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Iгор ПАЛИЦЯ  

«ЗА НИМИ – МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ»: 
ФОНД ІГОРЯ ПАЛИЦІ «ТІЛЬКИ 
РАЗОМ» НАГОРОДИВ НАЙКРАЩИХ 
ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ ВОЛИНІ

«Олімпійське майбутнє 
Волині» – проект 

Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом», який передбачає 
підтримку молодих, 
обдарованих й перспективних 
спортсменів. У рамках 
проекту сто найкращих юних 
спортсменів із усієї області 
отримали сертифікати на 
грошову винагороду та 
пам’ятні подарунки. Фонд 
відзначив переможців та 
призерів чемпіонатів України 
серед юнаків і дівчат із 
олімпійських видів спорту за 
підсумками І півріччя 2018 
року. Також винагороди від 
Фонду отримали призери 
Всеукраїнської спартакіади 
«Повір у себе» серед дітей 
з обмеженими фізичними 
можливостями.

Керівник програми «Волинь 
спортивна» Олексій Сорокун при-
вітав майбутніх олімпійців та за-
значив, що Фонд радо підтримує 
обдарованих дітей. Так, із 2015 
року виплачував стипендії тала-
новитим спортсменам. Цьогоріч 
стипендіальний проект дещо пе-
реформатувався. Фонд виплачу-
ватиме грошові вигороди юним 
переможцям та призерам чемпіо-
натів України й спартакіади «По-
вір у себе». За І місце юні спортс-
мени отримають по 3 тис. грн, за 
ІІ місце – 2 тис. грн, за ІІІ місце – 
1,5 тис. грн. 

Перший заступник голови 
правління Фонду Лариса Тарасюк 
привітала талановитих юнаків і 
дів чат та подякувала їхнім настав-
никам за те, що вкладають час, сили 
й душу у вихованців.

– Фонд працює восьмий рік. 
Всі ці роки в рамках програми 
«Волинь спортивна» реалізову-
ються проекти, спрямовані на 
покращення спортивної інф-
раструктури Луцька та області.  
Міні-футбольні поля у школах, 
майданчики для занять у стилі 
street workout, тенісні столи у дво-
рах Луцька, реконструкція та бу-
дівництво спортивних комплексів 
у районах Волині – ми створюємо 
всі умови для того, щоб пересіч-
ний житель Луцька та області мав 
можливість займатися фізичною 
культурою й спортом, – зазначила 
Лариса Тарасюк. – Дуже приємно, 
що на Волині багато талановитих 
дітей. Ми завжди намагаємося 
виділити тих, хто має мету і пере-
магає. Нехай ваше бажання змі-
нювати себе, досягати нових пере-
мог не зникає. Будьте прикладом 
для інших. За вами – успіх Волині. 
Впевнена, що ми ще неодноразово 
почуємо ваші імена.

Самі ж спортсмени радіють, що 
у Фонді започаткували такий про-
ект. Ні для кого не секрет, що бути 
спортсменом – задоволення, яке 
потребує матеріальних вкладень. 
Адже, щоб поїхати на змагання 
чи чемпіонати, потрібно чимало 
коштів. Отримані ж грошові вина-
городи юнаки та дівчата зможуть 
використати для власного само-
вдосконалення й розвитку.

Юні дзюдоїстки з Любомля 
Дарина Ляшук та Катерина Пи-

липюк нагороду Фонду отримали 
за призові місця на чемпіонатах 
України. Посилені тренування, 
жага до перемоги та прагнення 
бути найкращими дають бажаний 
результат. Дівчата вже заявили 
про себе на Чемпіонаті Європи 

з дзюдо. Вони впевнено кажуть, 
що життя планують пов’язати зі 
спортом. 

Сертифікат на грошову вина-
городу отримала і юна боксерка з 
Горохова Ангеліна Бондар. Попри 
те, що цим видом спорту дівчи-

на займається два роки, вона вже 
має численні нагороди. Любов до 
боксу юній спортсменці прищепив 
старший брат. Тепер без цього виду 
спорту Ангеліна не уявляє свого 
життя.

Попри юний вік, ковельчанка 

Ольга Падошик уже має неабиякий 
успіх. Місяць тому дівчина повер-
нулася з Будапешта, де проходив 
Чемпіонат Європи з вільної бо-
ротьби. Торік Ольга завоювала дру-
ге місце. Рік посилених тренувань 
приніс бажаний результат – Ольга 
стала чемпіонкою Європи з вільної 
боротьби. До слова, за здобутки в 
спорті дівчина вже отримувала сти-
пендії Фонду. Тренер Ольги Олег 
Стус каже: такі винагороди дуже 
важливі для дітей. Вони дають їм 
упевненість та заохочують працю-
вати над собою. 

З-поміж юних спортсменів ви-
різняється волейбольна команда 
КДЮСШ №1. Цьогоріч юнаки до-
сягли результату, якого  не було 
в Луцьку понад десять років. На 
Чемпіонаті України «Дитяча ліга» 
серед юнаків 2005 року народжен-
ня команда посіла третє місце. За 
своє досягнення та наполегливість 
хлопці отримали сертифікати на 
грошову винагороду, що стануть 
стимулом працювати над собою 
та здобувати перемоги в майбут-
ньому.

Багата на обдарованих дітей 
обласна ди тячо-юнацька спортив-
на школа інвалідів центру «Інвас-
порт». Тренер-викладач Валерій 
Дружинович каже: грошова вина-
города для юних спортсменів – це 
бонус, який спонукає дітей прагну-
ти більшого. 

– Торік двоє наших вихован-
ців Денис Остапук та Ксенія То-
кар отримували стипендії Фонду. 
Ця винагорода допомогла їм ста-
ти кращими на Чемпіонаті Єв-
ропи, що проходив у Франції, та 
переможцями Кубка світу в ОАЕ. 
Зараз вони цілеспрямовано готу-
ються до чемпіонату світу. 

І батьки, і тренери кажуть: це 
не лише нагорода, а й неабиякий 
стимул дітям працювати над собою 
та досягати нових вершин. Юні 
спортсмени радіють таким пода-
рункам та запевняють, що не зупи-
нятимуться на досягнутому.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Олімпійське майбутнє Волині

Ангеліна Бондар не уявляє 
свого життя без боксу Урочистий момент

Винагорода за досягненняВолейболісти КДЮСШ №1 м. Луцька
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СЕРГІЙ КАРПУК: «СТАТУС КУРОРТУ 
ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ 
ВІДКРИЄ ПЕРЕД ШАЦЬКИМ КРАЄМ 
НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ»

ГРИГОРІЙ НЕДОПАД: «НАШІЙ 
КОМАНДІ ВДАЛОСЯ ЗРУШИТИ 
ЧЕРГУ НА ПІЛЬГОВЕ ЖИТЛО»

З ПЕРШИХ УСТ

ТУРБОТА ПРО НАЙВРАЗЛИВІШИХ СВЯТО ГРОМАДИ

Про участь у міжнародних грантових 
проектах, надання Шацьку статусу 

курорту державного значення та інші 
перспективи розвитку говорили в 
ефірі програми «На часі» телеканалу 
«Аверс», гостем якої став голова 
Шацької районної ради, керівник 
районного осередку УКРОПу Сергій 
Карпук.

За його словами, цього літа шацькі озера 
вже відвідали понад 50 тисяч відпочиваль-
ників. Це все ж трохи менше, ніж торік. 
Насамперед тому, що у липні погода мало 
сприяла відпочинку на озері. Попри це, ро-
боти з розвитку озерного краю не припиня-
ються. 

– Серед найбільших проблем району 
була відсутність комфортних умов для від-
почивальників. Цього року ми наблизилися 
ще на кілька кроків до того, щоб зробити 
наш край чистішим і, відповідно, привабли-
вішим для туристів. Відтепер комунальні 
служби опікуватимуться збором сміття. 
Хоча я залишаюся при думці, що відпові-
дальність за чистоту лежить не лише на міс-
цевих жителях, а й на представниках влади 
району та відпочивальниках, – розповів 
Сергій Карпук. 

Найгострішою проблемою краю упро-
довж багатьох років залишалася часткова 
відсутність каналізації. Для її розв’язання 
залучають і кошти місцевих бюджетів, і єв-
ропейські гранти. 

– Завдяки європейським грантам за 
п’ять років, з 2010 до 2015-го, нам вдалося 
залучити 25 мільйонів гривень. За ці кошти 

збудували очисні споруди в селищі Шацьк, 
зокрема, поблизу озер Світязь, Чорне та 
Люцимер, – повідомив Сергій Карпук. – Та-
кож ми взяли участь у конкурсі проектів в 
рамках Програми транскордонного співро-
бітництва Польща-Білорусь-Україна. Нині 
вже можна сказати, що наш проект затвер-
джено, на найближчі роки заплановано за-
лучення близько €6,4 млн. За ці кошти пла-
нуємо каналізувати села Пульмо, Світязь, 
Мельники, Гаївки та частину Шацька. 

Ще одне джерело державного фінансу-
вання – статус курорту державного значен-
ня. За словами голови районної ради, над 
розв’язанням цього питання працюють уже 
не перший рік.

– У 2017 році за кошти обласної, Шаць-
кої районної та селищної рад ми провели 
перші дослідження, уклавши договір з Ін-
ститутом культурології Одеси. Досліджен-
ня підтвердили, що на території Шацького 
району є всі передумови для того, щоб нада-
вати послуги у сфері лікування, а отже, край 
може бути курортом державного значення. 
Однак отриманню статусу передуватиме 
період ретельних досліджень та перевірок. 

Коли нам вдасться довести, що територія 
має лікувальні властивості, буде ухвалено 
концепцію, яка передбачатиме пряме дер-
жавне фінансування її розвитку. Цілком 
зрозуміло, що це відкриє перед Шацьким 
районом неабиякі перспективи, – зазначив 
Сергій Карпук. 

Окрім перспектив, розповів укропівець 
і про здобутки. Зокрема, цього літа збір за 
відвідування Шацького національного пар-
ку перевищив 293 тис. грн.

– Встановлення таких пунктів сплати 
традиційні для багатьох країн. Нам вдало-
ся повністю ліквідувати людський фактор, 
адже сплата відбувається через термінал. На 
кошти, отримані з цього збору, ми вже укла-
ли договір з комунальним підприємством, а 
також уклали договір на встановлення біо-
туалетів, покращення інфраструктури пар-
ку. Ці кошти контролює Шацька районна 
рада й безпосередньо громада, тому хвилю-
вання щодо того, куди підуть гроші, абсо-
лютно марні, – підсумував Сергій Карпук.    

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк

Жителі Павлівської ОТГ вдруге 
відзначили День громади. 
Привітати їх та вручити 
подарунки від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» завітав 
депутат Іваничівської районної 
ради, голова фракції «УКРОП» 
Сергій Недбайло.

Урочистості розпочалися кон-
цертом духового оркестру. Учасни-
ки та гості святкових подій зізнали-
ся, що таких заходів раніше в селі не 
проводили. Мабуть, тому громада із 
особливою відповідальністю та на-
полегливістю готувалася до свята. 
Бо ж, як кажуть самі жителі, святку-
вати направду є що: за два роки гро-
мада зуміла розв’язати безліч влас-
них проблем. Зокрема, між селами 
Клопочин та Топилище, що входять 
до Павлівської ОТГ, провели капі-
тальний ремонт дороги, у школах 
громади встановили твердопаливні 
котли, провели капітальні ремонти в 
дошкільних освітніх закладах.  

Неабиякі успіхи громади відзна-
чив і депутат Іваничівської районної 
ради від УКРОПу Сергій Недбайло.

– Із утворенням Павлівської ОТГ 
громада наче помолодшала, акти-
візувалася. Надзвичайно приємно 
працювати з молодими, рішучими, 
готовими рухатися вперед людьми. 
Так, у планах – проведення подаль-
ших ремонтів доріг, а також зве-
дення адмінбудівлі. Ми, депутати-
укропівці та Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом», тісно співпрацюємо 
з павлівською громадою, з місце-
вими депутатами, бо тільки разом 
можна розв’язати будь-які пробле-
ми, – зазначив Сергій Недбайло.

Продовжили свято виступи 
аматорських колективів і окремих 

Команда Луцької міської 
ради взяла курс на 
забезпечення житлом осіб 
пільгових категорій, що 
перебувають на квартирній 
черзі. Про це розповів 
перший заступник Луцького 
міського голови, укропівець 
Григорій Недопад.

– Забезпечення житлом 
осіб пільгових категорій, що 
перебувають на квартирній 
черзі, – одне з пріоритетних 
завдань, на яке сьогодні звер-
таємо особливу увагу, – зазна-
чив Григорій Недопад. – Нашій 
команді в міській раді вдалося 
зрушити з місця пільгову чергу 
на житло й віднайти помешкан-
ня в порядку пільгової черги 
для воїнів-афганців, учасни-
ків АТО, дітей-сиріт і тих, хто 
опинився у скрутних життєвих 
обставинах або під загрозою 
виселення. Вручати ордери на 
житло, здійснюючи багаторічну 
мрію людини, – це, мабуть, одне 
із найприємніших завдань. 

Днями на засіданні житло-
вої комісії розглянули черго-
ві звернення громадян, яких 
взято на квартирний облік. У 
програму забезпечення житлом 
включили окремих претенден-
тів, які мають право на пільгове 
отримання державного житла. 
Також учасники комісії прого-
лосували за передання ще одні-
єї квартири у власність сім’ї, яка 
перебуває у списку осіб на поза-
чергове отримання житла. 

– До мене звертаються люди, 
які перебувають у квартирній 
черзі по десять, двадцять, а то й 
тридцять років, – каже Григорій 

Недопад. – Насправді допомог-
ти хочеться всім, але робимо усе 
можливе, аби знаходити квар-
тири для пільговиків і рухати 
це питання. Результат є, маємо 
і перспективи, а це означає, що 
попереду – нові вручення орде-
рів на житло й нові щасливі об-
личчя людей, для яких мрія про 
власну оселю таки здійсниться.

Нагадаємо, нещодавно ще 
дві луцькі родини отримали 
ключі від власних помешкань. 
Одну з квартир, відповідно до 
рішення виконавчого комітету 
Луцької міської ради, переда-
ли для родини, яка мешкала 
в приміщенні, непридатному 
для проживання, й терміново 
потребувала житла у зв’язку з 
необхідністю виселення. Тепер 
родина лучанки Ніни Шимчук 
має власну новеньку квартиру в 

будинку на вулиці Ковельській, 
про яку мріяла дуже давно. Та-
кож документи на власне житло 
отримала жителька Луцька Анна 
Германська – дитина-сирота, 
яка перебувала в пільговій черзі 
й свого часу мешкала у гурто-
житку разом з іншими чотир-
ма сиротами. Усі четверо за 
сприяння Луцької міської ради 
тепер мають власні помешкан-
ня. Будинок, за вибором Анни, 
їй придбали в селі Володимир-
Волинського району, де жінка 
працює дояркою. 

– Варто було бачити емоції 
людей, які втілили багаторічну 
мрію й тепер мають власне жит-
ло, де почуватимуться повно-
правними господарями, – за-
значив Григорій Недопад. 

Ольга ФЕДОРЕНКО,
Луцьк

ПАВЛІВСЬКА ОТГ 
ГУЧНО ВІДЗНАЧИЛА 
ДРУГУ РІЧНИЦЮ

виконавців закладів культури та 
освіти Павлівської громади, твор-
чих колективів із сусідніх районів. 
Долучилися до організації свята й 
депутати Іваничівської районної 
ради від УКРОПу Павло Семенюк, 
Віктор Дорошук та депутат Павлів-
ської ОТГ Володимир Шлапак. Роз-
важали гостей гурт Galicia folk band 
і діджей Andrew Kotovsky.

Родзинкою свята стало відкрит-
тя інсталяції «Я люблю Павлівку», 
яку облаштували за сприяння Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом». Те-
пер, тішаться місцеві жителі, зізна-
тися у любові можна й Павлівці. 

Упродовж дня для гостей свя-
та функціонували дитяче та арт-
містечко, проводили спортивні 
змагання із міні-футболу, тенісу, 
перетягування каната тощо. Пере-
можців було нагороджено призами 
від Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом». 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Іваничівський район

Здійснилася багаторічна 
мрія про квартиру

Неабиякі успіхи громади 
відзначив депутат Іваничівської 
райради від УКРОПу Сергій 
Недбайло

Сергій Карпук
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НАЙКРАЩЕ  ДІТЯМ ВІДЗНАКИ ДЛЯ АКТИВНИХ

ПОДАРУНКИ ВІД ФОНДУ 
«ТІЛЬКИ РАЗОМ» – АКТИВІСТАМ 
СІЛ ЛЮБОМЛЬЩИНИ

АКТУАЛЬНО ПРОБЛЕМИ БОЛЯТЬ 
ЛЮДЯМ РОКАМИ

У селі Шменьки Ратнівського 
району сталася радісна для 
дітей та їхніх батьків подія – 
відкрили ігровий майданчик. 
Реалізувати задум місцевим 
активістам вдалося завдяки 
співфінансуванню Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

Шменьки належать до Здо-
мишельської сільської ради. Хоча 
в селі проживає майже 600 осіб, 
власного навчального закладу тут 
немає, діти ходять у школу та ди-
тячий садок Здомишля. 

– Діти у Шменьках не мають 
де проводити активне дозвілля, бо 
зазвичай дитячі майданчики роз-
ташовані поблизу шкіл, – розпо-

відає здомишельський сільський 
голова Андрій Головій. – От і ви-
никла ідея обладнати в селі спе-
ціальну відпочинкову зону для 
малечі. Але сільська рада сама не 
змогла потягнути такий проект. 
Тому й звернулися по сприяння 
до районних представників Фон-
ду Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Сформували ініціативну групу з 
місцевих жителів, обговорили за-
дум із громадою села, підготували 
проект, зібрали частину коштів. 
Фонд теж ретельно виконав свої 
зобов’язання. І тепер у Шмень-
ках – чудова відпочинкова зона.

Проект розпочали реалізову-
вати у кінці 2017 року. Поступово 
обладнали ділянку для майданчи-

Що турбує громади 
сіл Тумин та Губин 

Локачинського району, 
дізнавався депутат Волинської 
обласної ради від УКРОПу 
Вячеслав Рубльов під час 
зустрічей із місцевими 
жителями. Виявилося, бід 
та проблем вистачає. Але 
найбільше турбують людей 
розбита дорога, відсутність 
транспортного сполучення, 
проблеми з водопостачанням 
та технічним забезпеченням 
навчального процесу в 
дитячих освітніх закладах. 

ТУМИН: РОЗБИТА 
ДОРОГА ТА ВІДСУТНЄ 
ТРАНСПОРТНЕ 
СПОЛУЧЕННЯ

До села Тумин Локачинського 
району через розбиту вщент доро-
гу не ходить жоден автобус. Єди-
ний спосіб виїхати із села – возом 
або сусідською автівкою. 

За словами людей, раніше в 
їхнє село приїжджав автобус двічі 
на тиждень. Незважаючи на те, що 
туминці нечасто ним їздили, збит-
ки від цього маршруту перевізник 
перекривав прибутками з іншого 
напрямку. 

– А два роки тому в цього пе-
ревізника забрали прибутковий 
маршрут. І тепер до нашого села 
більше нічого не їздить, – конста-
тують люди. 

Попри такі проблеми з до-
їздом, в Тумині проживає більш 
як 300 людей. Тут функціонують 
бібліотека, поштове відділення, 
ФАП, група короткотермінового 
перебування в дитсадку. Школу, 
щоправда, закрили, а єдиний клуб, 
зліплений з колишніх так званих 
дідівських клунь, дихає на ладан. 

– Його треба не ремонтувати, а 
валити, – махають руками місцеві 
жителі.

У Губині люди прийшли розповісти 
про найболючіші проблеми

У місцевому садочку – ще біль-
ша біда. Тут застаріла система опа-
лення, тож половина приміщен-
ня – без тепла. 

– У дитсадку високі стелі – 
3,15 м, панелі голі, ніде нічого не 
утеплено. Нам не треба сучасний 
ремонт, але хоча б утеплити стелю 
в груповій кімнаті. У кабінетах і 
приміщеннях, які не опалюються, 
взимку температура п’ять граду-
сів, – розповідає завідувачка дитя-
чого садочка Жанна Панасюк. 

Учителі місцевої школи про-
сять для дітей комп’ютерний клас. 
Показують: техніка давно застарі-
ла, працювати дітям вже реально 
ні на чому. 

– Комп’ютери з 2001 року, ми 
їх самі ремонтуємо, проте це ні-
чого не дає. Зараз у нашій школі 
навчається майже 60 дітей, але 
наступного року їх буде 80, тобто 
перспектива є, – кажуть педагоги.

Вячеслав Рубльов пояснює: 
аби в школі були нові комп’ютери, 
люди мають зібрати підписи, знай-
ти частину від суми, потрібної для 
закупівлі техніки, та звернутися 
з проектом у Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом».

– Коли громада вкладає в 
проект частину своїх коштів, то 
більше цінують те чи те надбан-
ня, – підсумовує Вячеслав Руб-
льов. – Тому зараз усе залежить 
від вас. Так само від вас залежить 
те, як швидко ви зорганізуєтеся й 
об’єднаєтеся в громаду, адже тіль-
ки тоді зможете обрати керівника, 
який буде працювати для вас та 
залучатиме кошти в ОТГ. Тому ви, 
активні жителі села, маєте брати в 
руки цей процес та нарешті шука-
ти шляхи розвитку для свого насе-
леного пункту.

До слова, в селі Губин Фонд Іго-
ря Палиці «Тільки разом» у 2017 
році успішно реалізував проект 
із придбання музичної апаратури 
для місцевого будинку культури. 

Анна ВОЛОЩУК,
Локачинський район

Люди кажуть: до них жодного 
разу не приїздили депутати облас-
ної ради чи Верховної. Постійно ба-
чать лиш обранця до райради Євге-
на Шозду. Чоловік розповідає: після 
того, як у селі закрили школу, всім 
миром відстоювали доцільність ро-
боти дитячого садочка, а тепер пе-
реймаються тим, що закриють ще 
й поштове відділення. Селяни про-
сять, щоб депутат допоміг із ремон-
том місцевого ФАПу та ліками для 
закладу. Кажуть: треба замінити 
вік на на енергоощадні та двері, крім 
того, у закладі часто-густо бракує 
елементарного медичного забез-
печення. Вячеслав Рубльов каже: із 
медикаментами проблем не буде. 

– До Дня медика ми вручали 
працівникам первинної ланки ме-
дицини у чотирьох районах сумки 
фельдшера з усім, що потрібно, 
а також ліки та прилади першої 
необхідності, які знадоблять-
ся сільським медикам у роботі. 
Обов’язково привезу для вашого 
ФАПу ліки, бо розумію, як важко 

за відсутності медикаментозного 
забезпечення надавати допомогу 
односельчанам, – каже Вячеслав 
Рубльов. – Щодо ремонту ФАПу, 
то вам потрібно створити ініціа-
тивну групу, яка визначилася б з 
об’ємом робіт та частиною співфі-
нансування.

Депутат каже: звернеться із за-
питом до управління інфраструк-
тури та туризму, аби чиновники 
пояснили, чому таке велике село 
не має транспортного сполучення 
з районним та обласним центра-
ми. А з місцевим підприємцем, 
який орендує в людей поля, пора-
диться щодо того, аби підсипати 
дорогу та розрівняти її.

ГУБИН: ЛЮДИ ПРОСЯТЬ 
КОМП’ЮТЕРИ ДЛЯ ШКОЛИ 
ТА РЕМОНТ ДИТЯЧОГО 
САДКА

У селі Губин вчителі та батьки 
зібралися в приміщенні старенької 
школи. У чи не найбільшому класі 
навчального закладу всім охо-

чим забракло місця – люди при-
йшли розповісти про проблеми, 
які болять їм роками. За словами 
губинців, їхній сільський голова 
зовсім не дбає про свою сільську 
раду. Нарікають, що з сільського 
бюджету кошти не виділяють на 
жодні потреби громади. 

– Маємо величезну пробле-
му з водопостачанням. У нашому 
селі до кожного будинку підведена 
вода, проте за останні 20 років ме-
режі вже застаріли, вода витікає. 
Звісно, молоді сім’ї можуть знайти 
гроші на те, щоб облаштувати в 
господарстві свердловину, проте 
у селі живе багато пенсіонерів, і 
сума в 20 тис. грн за свердловину 
для них непідйомна, – нарікає міс-
цева жителька Руслана Ковальчук.

Щоправда, за словами селян, 
жодної документації на проведен-
ня таких робіт немає. Розуміють, 
що спочатку їм потрібно вигото-
вити проектно-кошторисну до-
кументацію для втілення задуму, 
але чи виділить сільрада на це 
гроші – не знають. Переконані: 
аби розв’язати проблему, по-
трібно з навколишніми селами 
об’єднуватися в одну громаду.

– Це велика проблема, яка по-
требує відповідного фінансово-
го підґрунтя. Звісно, такі роботи 
сільська рада, ба навіть районна 
влада самі не проведуть, тому буде 
потрібне співфінансування з об-
ласного бюджету. Волинській об-
ласній раді набагато краще і легше 
працювати саме з ОТГ, бо кошти 
йдуть з області напряму в бюджет 
громади, а не через районну дер-
жавну адміністрацію чи через під-
порядковані управління, – каже 
Вячеслав Рубльов.

ка, далі встановили каруселі, гой-
далки, гірки тощо. Поряд з май-
данчиком поставили лавочки. 
Допоміг у втіленні проекту депу-
тат Ратнівської районної ради від 
УКРОПу Федір Дерев’янко. Так, 
завдяки спільним зусиллям сіль-
ської ради, громади, депутатів і 
Фонду діти села Шменьки отрима-
ли місце, де можна весело та зміс-
товно провести час. 

Урочисте відкриття дитячого 
майданчика приурочили до Дня 
села. Зібралися майже всі жителі та 
їхні гості. Виступи вокальних колек-
тивів, вітальні слова, лотереї більше 
вабили дорослих, а от малечу розва-
жали аніматори, яких з нагоди свя-
та запросили представники Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом». 

– Кожен проект, реалізова-
ний для дітей, – це особливий 
успіх. Діти – наше майбутнє, ми 
прагнемо зробити все, щоб вони 
повноцінно розвивалися і зроста-
ли, – зазначила під час відкриття 
ратнівський представник Фонду 
«Тільки разом» Юлія Корнелюк. – 
Сподіваюся, спільні справи на бла-
го малечі будуть лише множитися. 
Тільки разом ми можемо успішно і 
впевнено реалізовувати цікаві ідеї 
для розвитку громади!

Світлана ЧУНЬ,
Ратнівський район

Жителі сіл і гості свята тіши-
лися концертними виступами 
місцевих аматорських колекти-
вів та нагодою зібратися в колі 
громади. 

Під час урочистостей у Ски-
бах найбільш активних селян від-
значили нагородами та подарун-
ками. Зокрема, від Фонду «Тільки 
разом» умілі сільські пасічники 
отримали чайники, наймолодша 
пара села тепер може користу-
ватися новеньким сервізом, най-
вправнішому мисливцю вручили 
мангал, а наймолодшому жителю 
села – іграшкову машину. 

У Лисняках Микола Оніщук 
відзначив подарунками Фонду 
«Тільки разом» учасників бойо-
вих дій, які відстоювали неза-
лежність і кордони нашої держа-

ви на сході. 
– Кожне свято у селі – це на-

года об’єднатися всією громадою, 
аби спільно підсумувати досяг-
нення, відзначити найкращих, 
обговорити плани, – зазначив 
він під час урочистостей. – Пере-
конаний, що тільки разом можна 
досягати успіхів і впевнено йти до 
розвитку громади. Фонд підтри-
мує гарні починання та цікаві ідеї 
найбільш активних, щоб показа-
ти: маленькими кроками можна 
рухатись уперед і робити власне 
життя різноманітним та змістов-
ним. Це для багатьох – стимул до 
вдосконалення й самореалізації. 
Усі зміни варто починати з себе. 
А ми в цьому допоможемо!

Світлана ЧУНЬ,
Любомльський район

НОВИЙ ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК – 
ДЛЯ ДІТЛАХІВ РАТНІВЩИНИ

Тепер у Шменьках – чудова 
відпочинкова зона для дітей

У невеликих селах 
Любомльщини Скиби 
та Лисняки відзначили 
Дні села. До жителів 
громади з подарунками 
від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» 
та привітаннями 
завітав заступник 
любомльського міського 
голови, керівник 
районного осередку 
УКРОПу Микола Оніщук.

Микола Оніщук: «Тільки разом 
можна досягати успіхів і впевнено 
йти до розвитку громади»
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УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

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

У КАМІНЬ-КАШИРСЬКОМУ РАЙОНІ – 
ВИЇЗНІ ПРИЙОМИ ЛІКАРІВ

АКТУАЛЬНО 

КОШТІВ НА 
ЗАКУПІВЛЮ 
ІНСУЛІНУ БРАКУЄ 

РЕАЛІЇ 

НА ЧАСІ ТЕХПРАЦІВНИКИ ШКІЛ МОЖУТЬ 
ЛИШИТИСЯ БЕЗ ЗАРПЛАТ 

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

нська обласна регіональна 
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

Центральний офіс Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом»: 

На Волині у 26 тисяч осіб зафіксовано 
цукровий діабет. З них 4,5 тисячі людей 
є залежними від інсуліну. Із них – 196 
дітей. У 2017 році медики діагностували 
цукровий діабет в 40 волинських 
дітлахів. Заслужений лікар України, 
завідувачка відділення ендокринології 
Волинської обласної клінічної лікарні 
Лариса Джанкарашвілі розповіла, що 
щороку в області фіксують приблизно 
дві тисячі нових хворих. Більшає діток, 
які потребують щоденного догляду та 
інсулінотерапії.

 Навіть у здорових батьків може народитися 
дитинка із цією недугою. Разом з тим, є фактори, 
що можуть сприяти розвитку діабету.

Сьогодні люди, які мають цю важку хворобу, 
б’ють на сполох, адже коштів, які виділив уряд 
на інсулін, вистачило лише до початку серпня 
цього року. По допомогу «Волинська спілка діа-
бетиків» звернулася до народного депутата від 
УКРОПу Ірини Констанкевич.

«14 млн грн, згідно з Постановою уряду, 
мають виділити місцеві бюджети області: міст, 
районів, але ці кошти не були передбачені в міс-
цевих бюджетах, а тому віднайти їх буде надто 
важко», – йдеться у зверненні до нардепа.

Ірина Констанкевич надіслала звернення до 
відповідних органів, адже часу на роздуми не-
має, а відсутність ліків може коштувати комусь 
життя.

Депутати Луцької міської ради також під-
готували звернення до Президента, Верховної 
Ради та Кабінету Міністрів щодо виділення кош-
тів на забезпечення централізованих заходів із 
лікування хворих на цукровий діабет у місті.

У зверненні депутати висловили занепоко-
єння ситуацією із забезпеченням діабетиків без-
платним інсуліном.

Як ідеться в документі, міському бюджету на 
2018 рік із державного виділили 3839,8 тис. грн 
за потреби в 6133,7 тис. грн. Ці кошти передба-
чені для 1171 жителя Луцька.

Станом на 1 липня цього року видатків не 
вистачало на 4,5 місяця. Місячний обсяг коштів 
на відшкодування аптечним закладам за відпу-
щені ліки становить 500 тис. грн.

Петро РОЙКО,
Луцьк

Знову забракло грошей 
техпрацівникам. Чого чекати 
людям? Вони б’ють на сполох, 
бо бояться скорочення 
через брак коштів у бюджеті. 
Проблема заборгованості 
з виплати заробітної плати 
через відсутність коштів 
виникає вже другий рік 
поспіль. Виконавча влада 
примушує техпрацівників 
йти у відпустку за власний 
рахунок з метою економії 
коштів.

На неодноразові звернен-
ня народного депутата від 
УКРОПу Ірини Констанкевич 
надходили банальні відпис-
ки. Та завдяки її принциповій 
позиції під час розподілу ко-
штів стабілізаційної дотації на 
Камінь-Каширський район ске-
рували 9 млн грн.

– Торік нам вдалося відсто-
яти ваші зарплати, однак цьо-
го року ситуація повторилася, 
передусім про вас має подбати 
місцева влада, та будьте певні, 
що ваш народний депутат зав-
жди вас підтримає, – пообі-

Медицина на 
селі занепадає. 

Амбулаторії, які ніколи 
не бачили ремонту, 
розвалюються, робочого 
медобладнання в сільських 
лікарнях майже не 
залишилося, а самі медики 
працюють за мізерну 
зарплату. 

– Щоб якось допомогти 
жителям найвіддаленіших сіл, 
ми започаткували програму 
«Здоров’я – кожному мешкан-
цю села», що передбачає робо-
ту виїзних груп лікарів на міс-
цях. Протягом року програма 
успішно діє в Ківерцівському 
районі. Ця робота дуже по-
трібна, бо на прийоми прихо-
дять переважно люди старшого 
віку, які не мають можливості 
та фінансів поїхати до райцен-
тру чи обласного центру на такі 
огляди, – розповідає народний 
депутат від УКРОПу Ірина Кон-
станкевич.

Нардеп запевнила, що про-
граму «Здоров’я – кожному 
мешканцю села» буде впрова-
джено і в інших районах. Парла-
ментар звернулася до районних 
адміністрацій з проханням до-
помогти з організацією виїзних 

Каширської центральної ра-
йонної лікарні: невропатолог, 
гінеколог, педіатр і офтальмо-
лог, а також педіатр Камінь-
Каширського центру первинної 
медико-санітарної допомоги, 
сімейний лікар дільниці. Лікарі 
прийняли понад 150 жителів 
села.

– Нині важко сказати, як 
допоможе медична реформа 
жителям віддалених сіл, які 
не мають ані інтернету, ані 
комп’ютерів. Ми ж вирішили 
допомогти людям, започатку-
вавши практику виїзних при-
йомів лікарів. Селяни, особ-
ливо поважного віку або ті, 
хто має маленьких дітей, не 
можуть поїхати в район на діаг-
ностику. Тому привезти лікаря 
до них – поки що найкращий 
вихід із ситуації, – зауважила 
Ірина Констанкевич.

Під час реалізації програ-
ми «Здоров’я – кожному меш-
канцю села» у Ківерцівському 
районі лікарі оглянули близько 
двох тисяч його жителів. Уже 
незабаром ця програма розпоч-
неться і в Маневицькому, і в 
Любешівському районах.

Петро РОЙКО,
Камінь-Каширський 

район

прийомів лікарів та дістала від-
повідну підтримку, тож у най-
ближчому майбутньому проект  
реалізовуватимуть і в інших 
районах 23-го округу – Камінь-
Каширському, Любешівському 
та Маневицькому.

Ірина Констанкевич пере-
конана, що не потрібно чекати 
від уряду, коли ж нарешті буде 
освоєно 4 млрд грн на сільську 
медицину, які було надано в бю-
джеті ще у липні 2017 року. Не 
варто чекати, коли проведуть 
інтернет в кожне поліське село і 
почнуть лікувати дистанційно, 

бо під загрозу ставлять життя 
людей, а селяни вмиратимуть 
лише тому, що не матимуть 
доступу до гарантованої Кон-
ституцією доступної, якісної та 
безоплатної медицини.

У липні виїзний при-
йом лікарів уперше в Камінь-
Каширському районі відбувся 
у Стобихівці. Тут проживає 
1200 осіб, у 2017 році народи-
лося 34 дитини, цьогоріч уже 
18. Від Стобихівки до районної 
лікарні – 42 кілометри. 

Прийом у цьому селі вели 
чотири спеціалісти Камінь-

цяла Ірина Констанкевич під 
час зустрічі з техпрацівниками 
Камінь-Каширського району.

Однак вже цього року ситу-
ація із заборгованістю повто-
рилася, бракує 12 млн грн на 
заробітну плату техпрацівни-
кам, що спричиняє масові зане-
покоєння в суспільстві та може 
призвести до втрати місць ро-
боти і засобів до існування для 
великої кількості людей.

З відповідним питан-
ням Ірина Констанкевич вже 
зверталася до голови Камінь-
Каширської райдержадміні-
страції Валерія Дунайчука, од-
нак питання так і не розв’язали. 
Разом з тим, у Державному бю-
джеті України на 2018 рік для 
покриття можливих бюджет-
них диспропорцій в місцевих 
бюджетах передбачена мож-
лива стабілізаційна дотація на 
200 млн грн.

З цього приводу народний 

депутат Ірина Констанкевич 
скерувала запит до Прем’єр-
міністра України Володимира 
Гройсмана.

«Прошу Вас спрямувати 
кошти, передбачені для по-
криття можливих бюджетних 
диспропорцій у місцевих бю-
джетах на виплату заборго-

ваності із заробітної плати 
технічним працівникам за-
гальноосвітніх шкіл Камінь-
Каширського району у відпо-
відному обсязі», – йдеться у 
депутатському запиті.

Петро РОЙКО,
Камінь-Каширський 

район

Хворих на цукровий 
діабет в Україні більшає

Коштів на зарплати техпрацівникам знову немає

Охочих отримати консультацію лікарів чимало

Найбільше пацієнтів – поважного віку

З ініціативи Ірини Констанкевич на Камінь-Каширщині 
стартувала програма «Здоров’я – кожному мешканцю села»
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