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це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

МИТЕЦЬ І МІСТО: 
У ЛУЦЬКУ ТРИВАЄ ВИСТАВКА 

ЛЕСІ КАСПРУК

Глибокі портрети, 
яскраві пейзажі, 

теплі натюрморти – в 
Художньому музеї міста 
Луцька презентували 
роботи художниці та 
педагога Лесі Каспрук. 

Леся Павлівна все життя про-
жила в Луцьку. Викладала в ди-
тячій художній школі, працювала 
художником-постановником у 
Волинському обласному музично-
драматичному театрі імені Т. Г. Шев-
ченка. У вільну хвилину малювала. 
Жінка не отримувала державних 
нагород, не брала участі у вистав-
кових проектах, разом з тим, була 
знана і помітна в Луцьку. Її робо-
ти сповнені світла й любові. Адже 
малювала лише за покликом душі. 
Жодна її картина не створена на за-
мовлення. 

Жінка померла в 2015 році, так 
і не втіливши найбільшої мрії – 
відкрити виставку своїх робіт. По-
нівечені часом аркуші з малюнка-
ми та світлини експозиціонувала 
родина талановитої волинянки. До 
реалізації творчого проекту долу-
чився Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом».

– Художньо-меморіальна ви-
ставка «Митець і місто. Відкрива-
ємо імена» присвячена 75-річчю 
від дня народження Лесі Каспрук. 
Ми намагалися не просто показати 
творчу спадщину Лесі Павлівни, а 
створити фотоілюстративний ряд, 
який міг би представити життя 
Луцька 60-80-х років. Крім того, ми 
хотіли показати її як художника-
сценографа. В неї прекрасні про-
екти оформлення сцени, ескізи те-
атральних костюмів, низка інших 
робіт, – розповіла заступник ди-
ректора Волинського краєзнавчого 
музею, куратор проекту Євгенія 
Ковальчук. 

У виставковій залі зібралися 
родина, друзі, колеги, учні худож-
ниці. Присутні ділилися теплими 
спогадами про талановиту жінку, 
а з автопортрета ніби спостері-
гала за дійством Леся Павлівна. 
Відкрита до спілкування, надзви-
чайно скромна, інтелігентна – та-
кою жінка лишилася в пам’яті ба-
гатьох. 

– Леся мала проникливий гли-
бокий душевний стан. Це була 
багатогранна творча особистість. 
Вона вирізнялася в колі творчої ін-
телігенції Луцька. Виставка засвід-
чує, що Леся недаремно прожила 

життя, – каже подруга художниці 
Олена Некорак, яка на імпрезу при-
їхала зі Львова.

– Мама була красивою, елегант-
ною, начитаною. Вона знала від-
повіді на всі мої питання. Їй дуже 
хотілося організувати виставку, та 
вона була надто скромною, тихе-
сенько малювала й складала свої 
роботи на шафу. Я щаслива, що ця 
виставка відбулася. Дякую Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом», на-
родному депутату Ірині Констанке-
вич та усім, хто долучився до її ор-
ганізації, – каже донька художниці 
Анастасія. 

Понад усе Леся Павлівна люби-
ла малювати квіти. Найближчими 
до душі були півонії, композиції з 
яких знайшли відображення в бага-
тьох її акварелях. Цікавими є робо-
ти художниці останніх років, вико-
нані гелевими ручками. Ці картини 
можна роздивлятися годинами. У 
них поєднуються історія та легенди 
про невідомі світи. Анастасія каже: 
така робота займала понад два мі-
сяці. Одну з цих картин художниця 
подарувала співачці Руслані Ли-
жичко. 

– Кожен твір художниці – сво-
єрідна автобіографія. Навіть у не-
завершеному  малюнку квітів чи 
акварельному етюді відчувається 
присутність цієї людини – її духов-
ний стан, смак, естетика, інтелект. 
Леся Каспрук – людина шанована, 
яка залишила помітний слід в куль-
турі ХХ-ХХІ століть. Майстерно 
володіла не лише пензлем, а й сло-
вом – писала вірші, – зазначила за-
відувачка Художнього музею Зоя 
Навроцька.

Керівник програми «Культура 
і духовність» Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» Дмитро Зінько 
зауважив, що кожна з робіт Лесі 
Касп рук – витвір мистецтва, який 
потрібно доносити до людей. 

– Художній музей – культурна 
перлина нашого міста. Тут відбу-
ваються надзвичайні мистецькі по-
дії. На Волині багато художників, 
роботи яких невідомі широкому 
загалу. У рамках програми «Куль-
тура і духовність» Фонд популя-
ризує митців Волинського краю та 
їхню творчість, – зауважив Дмитро 
Зінько. 

У Художньому музеї Луцька ви-
ставка триватиме впродовж двох 
місяців. Організатори кажуть, що 
в перспективі її планують експо-
нувати в різних містах Волині та у 
Львові.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

АвтопортретОнучка та донька Лесі Каспрук

Відкриття виставки

Жодна картина не створена на замовлення Найбільше Леся Каспрук любила малювати квіти

Портрет матеріНатюрморт, що його авторка 
подарувала Ірині Констанкевич 
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(НЕ)ЗАБУТЕ СЕЛО

У ВОРОТНЕВІ СВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ 
СЕЛА РАЗОМ ІЗ УКРОПІВЦЯМИ

НА МЕЖІ

СВЯТО В ГРОМАДІ

ЧЕРЕЗ БЕЗГОСПОДАРНІСТЬ ПОПЕРЕДНЬОГО 
КЕРІВНИЦТВА З КОТЕЛЬНІ МІСЦЕВОГО КЛУБУ 
ЗНЯЛИ ШИФЕР, ЩОБ НАКРИТИ ЗУПИНКУ

Вибиті шибки, абияк заклеєні 
целофаном і забиті дошками 

вікна, прогнила підлога, стеля 
в патьоках від води – такий 
вигляд має клуб у селі Немир 
Рожищенського району. 
Попри незадовільні умови, аби 
відсвяткувати ту чи ту подію 
громадою, селяни приходять 
сюди. Зі сцени клубу дівчинка у 
вишиваній сорочці натхненно 
читає вірш «Любіть Україну». Їй 
захоплено аплодують кілька 
десятків людей, які зібралися 
на концерт. Вони звикли до 
таких умов, до того, що сидять 
на лавках, а не на зручних 
стільцях, що дме з усіх вікон, 
що немає потрібної техніки, 
освітлення. 

У самому приміщенні подеку-
ди лишилися голі ребра опалю-
вальної системи. Директор клубу 
зазначає: опалення тут нема. Тру-
би лишилися як згадка про те, що 
колись клуб мав інший вигляд. 
За словами сільської голови Надії 
Панькевич, приміщення закладу 
колись опалювалося, проте попе-
редній директор вирішив зняти 
шифер з котельні й віддати його... 
на перекриття зупинки. У резуль-
таті клуб лишився без котельні.

– Колишній керівник клубу 
відкривав його всім у будь-яку 
годину, пускав сюди абикого... У 
приміщенні вибили вікна, вила-
мали двері, – показує Надія Пань-
кевич.

У депутатів Волиньради та 
Луцькради від УКРОПу Вячеслава 
Рубльова і Сергія Балицького, які 
приїхали в Немир, люди просять 
допомоги, щоб спільно з Фондом 
Ігоря Палиці «Тільки разом» при-
дбати музичну апаратуру для клу-
бу, бо ж, як виявилося, усю техні-
ку, потрібну для виступів, люди 
приносять з дому.

А директор школи, що непода-
лік від клубу, просить посприяти 
зі встановленням вікон. У цьому 
навчальному закладі здобувають 
освіту більш як 30 дітей. Торік 
спільно з депутатами Рожищен-
ської районної ради вчителі та не-
мирівці відстояли свою школу. Ка-
жуть: її хотіли закрити, бо ж сюди 
приходить мало дітей.

– Якщо закриють нашу школу, 
то село просто вимре. У приміщен-
ні, крім школярів, навчаються ще 
й дошкільнята. Цього року до нас 
прийдуть сім першачків, стільки ж 
буде і наступного року, – розпові-
дає очільниця освітнього закладу 
Галина Нікітіна.

Поки немає навчання, в школі 
проводять ремонт – стіни підби-
вають панелями, фарбують парти. 

– Найперше, що потрібно для 
школи, – це вікна. А ще дошки. 
Бо ті, якими користуємося, не ви-
тримують жодної критики – вони 

затерті, частково побиті, – каже 
директор школи. 

Як і в клубі, на стелі тут – 
жовті плями від вологи. Галина 
Нікітіна каже: дах тече давно. На 
його заміну потрібно дуже багато 
коштів, яких, переконана, в ра-
йонному бюджеті не знайти. Тим 
більше, що замінювати доведеть-
ся не лише покрівлю, а повністю 
все перекриття разом із балками. 
Тому поки вчителі намагаються 
власними силами створити зати-
шок у класах.

– У нас є підприємці, які орен-

Аби підтримати вчителів та 
учнів школи, Вячеслав Рубльов 
вручив директорці ноутбук

Попри занедбаність клубу, місцеві 
завжди гуртом збираються на свята

дують землю, ставки. Пішла до од-
ного – попросила грошей на шко-
лу, до іншого. І за ті кілька тисяч 
гривень робимо ремонт. За них 
купуємо то фарбу, то панелі, – бід-
кається директор школи. – Наше 
село просто забули. Сюди жодно-
го разу не приїжджали депутати 
обласного рівня. Про народного 
депутата взагалі не чули.

Сільський бюджет у Немирі 
теж бідний. За словами сільської 
голови, акцизного податку сільра-
да має аж 5 тис. грн. На рік.

– А ту землю, що орендують 
підприємці, нам оцінили дуже 
низько. І попри те, що ставка по-
датку, який має надходити в сіль-
ський бюджет, більша, ніж в інших 
селах, нам перераховують копій-
ки, – додає Надія Панькевич.

Сергій Балицький каже: біля 
школи потрібно робити відмост-
ку – через воду, яка збирається 
після дощу, фундамент освітнього 
закладу взявся тріщинами. 

– Потрібно, аби порахували 
квадратуру, щоб була конкрет-
на цифра. Для відмостки я надам 
бруківку й цемент, головне, аби се-
ляни самі зорганізувалися і зроби-
ли таку роботу, – каже укропівець. 
– Крім того, за можливості, коли 
волонтери нашого центру «Серце 

патріота» поїдуть за кордон по 
благодійну допомогу, пошукаємо 
приладдя для вашої школи. Ми 
возимо таку допомогу для дітей, 
які живуть на сході України. Зараз 
розумію, що такої ж допомоги, на-
віть більшої, потребують діти, які 
живуть у нашій області.

Вячеслав Рубльов додає: від 
сільської ради потрібно два листи, 
адресовані голові обласної ради 
Ігорю Палиці. Один – з проханням 
про заміну вікон в школі, інший – 
про заміну вікон і дверей у клубі.

– Попри те, що в селі немає ні 
умов для працевлаштування, ні 
умов для нормального відпочин-
ку, люди тут активні та згуртова-
ні. Вони хочуть змінювати своє 
село, намагаються зробити його 
кращим і відстояти те, що тут є. 
Вони приходять на свята, спіль-
но відстоюють школу, хочуть, аби 
клуб став кращим. Найгірше, що 
влада про такі села забуває, – під-
креслює Вячеслав Рубльов. – Щоб 
підтримати вас у вашому прагнен-
ні до розвитку, від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» ми пере-
даємо для вашої школи ноутбук, 
який точно стане в пригоді малечі 
і вчителям.

Тим часом у клубі тривають 
виступи місцевих дітлахів. У при-
міщенні – яблуку ніде впасти. 
Люди вірять, що нинішня зустріч 
з депутатами – початок плідної 
співпраці. Мріють, що в клуб не 
буде соромно завести гостей і за-
просити акторів з інших сіл, що 
школа ще довго відчинятиме двері 
для їхніх дітей і внуків. Вірять, що 
їхнє село житиме. 

Анна ВОЛОЩУК,
Рожищенський район

Такий вигляд має клуб села Немир

Жителі села Воротнів Луцького 
району вдесяте відзначили День 
села. На урочистості прибув 
депутат районної ради від 
партії «Українське об’єднання 
патріотів – УКРОП» Олександр 
Бляшук. 

Відоме село не лише ботаніч-
ним заказником «Воротнів», який 
вже встигли охрестити маленькою 
Швейцарією біля Луцька, а й не 
менш видатними уродженцями – 
хореографом Валерієм Михайлов-
ським та художником Григорієм 
Морозом. Під час святкування 
стало цілком очевидним і те, що 
творчим потенціалом тут наділе-
ні абсолютно всі жителі села. Го-
ловною локацією свята став двір 
поблизу воротнівського будинку 
культури. У ньому компактно роз-
містилися численні ятки з різно-
манітними смаколиками, куточок 
історії рідного села, поряд розва-
жали дітвору артисти студії свята 
«Карамболь».  

Голова Лищенської сільської 
ради, до якої входить Воротнів, 
Віталій Шкорупський привітав 

громаду зі святом, а також розпо-
вів про цьогорічні досягнення та 
найближчі плани:

– Рік, що минув, приніс нам 
чимало досягнень. Серед найваж-
ливішого – ремонт фасаду будин-
ку культури, у школі за підтримки 
районної ради вдалося облашту-
вати внутрішні туалети, частково 
відремонтувати фойє та класні 
кімнати, встановити 27 ліхтарів 
на вулиці Застав’є, які невдовзі 
буде підключено. У планах – ре-
монт дороги районного значення. 
Нам вдалося реалізувати багато 
проектів у співпраці з Луцькою 
районною радою. Очільник де-
путатського корпусу Валентин 
Приходько та депутат Олександр 
Бляшук завжди відгукуються на 
прохання про допомогу, а тому 
вірю, що разом вдасться втілити 
ще багато планів. 

Не обійшлося і без подарунків. 
За ініціативи активістки Олени Го-
лубович для школи презентували 

вхідні двері, облаштували внут-
рішні туалети, відремонтували 
дах. Крім цього, для школи Фонд 
придбав два плазмові телевізори 
та екран, проектор купили бать-
ки. У планах – встановлення нової 
огорожі, адже та, що є, слугує нам 
вже понад 40 років, – розповіла 
Ярослава Михайловська.

Приєднався до вітальних слів 
і депутат Луцької районної ради 
Олександр Бляшук.

– Знати проблеми людей, ді-
литися з ними своїми планами та 
прагненнями, чути конструктив-
ну критику та прислухатися до 
мудрих порад – то, мабуть, най-
більша цінність для депутата. Я 
щасливий, що маю таку нагоду, 
бо і живу, і працюю пліч-о-пліч із 
вами. Про завзятість та наполегли-
вість вашої громади красномовно 
свідчить той факт, що за короткий 
період вдалося організувати вели-
чезну кількість успішних проектів. 
Вірю, що коли впевнено рухатися 
обраним шляхом, усі проблеми 
вдасться розв’язати, – підсумував 
Олександр Бляшук.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцький район

новий ноутбук від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Директор 
школи Ярослава Михайловська 
переконана, що новий технічний 
засіб, як і інші проекти, реалізова-
ні спільно з Фондом, слугуватиме 

для розвитку учнів.  
– Завжди приємно отримувати 

подарунки, відчувати підтримку. 
Разом із Фондом Ігоря Палиці нам 
уже вдалося реалізувати чимало 
успішних проектів. Так, замінили 

У дарунок школі – новий ноутбук



13

Міцна держава – сильна і здорова нація

Фонд Ігоря Палиці

№ 32 (131) від 16 серпня 2018 року УКРОПУКРОП
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

ukrop.com.ua
vol.party@ukrop.com.ua
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УКРОП ВОЛИНЬ – YouTube

Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

СПІЛЬНЕ СВЯТО ПОЛІТИКА

УЧАСНИЦЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ 
ПРАЙМЕРІЗ УКРОПУ ОКСАНА 
ТУНІК-ФРИЗ ПРЕЗЕНТУВАЛА 
СВОЮ ПРОГРАМУ В ЛУЦЬКУ

АВТОРИТЕТНО ОЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО: «НАРОД – 
ГОЛОВНИЙ ІНВЕСТОР УКРАЇНИ»

У КРИМНОМУ ГУЧНО 
ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ СЕЛА

Під час візиту на Волинь 
народний депутат 

України від УКРОПу, учасник 
президентських праймеріз 
партії Олександр Шевченко 
розповів про відмову від 
застарілих принципів роботи 
влади, яка три десятиліття 
обкрадає державу, про те, 
хто ж насправді є головним 
інвестором країни, та закликав 
молодь брати активну участь у 
політичному житті України. 

Народний обранець переко-
наний, що зміни можливі лише за 
відмови від застарілих методів та 
підходів, натомість він пропонує 
встановлення верховенства зако-
ну. 

– Україна має будуватися на 
принципах законності. Законів 
має дотримуватися кожен одна-
ково: і звичайний громадянин, і 
Президент. Просто один закон для 
всіх, – підкреслив укропівець.

За таких умов, зазначив нар-
деп, головним інвестором укра-
їнської економіки стануть самі 
громадяни. Однак для цього владі 
треба забезпечити прозорість сво-
єї діяльності та відновити довіру 
людей до державних інституцій. 

– Якщо українці повірять у від-
критість влади та нормальну ро-
боту банків, вони витрачатимуть 
більше, будуватимуть бізнес, пра-

цюватимуть і на себе, і на економі-
ку. На жаль, ніхто не вірить нашій 
правоохоронній системі, інвесто-
ри просто оминають Україну, бо-
яться вкладати кошти й українці, 
щоб не залишитися ні з чим, – на-
голосив Олександр Шевченко.

На думку депутата, першим 

кроком на шляху оновлення має 
стати початок реальної боротьби з 
корупцією, яка перестане нагаду-
вати битву з вітряками. 

– Нині діяльність усіх право-
охоронних органів, зокрема й 
антикорупційних відомств, конт-
ролює безпосередньо Президент 

Порошенко. Силовики заплющу-
ють очі на свавілля чиновників, 
які безсоромно грабують власний 
народ, – зазначив депутат.

Відновити довіру людей, пе-
реконаний Олександр Шевченко, 
вдасться лише тоді, коли до влади 
прийдуть нові люди – молоді по-
літики і дієві менеджери.

– Якщо й надалі віритимемо 
тим політикам, які були 27 років 
при владі, краще точно не жити-
мемо. Якщо ж ми реально хочемо 
збудувати країну гідності й прав-
ди, то не варто обирати одних і тих 
же за принципом «аби не гірше», – 
зазначив укропівець.

Розповів народний обранець 
і про власне бачення розвитку 
туризму, адже це як ніколи акту-
ально і для Волині, і для України 
загалом. Олександр Шевченко на-
вів приклади успішних країн, які 
перетворили туризм чи не на най-
головніший спосіб наповнення 
бюджету.

– Для розвитку туризму треба 
створити гідні умови. Розв’язання 
цього питання я вбачаю у наступ-
ному: треба скласти план розвит-
ку цілої країни в туристичній га-
лузі. Залучити до розробки цього 
плану розвитку потрібно досвід-

чених фахівців, щоб отримати 
результат, а не лише витратити 
кошти. Однак починати потрібно 
з найпростішого – доріг, ніхто не 
поїде в країну, де величезні проб-
леми зі сполученням, – розповів 
Олександр Шевченко.

Не оминули увагою і питання 
масової еміграції українців, по-
цікавившись у нардепа, як можна 
втримати людей в країні.

– Як на мене, то відповідь 
очевидна: гідні зарплати та пен-
сії. Люди втомилися, розумію, що 
зараз вони хочуть лише одного – 
спокійно жити, щоб можна було 
заробити на гідне життя собі та 
дітям. Насправді це небагато, щоб 
можна було гарно одягнути свою 
дитину, купити їй велосипед, від-
правити на море відпочити. І це 
абсолютно нормально для ціло-
го світу. Нормальним це мусить 
стати й для нас, і я вірю, що так 
неодмінно станеться. Важливо 
лише розуміти, що ніхто, крім нас, 
українців, у якісному рівні нашого 
життя не зацікавлений, тому по-
трібно працювати, не чекаючи до-
помоги чи підтримки, – зазначив 
Олександр Шевченко.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Луцьк

«Люди втомилися і хочуть спокійного 
життя», –  Олександр Шевченко

Жителі села Кримне 
Старовижівського району 
відзначили День села. 
Привітати селян та вручити 
подарунок від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» 
прибув депутат Волинської 
обласної ради від УКРОПу 
Михайло Імберовський. 

Головною локацією свя-
та став місцевий будинок 
культури, поблизу якого 
розкинулося озеро із симво-
лічною назвою Домашнє. От 
і свято у кримненців вида-
лося напрочуд домашнім та 
затишним. Місцеві аматор-
ські колективи підготували 
яскравий концерт із піснями 
й жартами, а надворі поблизу 
встановили атракціони для 
дітвори. Здавалося, що цього 
дня ніхто із жителів, а їх тут 
понад 1800, не залишився 
осторонь святкувань. Кому 
не вистачило місця у залі, не-
терпеливо чекав на розіграш 
святкової лотереї надворі.  

За словами сільського го-
лови Руслана Курижка, цьо-
горічне святкування особ-
ливе, адже рік для громади 
був напрочуд плідним. 

 – Рік, що минув, для на-
шого села видався надзвичай-
но успішним. Нам вдалося 
провести вуличне освітлен-
ня на чотирьох вулицях, зро-
били ремонт у навчальних 
закладах, а також розробили 
документи на громадські па-
совища. Усе це стало можли-
вим завдяки співпраці з Во-
линською обласною радою. 
Ще донедавна у нас не було 
депутата, який відстоював 
би інтереси району в облас-
ті. Це значно ускладнювало 

Головне для того, аби країна розвива-
лася, за словами укропівки, – розвиток 
села, малого і середнього бізнесу та 
відкритість влади перед людьми.

8 серпня учасниця президентських 
праймеріз партії, заступниця очільни-
ка Комісії партійного контролю (КПК) 
УКРОПу Оксана Тунік-Фриз презенту-
вала свою програму в Луцьку. Поспілку-
ватися з укропівкою завітали народний 
депутат України від УКРОПу Ірина Кон-
станкевич, керівництво обласного і ра-
йонних осередків, депутати різних рівнів 
та прихильники партії.

– У селах потрібна робота. Тому, щоб 
люди не виїжджали за кордон, треба ство-
рити умови для розвитку малого і серед-
нього бізнесу. Ми – держава-експортер. 
Виростили пшеницю – продали за кор-
дон, а звідти імпортуємо макарони. Це 
має змінитися. Ми маємо самі робити 
повний цикл виробництва. Держава має 
підтримувати села, надавати дотації на-
шим аграрникам, створювати всі умови 
для того, аби розвивалася економіка, – 
наголошує Оксана Тунік-Фриз. 

Додає: права українців на освіту та 
охорону здоров’я мають бути непоруш-
ними. Проте нинішня реформа медици-
ни унеможливлює це. 

– Якби нинішню медичну реформу 
було впроваджено після того, як в Україні 
запрацювала страхова медицина, вона ді-
яла б. Зараз іде боротьба у владній верхів-
ці за кошти, які витрачають на медицину, 
а не за здоров’я української нації. Саме 
новий Президент має навести лад у цій 
галузі й поставити все на правильні рей-
ки, – каже укропівка. – Тому Президент 
України насамперед має бути гарантом 
Конституції, прав і свобод людини та гро-
мадянина, завжди стояти на захисті зако-
ну й не дозволяти будь-кому його пору-
шувати. Саме у відновленні влади закону 
вбачаю перший і найважливіший крок до 

побудови сильної і квітучої держави.
– УКРОП – перша партія, яка по-

казала, що буде дотримуватися світо-
вих демократичних стандартів. Те, що 
до нас приїздять учасники президент-
ських праймеріз, є свідченням того, що 
ми відкрито обговорюємо платформи та 
програми людей, які взяли на себе відпо-
відальність за майбутнє країни. Така про-
цедура потрібна, тому що під час таких 
зустрічей ми маємо можливість говори-
ти про внутрішньополітичне життя, про 
нашу партію в системі координат полі-
тичного життя країни. Тому цінність та-
кого спілкування величезна. Саме в таких 
дискусіях і полеміці народжується істина, 
тому ми стаємо на крок ближче до того, 
аби в майбутньому представити програ-
му єдиного кандидата від УКРОПу, якого 
ми виберемо на з’їзді, – зазначила Ірина 
Констанкевич.

Анна ВОЛОЩУК, 
Луцьк

«Президент України насамперед 
має бути гарантом Конституції, 
прав і свобод людини та 
громадянина», – переконана 
Оксана Тунік-Фриз

наше становище, та від по-
чатку співпраці з Михайлом 
Імберовським нам вдалося 
реалізувати кілька успішних 
проектів, – зазначив Руслан 
Курижко. 

Особливим цей день став 
і для директора школи Васи-
ля Балика та вчителів згада-
ного навчального закладу, 
які отримали в подарунок від 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» комп’ютер у клас іно-
земної мови.

– У нашій школі навча-
ється 248 учнів, ще в селі 
живе 230 дітей дошкільного 
віку. Це досить багато як для 
села. Часто чуємо, що діти, 
які проживають у сільській 
місцевості, заслуговують на 
ті ж умови навчання, що й 
міські. Однак проблеми шко-
ли треба залагоджувати не на 
словах, а реальними справа-
ми. Саме тому ми звернулися 
по підтримку в Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом». І вже 
сьогодні отримали такий ба-

жаний подарунок. Такі вчин-
ки дарують надію, – розповів 
директор школи.

Долучився до святкувань 
і депутат Волинської облас-
ної ради від УКРОПу Ми-
хайло Імберовський.

–  Щасливий не лише 
тому, що можу розділити з 
вами свято, а й тому, що за 
півроку спільної роботи ви 
показали себе надзвичайно 
рішучими та наполегливими 
людьми. Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» і Волинська 
обласна рада неухильно до-
тримуються шляху розвитку 
середньої освіти, докладають 
неабияких зусиль, аби школи 
сільської місцевості оновили 
матеріально-технічну базу, 
сприяють інтелектуально-
му, духовному та фізичному 
розвитку дітей. Вірю, що ра-
зом нам вдасться досягнути 
успіху, – зазначив Михайло 
Імберовський.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Старовижівський район

Руслан Курижко: «Разом із Михайлом 
Імберовським нам вдалося реалізувати 
багато успішних проектів»



№ 32 (131) від 16 серпня 2018 року

Фонд Ігоря Палиці
14

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

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

«ЯКЩО НАРОД БУДЕ КАТЕГОРИЧНО 
ПРОТИ, ВЛАДІ НЕ ВДАСТЬСЯ 
НАВ’ЯЗАТИ ЛЮДЯМ ТЕ, ЧОГО ВОНИ 
НЕ СПРИЙМАЮТЬ»

З ПЕРШИХ УСТ 

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»: 

того, щоб великі гроші з бюджету пішли ко-
мусь у кишеню.

Фермери на Львівщині об’єдналися в 
коо перативи і здають молоко по 8 гривень, а 
в нас – 3,40. Якщо й надалі сидітимемо склав-
ши руки, доведеться вирізати худобу.

– А як оціните проекти депутатки Ніни 
Южаніної щодо євроблях?

– Я не голосувала за них, бо це не те, 
що потрібно людям і державі. Депутати від 
УКРОПу ще торік зареєстрували свій варі-
ант, але в сесійну залу він, як і багато інших, 
не потрапив. Працюючи над ним, ми кон-
сультувалися з експертами-економістами, 
представниками громадського середовища. 
Вони, до речі, публічно прокоментували, які 
небезпеки містять законопроекти Южаніної. 
Отже, перший ризик – вони дають зелене світ-
ло елітним автомобілям, вік яких 2-4 роки, 
оскільки їхнє розмитнення стає невисоким – 
$1000-2000. Натомість для бюджетних машин, 
якими їздять прості люди (а це експлуатація 
в межах 10 років), розмитнення обійдеться 
у $2500-3000. Другий – відкривається шлюз 
для російських автомобілів. Третій – акциз 
на автівки. Тому ми в 14-денний термін заре-
єстрували правки, в яких пропонуємо вста-
новити цілковиту заборону на ввезення авто-
мобілів із країни-агресора, скасувати Євро-5 
для всього вживаного транспорту, відмінити 
акциз і тимчасово – сплату ПДВ, плюс впро-
вадити фіксоване мито у €500.

«ЯКІ ПРОБЛЕМИ В НАШИХ 
ЛЮДЕЙ, ЗНАЮ З ПЕРШИХ УСТ, БО 
ПОБУВАЛА МАЙЖЕ В УСІХ СЕЛАХ 
ОКРУГУ»

– Від народного депутата виборці че-
кають розв’язання соціально-економічних 
питань округу. Що вдалося зробити цього 
року?

– Загалом за час мого депутатства 23-й 
округ отримав майже 47 млн грн (понад 
43,2 млн з фонду соціально-економічного 
розвитку та 3,1 млн на природоохоронні за-
ходи). Останній транш – 5 млн на школи, 
лікарні, будинки культури. Цього разу най-
більше коштів надійшло в Маневицький ра-
йон. Крім соцеконому, шукаємо можливості 
залучати гроші з Мінекологіїї, Культурного 
фонду України. Позитивний приклад залу-
чення коштів продемонструвала Приліснен-
ська ОТГ. Вона подала документи й увійшла 
до переліку 25 громад (це на всю Україну) на 

повідне холодильне обладнання і тара. Фер-
мери Львівської області в рамках канадсько-
українського проекту вже придбали таке 
обладнання, об’єднавшись у коо ператив. Це 
дало їм ціну молока у 8 грн (в нас 3,40)! Наші 
селяни мають півтора року. Місцевим гро-
мадам і на Волині слід спільно вирішити, чи 
потрібні їм такі кооперативи, чи вони прос то 
вирізатимуть худобу (до речі, поголів’я корів 
постійно зменшується в рази)? Чинна влада, 
своєю чергою, зобов’язана подбати про укра-
їнського селянина, про малого і середнього 
виробника, передбачити фінансування для 
таких об’єднань (не один мільярд, як є зараз, 
а значно більше).

«НЕ ДОЗВОЛИЛИ ЗАМІНИТИ 
У ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ 
ПОНЯТТЯ «БАТЬКИ» НА «РІДНІ»

– Уже з 1 вересня в Україні стартує освіт-
ній формат «Нова школа». Держава на його 
реалізацію виділила лише мільярд гривень. 
Чи означає це, що реформу освіти також 
перекладуть на місцеві бюджети, а можли-
во, й на батьківські плечі?

– Безумовно, виділених урядом коштів 
мало, бо арифметика проста: кількість пер-
ших класів треба помножити на 200000 грн – 
вартість одного кабінету. Тому з самого по-
чатку було ясно, що місцевій владі доведеться 
долучатися до співфінансування. Але якщо 
для Києва, Дніпра, Харкова це не проблема, 
то для волинських сіл такі суми непідйомні. 
Крім того, гроші надходять із запізненням. 
Наша область їх тільки нещодавно отримала, 
зараз відбуваються тендери. Відтак реальною 
є загроза, що до 1 вересня школи не встигнуть 
придбати обладнання, не буде надруковано 
всіх підручників. Хоча стосовно першоклас-
ників міністр освіти Лілія Гриневич запевни-
ла: вони матимуть усі потрібні книжки.

– Серед шести волинських нардепів 
тільки ви підтримали закон про посилення 
заходів щодо злісних неплатників алімен-
тів. Вас до цього спонукала жіноча солідар-
ність?

– Я голосувала за цей закон, тому що він 
захищає інтереси дітей, яких має бути до-
тримано в неповних сім’ях. Діти не мусять 
страждати від того, що батьки (і тато, і мама) 
поводяться нечесно. У законі прописано важ-
ливі норми, тому я підтримала його. Незва-
жаючи на скандальну правку, яка невідомо 
як з’явилася в цьому законі про аліменти: це 
правка, що скасовувала мито на ввезення то-
варів для... відновлювальної енергетики. Я не 
жартую. Йдеться про 3 млрд грн, які в підсум-
ку недоотримає бюджет України, натомість 
ці кошти підуть в кишеню Ріната Ахметова. 
Отакі чудеса відбуваються у Верховній Раді.

– Усі ми хочемо європейських стан-
дартів життя, але разом із ними в країну 
приходить пропаганда неприйнятних для 
нас явищ – гомосексуалізму, одностатевих 
шлюбів. Як бореться із ними депутат Вер-
ховної Ради Ірина Констанкевич?

– Я чітко розділяю приватне життя, в яке 
не варто втручатися, і публічну площину. 
Коли огидні аморальні речі претендують на 
те, аби стати нормою, з цим треба боротися. 
Для мене неприпустимо, щоб у підручниках 
вилучали поняття «батьки, батько» та за-
мінювали його на «рідних» тощо. Комітет з 
питань науки та освіти, де я очолюю один із 
підкомітетів, рішуче виступив проти псевдо-
новацій у шкільних підручниках. Я катего-
рична: ми маємо послідовно захищати власні 
цінності, моральні норми, які тривалий час 
формував наш народ, виставляти запобіжни-
ки проти засилля чужого – посилити вихов-
ну роботу в школі, популяризувати сімейні 
та родинні традиції на телебаченні і в пресі. 
Якщо народ буде категорично проти, владі 
не вдасться нав’язати людям те, чого вони не 
сприймають.

Тамара ТРОФИМЧУК
для газети «Волинь-Нова» 

Нардеп Ірина Констанкевич у 
нашому краї відома як особа 

з виваженими й толерантними 
поглядами. Однак робота в парламенті 
іноді змушує її висловлюватися 
доволі різко. «Це не Верховна Рада, а 
театр абсурду!» – сказала нещодавно 
Ірина Мирославівна на дебатах 
щодо стипендій найталановитішим 
студентам, які депутати намагалися 
урізати. 

Рідна для колишнього проректора Схід-
ноєвропейського національного університету 
тема освіти у Верховній Раді, виявляється, не 
надто важлива. Хоча від партії УКРОП було 
зареєстровано чи не найбільше законопроек-
тів у цій сфері, на жаль, досі жоден із них пар-
ламент навіть не розглянув. Чому ж бувають 
марними зусилля депутатки, яку другий рік 
поспіль визнають найбільш активною серед 
волинських обранців?

«НЕ ЛИШЕ ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ 
РЕЙТИНГ ПАДАЄ, А Й УРЯДОВИЙ 
ТА ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ»

– Як свідчать соцопитування, Верховна 
Рада стрімко втрачає довіру народу. Сьо-
годні вона менша, ніж до Кабміну та глави 
держави. Чим це можна пояснити?

– Немає сенсу заперечувати очевидне: 
рейтинг парламенту справді низький, але 
треба говорити і про причини цього явища. 
По-перше, я не відділяла б Раду від системи 
влади загалом, тому що робота законодавчої 
гілки тісно пов’язана з президентською вер-
тикаллю, урядом, місцевою виконавчою вла-
дою. По-друге, діяльність парламенту постій-
но контролює Президент – без погодження з 
Банковою жоден законопроект не вносять у 
сесійну залу. Хай якими гарними є депутат-
ські ініціативи, якщо вони не скоординова-
ні з Адміністрацією Президента і Кабміном, 
успішний розгляд в парламентській залі не-
реальний. Безперечно, багато кому вигідно 
перекласти весь негатив на депутатів, лиша-
ючи при цьому «білими й пухнастими» інші 
гілки влади. Але у нас загальна криза влади, 
і відповідати за неї мають усі, хто до цього 
причетний.

– Ірино Мирославівно, що найбільше 
запам’яталося за другий рік роботи у пар-
ламенті?

– Із позитивних моментів – голосуван-
ням за Антикорупційний суд, законами про 
транс плантологію, про пільги учасникам 
АТО, постановою щодо відзначення 150-
ліття від дня народження Лесі Українки. На-
томість негативу було значно більше. Чого 
варті лише два законопроекти, ухвалені під 
кінець восьмої сесії, – про єдине митне вік но 
та так звані євробляхи. Перший мав би зроби-
ти митні надходження більш прозорими, але 
в останній момент до нього внесли правки, 
що дають можливість відшкодовувати 30% з 
державного бюджету виробникам... вагонів-
зерновозів! Запитаєте, який стосунок мають 
вагони до єдиного митного вікна? Та жод-
ного, просто це комусь дуже потрібно. Але 
такі речі постійно відбуваються у Верхов ній 
Раді – поєднання непоєднуваного заради 

– З ким востаннє ви обнімалися 
при зустрічі на східцях Верховної 
Ради?
– З Ольгою Богомолець. Привітала її 
із захистом дисертації про домашні 
ікони.
– Чи обмінюєтеся у парламенті 
книжками?
– Так, із колегами-філологами, 
депутатом Валентином Дідичем. 
Книголюбів, на щастя, поряд 
чимало.
– Скільки суконь у шафі вашого 
робочого кабінету?
– У кабінеті одяг не зберігаю. А 
загалом суконь цілком вистачає, 
щоб відповідати вимогам ділового 
стилю.
– Які дари нашого краю возите на 
презенти до Києва: вугрі, гриби, 
цукерки «Волинські солодощі»?
– Інколи частую волинськими 
«спеціалітетами»: вуграми, медом, 
грибами, поліською ковбасою. 
Найбільше люблю дарувати вироби 
«Едельвіки». На сувеніри їхні 
вишиванки – найкращі. За кордоном 
особливо їх цінують.
– З ким із колег-депутатів любите 
ходити на шопінг?
– Якщо чесно, ходити на шопінг 
в Києві нема часу. Тим більше, з 
колегами-депутатами.

соціальний автомобіль для перевезення не-
повносправних і незабаром його отримає. 
Зараз я співпрацюю з урядом Німеччини, 
який має програми розвитку агросектору в 
Україні. Із 2019 року у них починається нова 
трирічна сесія. Хочу, щоб такі проекти були 
реалізовані й у 23-му окрузі.

Для мене цей рік дуже активний. Інтен-
сивно працювали над законопроектами в 
підкомітеті, який я очолюю, зокрема щодо 
професійної освіти, фахової передвищої, по-
зашкільної. Щодо законопроектів, що їх я 
ініціювала і подала разом з колегами із пар-
тії УКРОП, то їх більш як 50, і стосувалися 
вони питань пенсійного забезпечення, зар-
плат освітянам, євроблях, соціальних гаран-
тій чорнобильцям, ОТГ тощо. Провела кілька 
десятків виїзних прийомів у окрузі. Майже в 
усіх селах побувала, поспілкувалася з людь-
ми. Які проблеми у людей, знаю з перших уст. 
Деколи чую дивне: це ж не законодавча робо-
та, чого їздити?! Але міцно стою на позиції: 
лише реальне знання життя й жива розмова 
не дозволять збитися на манівці, «забронзо-
віти», як чимало депутатів.

– У 2018 році мали вступити в дію ви-
моги ЄС щодо якості молока, згідно з якими 
продукцію селян уже не прийматимуть на 
переробку, оскільки її клас оцінюється як 
другий. Для волинян, які живуть від прода-
жу молокопродуктів, це катастрофа.

– Нові державні стандарти мали вступи-
ти в дію з 1 липня, але хочу повідомити, що це 
відтерміновується до 1 січня 2020 року, а за-
галом перехідний період триватиме до 2022-
го. Після цього молоко від людей приймати-
муть тільки на технічні потреби. Проб лема в 
тому, що воно не відповідає сучасним нормам 
харчової промисловості (кислотність, бак-
теріальний фон), тому мало коштує. Вихід із 
ситуації полягає в тому, щоб зробити молоко 
другого сорту першим. Для цього потрібні від-
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