка завдяки своєму ен-
тузіазму гуртує чимало людей: і 
дорослі, і малі охоче відвідують 
книгозбірню.

– Хочеться допомогти. Змуше-
ні будемо звернутися по допомогу 
до Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом». Добре, що там завжди раді 
допомогти, – зазначив депутат.

У депутата обласної ради Вя-
чеслава Рубльова місцеві укропів-
ці просили сприяння у виділенні 
коштів із обласного бюджету для 
ремонту дороги у селі Любче, якою 
перевізники уже відмовляються 
їздити.

– Приємно, що місцеві депу-
тати відповідально ставляться до 
своїх зобов’язань перед громадою, 
яка їх обрала, – ініціюють вирі-
шення важливих для села проблем 
та залучають до цього усі можливі 
ресурси. Таким хочеться допома-
гати і сприяти, – зазначив під час 
урочистостей  радник голови обл-
ради, керівник фракції «УКРОП» 
у Волиньраді Вячеслав Рубльов. 
– Треба, щоб у селі були дитячі та 
спортивні майданчики, щоб діти 
повноцінно розвивалися, потім 
працювали на благо рідного села та 
України. Ми не будемо зупиняти-
ся, а далі разом працюватимемо на 
користь громади. Попереду ще ба-
гато успішних проектів. Голова об-
ласної ради Ігор Палиця та колеги-
депутати працюють із вірою, що 
тільки разом ми реалізуємо у кож-
ному куточку Волині добрі справи 
і зробимо наш край насправді єв-
ропейським та заможним.

Світлана ЧУНЬ,
Рожищенський район

Сміттєзвалище в Шацькому 
районі відносно невелике 

порівняно з іншими, які є на 
території області. Щоправда, 
тут воно єдине. 

Зайвих людей тут немає, на 
території постійно курсує техніка, 
трактор підгортає сміття, в’їзд чіт-
ко контролюють комунальники. 
Постійні гості на смітнику – ле-
леки, яких тут десятки. Вони не 
зважають на нових людей, які 
приїхали обдивитися територію, 
пожвавлюються лише тоді, коли 
приїжджає сміттєвоз із черговою 
партією непотребу. На цей полігон 
твердих побутових відходів зво-
зять сміття з усього району. І, за 
словами місцевих комунальників, 
до кінця 2018 року місця на сміт-
тєзвалищі вже не залишиться. 

Курортна зона, селище Шацьк 
та навколишні населені пункти – 
місцеве комунальне підприємство 
«Будинкоуправління» обслуговує 
чи не увесь район, розповідає його 
керівник Іван Коваль. Зараз у роз-
порядженні підпорядкованої йому 
структури – і сучасні очисні спо-
руди, і новенька техніка – трактор 
та сміттєвоз. Останні придбали 
завдяки допомозі депутата Волин-
ської обласної ради від УКРОПу 
Михайла Імберовського.

– Торік із технікою була велика 
проблема. З допомогою Михайла 
Імберовського та депутатів об-
ласної ради з бюджету Волині нам 
виділили майже півтора мільйона 
гривень, за які ми придбали трак-
тор. Планували за кошти обласно-
го бюджету купити й автомобіль, 
проте через проблеми з тендерною 
процедурою вже виділені гроші 
повернулися в обласний бюджет, 
тому сміттєвоз купила селищна 

рада. Зараз ним підприємство і ко-
ристується, – констатує головний 
комунальник Шацька.

Полігон твердих побутових 
відходів у Шацькому районі єди-
ний, функціонує з 2001 року і роз-
рахований на 24 тис. м3 спресова-
ного сміття. 

– У 2011 році його ресурс уже 
було вичерпано, тож ми провели 
реконструкцію сміттєзвалища. 
Та ку ж реконструкцію проводили 
уже в 2016 році. А вже до кінця 
цього року полігон буде заповне-
ний, і в 2019 році постане питання 
про те, куди дівати сміття, – каже 
Іван Коваль.

І якщо з віддалених сіл кому-
нальники майже не отримують 
сміття, бо місцеві жителі тверді 
відходи спалюють, а харчові – зго-
довують тваринам, то з ближчих 
сіл усі забирають на загальне сміт-
тєзвалище.

– Коли в Шацькому районі 
відпочинковий сезон, найбіль-

ше сміття вивозять зі Світязької 
сільської ради, – розповідає ви-
конувачка повноважень шацького 
селищного голови Людмила Це-
вух. – У 2016 році ми зверталися 
до облради, облдержадміністрації 
з клопотанням, щоб нам виділили 
кошти й допомогли побудувати 
новий полігон твердих побутових 
відходів.

– Завдання знайти місце для 
нового сміттєзвалища спільне. Це 
проблема і для селищної ради, і 
для районної, і для адміністрації, – 
констатує комунальник.

За словами Івана Коваля, для 
нового сміттєзвалища є зарезер-
вована ділянка біля полігону, яка 
навіть більша. Це розташування 
погодили колись і в управлінні 
екології, і санепідслужба. Проте 
жителі Шацька проти цього – до 
селища, кажуть, рукою подати.

– А загалом на одній із сесій 
Волинської обласної ради було 
внесено пропозицію, щоб шацьке 

сміттєзвалище використовував 
не лише Шацький район, а й три 
сусідніх. На щастя, більшість де-
путатів не підтримала це рішення, 
питання залишилося відкритим, – 
додає Іван Коваль. – Було б добре 
сміттєзвалище після його закрит-
тя рекультивувати й посадити на 
цьому місці ліс. А нове зробити 
на межі трьох районів і обладна-
ти сміттєсортувальну лінію, а на 
Волині щоб запрацював завод із 
переробки сміття. Новий полігон 
має бути за всіма сучасними ви-
могами.

За словами Людмили Цевух, 
зараз влада ще шукає місце для бу-
дівництва нового полігону. Коли 
оптимальний варіант знайдуть, 
почнуть виготовляти проектно-
кошторисну документацію. 

– Це потрібно робити якнай-
швидше. Ми вже наступного року 
маємо працювати над будівни-
цтвом нового сміттєзвалища, – 
каже керівниця.

За словами Михайла Імберов-
ського, про цю проблему на рівні 
області знають давно і планують 
винести майбутній полігон за межі 
Шацького національного парку.

– Проблему не можна відклада-
ти чи замовчувати, а треба шукати 
рішення вже зараз, бо туристів усе 
більшає, а отже і сміття після них. 
Тому ми знову будемо готувати 
звернення до всіх органів влади, 
говорити з місцевими жителями, з 
місцевими депутатами та спільно 
напрацьовувати план дій, аби за-
лагодити цю проблему. Бо в інак-
шому випадку Шацький край спіт-
кає екологічне лихо, – констатує 
депутат Волиньради від УКРОПу 
Михайло Імберовський. 

До слова, ідея звозити на і 
так майже заповнений полігон в 
Шацьку сміття зі Старовижівсько-
го і Любомльського районів нале-
жала саме чиновникам Волинської 
облдержадміністрації. На щастя, 
депутати це питання не дозволи-
ли протягнути. Обранці громади 
сподіваються, що, попри проти-
стояння у такому питанні, висо-
копосадовці у владних кабінетах 
знайдуть компроміс із громадою 
та запропонують рішення, яке не 
зашкодить місцевим та загальній 
екологічній картині району.

Анна ВОЛОЩУК,
Шацький район

Розв’язання проблеми шукатимуть спільно 
із обласною та селищною радами і 
працівниками комунального підприємства

Ресурс полігону в Шацьку вичерпається до кінця року
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Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

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

КОШТИ ДЕПУТАТСЬКОГО ФОНДУ – 
НА РОЗВИТОК ДИТЯЧИХ УСТАНОВ

НАШ ДЕПУТАТ

ДЕРЖГЕОКАДАСТР: ЗЕМЛЮ 
АТОВЦЯМ ВИДІЛЯЮТЬ СПРАВНО

АКТУАЛЬНО 

УКРОП ЗАКЛИКАЄ 
ВЛАДУ НЕ 
МОВЧАТИ ПРО 
ПОЛІТВ’ЯЗНІВ

НА ЗАХИСТІ ПРАВ

З ПЕРШИХ УСТ ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ ОБУРЕНА, ЯК 
ПАРТІЇ ВИТРАЧАЮТЬ НАРОДНІ ГРОШІ

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

«Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП»: 

43020, м. Луцьк, 
вул. Електроапаратна, 3, оф. 430, 

vol.party@ukrop.com.ua

Центральний офіс Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом»: 

43025, м. Луцьк, 
вул. Винниченка, 26, 

0332-78-22-08,  
tilkyrazom@gmail.com

Фонд Ігоря Палиці

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

ська обласна регіональна 

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

Попри обіцянки влади, 
забезпечення всіх 

учасників АТО земельними 
ділянками – головна 
проблема, з якою атовці 
звертаються до чиновників. 
І хоча законодавством 
визначено першочергове 
право учасників АТО на 
отримання землі, існує 
чимало і об’єктивних, і 
бюрократичних причин 
гальмування цієї справи.

Не краща ситуація і на Во-
лині, де людям масово відмовля-
ють в отриманні земельних ді-
лянок. Якщо землю й виділяють, 
то часто занедбану, без комуні-
кацій та за дестки кілометрів від 
цивілізації.

Корупційні схеми Держгео-
кадастру із землями селян та 
створення на Волині монополії 
землевпорядних фірм з інших 
областей – аж ніяк не вичерп-
ний перелік проблем, що спіт-
кають атовців, які стали на шлях 
отримання довгоочікуваних зе-
мельних ділянок.

Під час робочих поїздок на-
родного депутата від УКРОПу 
Ірини Констанкевич районами 
та селами волинського Полісся 
до нардепа повсякчас звертають-
ся учасники антитерористичної 

Народний депутат Ірина Констанкевич 
розповіла, що політичні партії, які 
отримують гроші з бюджету, більшу 
частину з них витрачають на політичну 
рекламу. Про це нардеп заявила в ефірі 
телеканалу «Аверс», звітуючи про рік 
роботи.

«Цей парламентський рік продемонстру-
вав, що в нас парламентська криза. І вкрай 
необхідних 226 голосів немає. Коаліція – 
лише на папері», – повідомила парламентар.

За два роки роботи у парламенті 
Ірина Констанкевич залучила на 
свій округ майже 47 млн грн

Депутат Луцької міськради від УКРОПу 
Вікторія Побережна спрямувала 
кошти депутатського фонду для 
матеріальної підтримки Луцького 
навчально-виховного комплексу №24 
та дошкільного закладу №22.

–До мене звернулися батьки школярів з 
проханням фінансово допомогти в органі-
зації ремонту класу, – розповіла укропівка. 
– Вони були шоковані станом приміщення, 
у якому доведеться навчатися їхнім дітям. 
Підлога згнила, зі стелі та стін відлущується 
фарба, грибок з’їдає штукатурку. Самотуж-
ки навести лад батькам не під силу. Тому я 
вирішила виділити 20 тисяч гривень зі свого 
депутатського фонду, аби хоч трохи допо-
могти. Ще стільки ж виділить мій колега, 
також буде здійснено перерозподіл коштів 
міського бюджету, передбачених на ремонт 
доріг. Сподіваюся, спільними зусиллями 
усунемо проблему, аби діти навчалися в ком-

Кабінет Міністрів має ініціювати 
звернення до лідерів країн «Великої 
сімки» та інших міжнародних 
інституцій з проханням обговорити 
питання українських політв’язнів у 
Росії, зокрема й кінорежисера 
Олега Сенцова, на найближчих 
офіційних заходах за участю 
представників РФ. 

Про це йдеться в депутатському звер-
ненні представників УКРОПу, адресова-
ному Прем’єр-міністру Володимиру Гройс-
ману.

«Численні акції підтримки не привели 
до поступок з боку російської влади, тому 
Україна повинна посилити активність в усіх 
можливих напрямках, використовувати всі 
можливі засоби для звільнення Олега Сенцо-
ва», – заявили в УКРОПі.

Також парламентарі закликали уряд 
розмістити інформацію про українських 
по літв’язнів на офіційних ресурсах органів 
влади, посольств та представництв Украї-
ни. Крім того, відомості про заручників слід 
поширювати на всіх офіційних зустрічах за 
участю офіційних делегацій інших країн.

«Уряд має ініціювати звернення до між-
народних судових органів та вжити всіх 
інших можливих заходів для звільнення 
українських політв’язнів», – наголосили в 
УКРОПі.

Представники політсили направили де-
путатське звернення з такими ж вимогами 
й міністру закордонних справ Павлу Клім-
кіну.

Олег Сенцов голодує в російській ко-
лонії з 14 травня. У такий спосіб режисер 
хоче привернути увагу світу до українських 
політв’язнів, яких Росія незаконно позбави-
ла волі. Стан здоров’я Олега Сенцова щодня 
погіршується.

Борис ХВИЦЬ,
Київ 

операції та члени сімей загиблих 
воїнів щодо виділення земель-
них ділянок для будівництва 
та обслуговування житлових 
будинків, ведення селянського 
господарства, садівництва, ін-
дивідуального дачного будівни-
цтва.

З цього приводу із відпо-
відним запитом Ірина Кон-
станкевич звернулася до 
Прем’єр-міністра Володимира 
Гройсмана.

За даними Держслужби з 
питань геодезії, картографії 

та кадастру від початку про-
ведення АТО до Головного 
управління Держгеокадастру  
у Волинській області надійшло 
767 клопотань про надання до-
зволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність 
учасникам антитерористич-
ної операції та членам сімей 
загиблих воїнів на території 
Камінь-Каширського (71), Кі-
верцівського (635), Любешів-
ського (31), Маневицького (30) 
районів. Управлінням підпи-

сано 667 наказів про надання 
дозволу на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність 
у чотирьох районах: Камінь-
Каширському – 64, Ківерців-
ському – 566, Любешівському – 
22, Маневицькому – 15.

Передано у власність 534 
земельні ділянки. На території 
Камінь-Каширського району – 
53, Ківерцівського – 459, Любе-
шівського – 7, Маневицького – 
15 земельних ділянок. Станом 
на 7 червня на розгляді в ГУ 
перебувало 18 клопотань сто-
совно ділянок. 

Станом на 5 червня за-
гальна площа зарезервованих 
земельних ділянок сільсько-
господарського призначення 
державної власності для пе-
редачі у власність учасникам 
АТО та членам сімей загиблих 
воїнів на території Волинської 
області становить  4,9 тис. 
га. У Камінь-Каширському 
районі – 154,92 га, Ківерців-
ському – 405,77 га, Любешів-
ському – 223,91 га, Маневиць-
кому – 191,98 га.

Петро РОЙКО

На Волині учасникам АТО масово 
відмовляють в отриманні ділянок

За два роки роботи у Верховній Раді Іри-
на Констанкевич залучила на свій округ май-
же 47 млн грн. Гроші отримали 172 школи і 
19 садочків, 52 медичні заклади, 32 заклади 
культури і спорту та 47 громад. Загалом – 322 
об’єкти. 

«Кошти мають надходити у більшість 
громад. Туди, де потрібно відремонтувати 
школу чи добудувати садочок, реконстру-
ювати будинок культури, перекрити дах у 
ФАПі», – наголосила укропівка.

Нарешті зрушило з місця питання бу-
дівництва школи в селі Стобихівка Камінь-
Каширського району. Нагадаємо, батьки 
тутешніх школярів заявили, що не пустять 
дітей до школи, допоки в селі не збудують 
новий навчальний заклад. Місцеві діти на-
вчаються в аварійній будівлі, а нову школу 
їм обіцяють уже десять років.

«З останього траншу у п’ять мільйонів 
гривень, який прийшов на громаду, півміль-
йона буде виділено на цю школу. Отримав-
ши ці кошти, вони зможуть зробити перші 
кроки. Гроші має виділити ще й район, пе-
редбачаються кошти і на рівні області, бо 
тільки спільно, об’єднавши зусилля, ми змо-
жемо розпочати будівництво нинішнього 

року», – переконана нардеп.
Не всі знають, але українці зі своїх ки-

шень фінансують політичні партії. У 2018 
році на фінансування партій з держбюдже-
ту виділили 0,5 млрд грн, а це – гроші плат-
ників податків. Щороку сума фінансування 
зростає на сотні мільйонів. Отримати гроші 
з держбюджету мають право ті партії, які на 
парламентських виборах подолали бар’єр 
у 5%. Тож нині 0,5 млрд грн ділять між со-
бою шість партій: «Народний фронт», «Блок 
Пет ра Порошенка», «Самопоміч», «Опо-
зиційний блок», «Радикальна партія Олега 
Ляшка» та «Батьківщина».

Як зауважила Ірина Констанкевич, гро-
ші партії витрачають переважно на політич-
ну рекламу. Вона певна, витрачати такі суми 
на фінансування партій, коли в Україні бага-
то важливіших проблем, не на часі. 

«Чи потрібно нам, платникам податків, 
утримувати партії, коли не вистачає кош-
тів на медицину, профтехосвіту, коли на 
батьківські гроші утримуються школи та 
садочки?» – висловилася Ірина Констан-
кевич.

Петро РОЙКО, 
Луцьк

фортних умовах.
До депутатки звернувся і керівник фон-

ду розвитку дошкільного закладу №22 «Ра-
дість» Андрій Костенко.

– Дуже потрібна матеріальна допомо-
га – придбання фарбувальних матеріалів 
для паркану, – зазначив Андрій Костенко. 
– Це надаватиме естетичного вигляду уста-
нові та привабливого вигляду вулиці, де роз-
ташований садок.

Із депутатського фонду Вікторія Побе-
режна виділила 1,6 тис. грн для потреб ди-
тячого закладу.

– Діти – наше майбутнє, тому маємо 
усіма силами допомагати їм всебічно роз-
виватися, духовно рости, фізично міцні-
ти, – переконана депутатка. – Із колегами-
укропівцями підтримуємо дитячі заклади 
Луцька, аби зробити посильний вклад у ви-

ховання справжніх патріотів України, які 
щиро та віддано працюватимуть на розви-
ток рідного міста та держави.

Cвітлана ЧУНЬ,
Луцьк

Вікторія Побережна раціонально 
використовує свій фонд

Нардепи від УКРОПу Ірина Констанкевич, 
Тарас Батенко та Валентин Дідич
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