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Iгор ПАЛИЦЯ  

У ДЕСЯТЬОХ ЛУЦЬКИХ ДВОРАХ 
ВСТАНОВИЛИ ТЕНІСНІ СТОЛИ

МАЛЯРСТВО ЛЕОНІДА ЛИТВИНА

Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» продовжує 

реалізовувати проекти, 
що розвивають спортивну 
інфраструктуру Луцька й 
області. У 2017 році в рамках 
проекту «Тенісний стіл у ваш 
двір» було облаштовано 18 
столів для гри в пінг-понг. 
Цьогоріч установлено ще 10 
таких столів на прибудинкових 
територіях міських 
багатоповерхівок. 

На відкриття тенісного столу в 
дворі будинку, що на проспекті Від-
родження, 39, прийшли місцева ма-
леча та дорослі. Розділити радість 
свята завітали й вихованці кому-
нального закладу «Луцький міський 
центр фізичного здоров’я населен-
ня «Спорт для всіх» Луцької місь-
кої ради» (приміщення «Олімпії»). 
Директор закладу Наталія Назарук 
каже: облаштування тенісних сто-
лів – це хороша можливість забра-
ти дітей від комп’ютерів, гаджетів 
та залучити до спорту. Стіл служи-
тиме не лише місцевим жителям, а 
й тим, хто тренується у «Спорті для 
всіх». Адже одне з відділень закладу 
розташоване в цьому ж дворі.

– Ми працюємо з усіма кате-
горіями населення. Хай хто до нас 
приходить, ми завжди готові ви-
слухати, підтримати, навчити. До 
спорту стараємося залучати й дітей, 
і молодь, і навіть людей поважного 
віку. Наші провідні фахівці працю-
ють з населенням, аби дати можли-
вість себе реалізувати та змістовно 
провести дозвілля. Адже здорова 
нація – це перспективна нація, – за-
значила пані Наталія.

Цього дня ракетки в руки взя-
ли всі присутні – і дорослі, й ма-
леча. Хтось уже мав навички гри 
в пінг-понг, а для тих, хто вперше 
спробував себе в цьому виді спор-
ту, представники Луцької феде-
рації настільного тенісу Валентин 
Юнчик та Андрій Котік провели 

Яскраві пейзажі, глибокі портрети, 
теплі натюрморти – за п’ять десятків 
років Леонід Литвин має в арсеналі 
різноманітні за жанрами та тематикою 
картини. Днями в Галереї мистецтв 
НСХУ відкрилася виставка робіт митця. 
Імпреза присвячена 50-річчю його 
творчої діяльності.

Леонід Литвин – Заслужений художник 
України, член Національної спілки художни-
ків України. Митець  не лишається осторонь 
важливих історичних подій, пропускаючи  їх 
крізь призму власних думок та уяви.  

Леонід Єгорович каже: художник має зві-
тувати про свою роботу кожні три-чотири 
роки. Цього правила й дотримується впро-
довж творчої діяльності. 

– Натхнення черпаю із життя. Вийдеш на 
вулицю, глянеш на дружину, дітей, квітку... і 
малюєш. Починав з пейзажу, потім спробував 
портрет. Спочатку не виходило. Учився, та й 
нині вчуся. Мені близька козацька тематика. З 
дитинства захоплювався повістю про Тараса 
Бульбу, історіями про визвольну війну Богдана 
Хмельницького. На виставку ми вибрали най-
кращі роботи, – розповідає Леонід Литвин. 

Розділити радість митця та привітати з 
визначною датою прийшли друзі, родина, 
колеги, поціновувачі творчості художника. 

майстер-клас. 
– Ми показали елементарну 

техніку гри: як правильно трима-
ти ракетку, як вводити м’яч у гру, 
відпрацьовувати удар. Адже, щоб 
грати в теніс, потрібно мати певні 
навички, – розповідає член збірної 
команди України Валентин Юнчик. 

– Теніс розвиває концентрацію, 
увагу, швидкість, координацію, 
ігрове мислення, адже гра дуже ди-
намічна, потрібно швидко ухвалю-
вати рішення. 

Після презентації проекту всі 
присутні отримали смаколики та 
сувеніри від Фонду Ігоря Палиці 

«Тільки разом». А вихованці центру 
«Спорт для всіх» – ще й новий ін-
вентар для гри в настільний теніс.

Відтепер цікавішим буде дозвіл-
ля і в лучан, що проживають на Со-
борності, 23 та в сусідніх будинках. 
Кілька років тому у їхньому дворі 
Фонд облаштував майданчик для 

занять у стилі street workout. Цього-
річ жителі взяли участь у конкурсі 
«Тенісний стіл у ваш двір» та пере-
могли.

 Голова ОСББ «Ліліт», що на 
Соборності, 25 Б, Галина Мельник 
каже, що лише в їхньому будинку 
понад 300 дітей різного віку. Тож 
стіл без діла точно не стоятиме. 

Презентація проекту, як і го-
диться, відбулася з повітряними 
кульками, цікавими подарунками, 
солодощами та веселим настро-
єм. Активна дітвора навіть в чергу 
вишикувалася, аби зіграти в пінг-
понг.

– Настільний теніс – доступний, 
зручний, масовий вид спорту, який 
не потребує додаткових затрат. Ра-
зом з тим, діти можуть себе в ньому 
реалізувати. Тож цілком можливо, 
що серед присутніх хлопчиків і 
дів чаток є майбутні чемпіони, – за-
уважив керівник програми Фонду 
«Волинь спортивна» Дмитро Під-
дубний.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Поряд із Леонідом Литвином – онучка Маша. 
Дівчинка дуже любить фотографувати. Вона 
відзнімковує картини художника на невелич-
кий фотоапарат. Та понад усе любить малю-
вати разом з дідусем. 

Донька Леоніда Єгоровича Люба каже: 
скільки пам’ятає батька, він завжди малює. 

– У мене яскраве дитинство було, – при-
гадує  жінка. – Тато теплий душею й серцем, 
до всіх проблем підходить творчо. Кожна його 
робота – пам’ятна для мене та найулюбленіша. 

Колега митця, художниця Тетяна Мял-

ковська переконана: Леонід Литвин – народ-
ний художник, адже людям до вподоби його 
роботи. 

– Надзвичайно талановитий, працелюб-
ний, відданий своїй справі. Його роботи – 
неоднозначні. У картинах дуже багато маньє-
ризму, містицизму, народного примітивного 
зрізу. Окрім того, Леонід зачіпає величезний 
діапазон тем. Його сюжетна і тематична кар-
тина – багатогранна, – ділиться думками 
Тетяна Мялковська. – Мені Леонід Литвин 
імпонує багатьма своїми рисами характеру і 

творчості. Я маю до нього великий пієтет як 
до особистості та художника. 

Уже стало традицією, що Фонд Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» долучається до мистець-
ких подій Луцька та області. Виставка, при-
свячена 50-річчю творчої діяльності Леоніда 
Литвина, відбулася за його підтримки. Про-
грама Фонду «Культура і духовність» спрямо-
вана на популяризацію митців Волинського 
краю та їхньої творчості. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Подарунки від Фонду отримали всі присутні Дозвілля стане цікавішим

Відкриття тенісного столу на Соборності, 23

Козацька тематика близька художнику Леонід Литвин з донькою та онучкою
Митець має в арсеналі різноманітні 
за жанрами та тематикою картини



12 № 33 (132) від 23 серпня 2018 року

Фонд Ігоря Палиці

УКРОП

УКРОПУКРОП
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка
tilkyrazom.com.ua

tilkyrazom@gmail.com
facebook.com/tilkyrazom.ua

У ЛУЦЬКУ З ВЕРЕСНЯ 
ЗАПРАЦЮЄ НОВЕНЬКА ШКОЛА

ВОЛИНСЬКИЙ ВОЛОНТЕР ПЕРЕДАВ 
СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ БРУКІВКУ

НОВОСІЛЛЯ

ТРИМАЄМО СЛОВО

У школу села Немир 
Рожищенського району 
депутат Луцької міської ради, 
укропівець Сергій Балицький 
привіз бруківку, бордюри та 
цемент для облаштування 
відмостки. Місцеві жителі не 
могли приховати здивування 
від того, що допомога в 
ремонті освітнього закладу 
надійшла так швидко.

Нагадаємо, тиждень тому 
депутат разом із очільником 
волинського УКРОПу Вячесла-
вом Рубльовим відвідали село, 
аби вручити від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» ноут-
бук для навчального закладу 
та обговорити з громадою на-
болілі проблеми. Виявилося, їх 
у селі – сила-силенна. Місцеві 
жителі стверджують: про них усі 
просто забули. Особливо потер-

пають селяни через аварійний 
стан клубу, що є єдиним місцем, 
де можна зібратися, та усіма си-
лами прагнуть відремонтувати 
школу. 

Вячеслав Рубльов перекона-
ний:  спільними зусиллями можна 
навести лад і маленькими кроками 
зробити життя в селах комфорт-
нішим.

Наразі освітній заклад готують 
до нового навчального року. За 
словами директора школи Галини 
Нікітіної, тут здобувають освіту 
понад 30 учнів, цьогоріч очіку-
ють сім першачків та наступного 
року – ще стільки ж. 

Сергія Балицького надто вра-
зив стан відмостки навколо шко-
ли – через воду, яка збирається 
після дощу, фундамент освітнього 

закладу взявся тріщинами. Тому 
відразу попросив порахувати, 
скільки потрібно матеріалів, аби 
навести лад. Сільські жителі зго-
дилися самі провести ремонтні 
роботи. А ще депутат готовий за-
безпечити школу потрібним для 
навчального процесу приладдям, 
яке волонтери «Серця патріота» 
спробують знайти як благодійну 
допомогу. 

– Безпека дітей – понад 
усе, – переконаний укропівець. 
– Не можу залишитися байдужим 
до проблем цього села. Особли-
во хочеться допомогти дітям, які 
мають здобувати знання в ком-
фортних умовах із відповідним 
навчальним обладнанням. Пере-
конаний, варто зробити усе, що 
можемо, аби додати людям віри у 
власні сили  і не згасити бажання 
розвивати село. 

Світлана ЧУНЬ,
Рожищенський район

На позачерговій сесії 
Луцької міської ради 

депутатський корпус ухвалив 
рішення про виділення 7,2 млн 
грн для завершення робіт у 
школі №27. Частину коштів, 
а саме 5 млн грн, зняли з 
центру реабілітації для бійців 
АТО. Міська та обласна влади 
запевнили, що їх повернуть 
вже у вересні. Тим більше, 
що кошти лежатимуть на 
рахунках центру аж до 
листопада, поки триватиме 
експертиза проекту. 

Як відомо, школа №27 – пер-
ша, яку почали зводити в місті за 
роки незалежності. Її будівництво 
розпочалося у вересні 2011 року. 
Зі слів радника луцького місь-
кого голови, очільника фракції 
«УКРОП» у Луцькраді Ігоря По-
ліщука, заклад мали будувати за 
кошти держбюджету й за підтрим-
ки нардепа від обласного центру. 
Втім цього не сталося й виникла 
загроза не відкрити школу до 1 ве-
ресня.

– До нас звернулася ОДА, яка є 
замовником будівництва школи, й 
повідомила, що бракує коштів на 
завершення будівельних робіт та 
на закупівлю обладнання, аби вже 
з 1 вересня там могли навчатися 
діти. Розуміючи, що школа має пра-
цювати вже цього року, ми почали 
шукати джерела фінансування. Цей 
район щільно забудований, є багато 
молодих сімей, якщо школу не від-
крити, то для 500 дітей довелося б 
екстрено шукати нові місця, робочі 
місця втратили б чимало працівни-
ків освіти. А простій школи потяг-
нув би за собою чимало витрат на 
опалення, охорону об’єкта, – роз-
повідає Ігор Поліщук.

За кошти держбюджету та за 
підтримки нардепа в Луцьку мали 
зводити ще один об’єкт – реабілі-
таційний центр для атовців, який 
так само планували будувати ще в 
2014 році. 

– Однак ні в 2014, ні в 2015, 
2016 чи 2017 роках коштів так і не 
надійшло. Більше того, коли закла-
дали будівництво 27-ї школи, його 
мали фінансувати з Державного 
фонду регіонального розвит ку. 
Натомість звідти надійшли копій-
ки. Тож фактично місто будувало 
заклад своїми силами: торік з місь-
кого бюджету виділили 10 млн, 
цьогоріч – 10 млн, удруге – 7,2 млн 
і 1,5 млн на побудову під’їзних 
шляхів та вкладання бруківки, – 

розповів Ігор Поліщук.
Аби 1 вересня навчальний за-

клад відчинив двері для школярів, 
депутатам довелося ухвалювати 
непросте рішення. 

– Кошти, передбачені на будів-
ництво реабілітаційного центру, 
нині не використовують, адже 
проектно-кошторисна докумен-
тація поки лише на стадії експер-
тизи, крайній термін якої – кінець 
жовтня. Фактично, до початку 
оголошення тендеру й виконання 
робіт ці гроші просто лежали б на 
рахунку. Ми запропонували ва-
ріант, аби тимчасово перекинути 
ці 5 млн на будівництво школи, – 
каже укропівець.

Під час обговорення Ігор По-
ліщук закликав усіх до конструк-
тивного діалогу та порозуміння, 
запевнивши, що всі кошти, які 
знімуть із будівництва реабіліта-

ційного центру, найближчим ча-
сом буде повернуто. 

– Ми свідомі того, що реабі-
літаційний центр також вкрай 
потрібен місту та області. Облас-
на рада гарантує повернення цих 
коштів. Також гарантом виступає 
й міська рада. Можна створити 
тимчасову контрольну комісію, 
до якої увійдуть учасники АТО, 
аби контролювати хід будівництва 
центру, – наголосив він.

Голова бюджетної комісії 
Луцькради Борис Смаль зазначає, 
що на темі будівництва 27-ї школи 
та Центру реабілітації було дуже 
багато спекуляцій.

– Найбільш прикро те, що оби-
два питання політизовані штучно. 
Насправді опоненти щиро хочуть, 
щоб у нас не склалося ні з школою, 
ні з центром. Вже давно були го-
тові палкі промови про бездіяль-

ність, які мали прозвучати напере-
додні 1 вересня, якби навчальний 
заклад не запрацював. Автори цих 
текстів (ті, хто п’ять попередніх 
років намагався виконати те, що 
ми зробили за рік) сподівалися, 
що посмакують фразами «не-
спроможна влада», «діти не мають 
школи», «неправильно розподілені 
кошти» тощо. А тут раптом школу 
відкривають. Що залишається, аби 
хоч якось насолити? Поговорити 
про те, що тепер не буде реабіліта-
ційного центру. І от палкі критики 
шкільного питання вмить стають 
захисниками центру. Оскільки ді-
йові особи ті самі, то й рівень ци-
нізму не менший. Бо ж для того, 
щоб знищити успішного політич-
ного конкурента, не нехтують спе-
кулювати на, здавалося б, недотор-
канних темах, що стосуються дітей 
та війни, – каже Борис Смаль.

– Введення в експлуатацію 
школи цього навчального року 
стало можливим завдяки не-
простому, але вкрай потрібному 
рішенню, яке ухвалила наша ко-
манда на позачерговій сесії місь-
кої ради. Це був єдиний вихід зі 
складної ситуації, на кону стояло 
відкриття навчального закладу, 
на який з великою надією чекали 
сотні луцьких сімей. Такий виму-
шений крок як єдиний можливий 
на сьогодні варіант розв’язання 
питання жодним чином не зашко-
дить відкриттю реабілітаційного 
центру для воїнів АТО, адже 5 млн 
грн буде повернуто на будівни-
цтво центру за кілька місяців. З 
усією повагою до бійців АТО і з 
розумінням потреби в будівництві 
реабілітаційного центру обрано 
найоптимальніший варіант, який 
не зашкодить будівництву центру 
і при цьому дозволить відчинити 
двері для майбутніх учнів довго-
жданої школи, – додає укропівець 
Сергій Шкода.

Голова облради Ігор Палиця 
запевнив, що кошти для реабілі-
таційного центру надасть облрада 
спільно з ОДА під час сесії у верес-
ні. Крім того, аналогічну гарантію 
надав виконувач повноважень 
луцького міського голови Григорій 
Пустовіт. 

Зрештою, після дискусій депу-
тати фракції «УКРОП» та кілька 
позафракційних підтримали ви-
ділення коштів, аби школа могла 
прийняти учнів уже цього на-
вчального року.

Анна ВОЛОЩУК,
Луцьк

Уже з 1 вересня для школярів мікрорайону 
відчинить двері школа-довгобуд

Бруківку для школи за власний кошт 
придбав та привіз Сергій Балицький

Незабаром коридори школи наповнить дитячий сміх У школі передбачено басейн для занять плаванням
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

ДОБРА СПРАВА У СЕЛІ ЦЕВЕЛИЧІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ 
ВІДРЕМОНТОВАНИЙ ФАП

ДЛЯ ГРОМАДИ

АКТИВІСТИ СІЛ СТЕНЖАРИЧІ 
ТА БІЛИЧІ ОТРИМАЛИ 
ПОДАРУНКИ ВІД ФОНДУ ІГОРЯ 
ПАЛИЦІ «ТІЛЬКИ РАЗОМ»
19 серпня відзначали дні 
сіл у Стенжаричах, що 
належать до Устилузької 
об’єднаної територіальної 
громади, та Біличах 
Любомльського району. 
Привітати жителів 
завітали представники 
місцевої влади, депутати, 
священики. Традиційно з 
нагоди свята найактивніші 
селяни отримали 
подарунки від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

Для місцевого 
фельдшерсько-

акушерського пункту 
придбали медичні 
інструменти, а також замінили 
там вікна та двері.

– До відновлення ФАПу долу-
чилися всі, – каже голова Козлів-
ської сільської ради, куди входить 
село Цевеличі, Олег Трофимюк. 
– Завдяки Фонду «Тільки разом», 
з яким ми активно співпрацюємо, 
в нашій сільраді вже реалізували 
чотири проекти.

– У нас всі вікна були дерев’яні, 
з них постійно дуло, було холодно. 
Тож змогли замінити всі вікна, 
вхідні й міжкімнатні двері та при-
дбати медобладнання – вагу для 
дорослих, вагу для немовлят, небу-
лайзер для інгаляцій, штатив, сум-
ку для фельдшера, тест-смужки 
для глюкометра. До проведення 
робіт і втілення проекту долучи-
лися всі, – каже завідувачка ФАПу 
Наталія Форманюк.

Перші кроки до реалізації про-
екту зробили ще у лютому цього 
року – в селі створили ініціативну 
групу, яка почала писати проект 
та спільно шукати кошти на реалі-
зацію.

– Дякуємо за те, що ваша гро-
мада небайдужа. У нашій країні 
такі часи, що всім важко, проте 
одні нарікають на те, що важко, а 
інші прагнуть цю ситуацію зміни-
ти. Але для того, щоб щось почати 
змінювати в своєму населеному 
пункті, це потрібно робити тіль-
ки разом, – наголошує Вячеслав 
Рубльов.

Під час зустрічі з депутатом се-
ляни просили Вячеслава Рубльова 
допомогти із заміною водопоста-
чання в селі. Мовляв, у Цевели-
чах є своя водопровідна система, 
проте труби старі й потребують 
заміни. Відповідний проект за-
планували і склали ще у 2011 році, 
проте досі за його втілення ніхто 
не брався – ціни застаріли. На 
щастя, сільський голова написав 
звернення в обласну раду щодо 
важливості проведення робіт із 
заміни систем водопостачання, 
тож це питання включили в облас-
ну програму «Питна вода», яка діє 
до 2020 року. 

– У нас є водопровід, водопро-
відна вежа, які облаштовували ще 
за колгоспу. Труби неякісні, по-

стійно тріскають, бо їх проклали 
просто посередині дороги. Ми 
вже неодноразово просили, аби 
нам хоча б частинами допомогли 
прокласти нові труби. Головне – 
відремонтувати центральну трубу, 
а далі вже кожен до своєї домівки 
проведе воду, – розповідає місцева 
жителька Раїса Пашко.

Люди додають: такі роботи по-
трібно проводити почергово, за 
прикладом Затурців – проект із 
водопостачання цього населеного 
пункту зробили за два роки. Най-
важливіший і найпроблемніший 
шматок водопроводу потрібно за-
мінити першим, а далі поступово, 
за наявності коштів, проводити 
заміну труб на інших відрізках. 

Також людям болить питання 

дороги. Мовляв, у селі, коли тем-
но і дощова погода, пройти нема 
як. Шкільний автобус, за словами 
людей, не може виїхати і забрати 
дітей до школи.

– Ще на початку року ми від 
Локачинського району підготу-
вали перелік комунальних доріг, 
які потрібно було відремонту-
вати, і ваше село теж було в цьо-
му переліку. Адже  область мала 
отримати 390 млн грн на ремонт 
доріг місцевого значення. Проте 
в облдержадміністрації виріши-
ли по-іншому і перекроїли пере-
лік. Всі гроші, які мали надійти в 
район, мають піти тільки на одну 
дорогу – Локачі-Загорів, – розпо-
вів голова локачинського УКРОПу 
Василь Демидюк.

Тим часом місцеві школя-
рі просять депутата допомогти 
з облаштуванням футбольного 
поля. Дітлахи кажуть: попри те, 
що в їхньому селі немає фут-
больної команди, вправлятися у 
цьому виді спорту хочуть і люб-
лять – м’яч приносять з дому, а 
ворота зробили із підручних ма-
теріалів. 

– Ми будемо просити батьків, 
аби зварили з труб гарні ворота, 
на які можна повісити сітку, – пе-
реконує Максим.

Вячеслав Рубльов каже: якщо 
тут обладнають футбольні ворота, 
то 1 вересня для дітей укропівці 
передадуть м’ячі та сітку.

Анна ВОЛОЩУК,
Локачинський район

До реалізації проекту долучилась уся громада
Місцеві футболісти просять депутата допомогти 
із облаштуванням футбольного поля

СПІЛЬНЕ СВЯТО

НА ЛЮБОМЛЬЩИНІ 
СВЯТКУВАЛИ ДНІ СІЛ
У Штуні, Нудижі та 
Красноволі весело 
відзначили дні сіл. 
Під час святкування 
в Штуні 
першокласники 
місцевої 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів 
Вишнівської 
об’єднаної 
громади отримали 
сертифікат на 
нову дошку від 
Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом». 

За словами директора школи, де-
путата Вишнівської ОТГ Світлани Бу-
лавчук, навчальному закладу, в якому з 
вересня стартує програма Нової укра-
їнської школи, такий подарунок був 
украй потрібен. 

– Школу звели в 1971 році, тож 
оновлення матеріально-технічної бази 
надзвичайно актуальне. Нині навчаль-
ний заклад готується до старту Нової 
української школи. Ми вже відремон-
тували клас, замовили стільці, одно-
місні парти, плазмовий телевізор та 
ноутбук. Бракувало лише нової дошки, 
тому вирішили звернутися у Фонд Іго-
ря Палиці «Тільки разом», – розповіла 
Світлана Булавчук.

Вже у вересні до школи прийдуть 
15 першокласників. Усього тут навча-
ється 106 учнів.

Святкування продовжилося кон-
цертом та спортивними змаганнями. 
Найменших жителів села розважали 
аніматори. Прибули на свято й аматор-

ські колективи із сусідніх сіл.
Цими ж днями урочистості відбу-

валися у селах Нудиже Головненської 
ОТГ та Красноволя Любомльської 
ОТГ. Привітав жителів заступник лю-
бомльського міського голови, керівник 
районної організації політичної партії 
УКРОП Микола Оніщук.

– Переконаний, що миті, коли гро-
мада єднається навколо приємних, 
світлих речей, допомагають повірити 
в нашу єдність та неподільність. Голова 
Волинської обласної ради Ігор Палиця 
і депутати від УКРОПу вірять в актив-
ні громади, у ваш потенціал, тому й 
підтримують ідеї та починання, – за-
значив Микола Оніщук. 

За сприяння Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» найактивнішим міс-
цевим жителям вручили подарунки – 
техніку та приладдя. 

Катерина ОСТАПЕНКО,
Любомльський район

Свою назву село Стенжаричі отримало від 
річки Стенжі, яка була колись повноводною, 
та нині від неї залишився маленький рівчачок. 
Першу згадку про село датовано 1565 роком, 
і є воно одним з найстаріших сіл Володимир-
Волинського району. Три роки тому Стенжари-
чі, що налічують майже 500 жителів, увійшли до 
складу новоутвореної Устилузької ОТГ, тож тепер 
уже є можливість звітувати про певні досягнен-
ня. У селі є загальноосвітня школа I-III ступенів, 
клуб, бібліотека, дитячий садок, фельдшерсько-
акушерський пункт та відділення зв’язку.

Керівник володимир-волинського міського 
осередку УКРОПу, депутат міської ради Сер-
гій Радкевич, який долучився до святкувань, 
побажав жителям реалізації усіх задумів для 
розвит ку рідного села.

– Ніхто не може дбати про громаду краще, 
ніж ті, хто в ній живе, – зазначив під час уро-
чистостей депутат. – Активність, небайдужість, 
ініціативність допоможуть зробити життя у 
селі зручним і комфортним. Фонд «Тільки ра-

зом» та укропівці підтримують прагнення сіль-
ських жителів, які готові працювати на благо 
своєї громади. У День села ми відзначаємо по-
дарунками тих, хто впродовж минулого року 
виявив власні ініціативи, реалізував певні за-
думи на користь рідного населеного пункту. 
Сподіваюся, новий рік для вашої громади буде 
багатим на нові досягнення, цікаві проекти і 
впроваджені ініціативи. А ми допомагатимемо 
та сприятимемо вам у цьому.

Того ж святкового дня подарунки від Фон-
ду в різних номінаціях отримали й жителі не-
величкого села Біличі, що на Любомльщині. 
Місцевим школярам вони особливо згодяться 
в новому навчальному році. 

Для гостей свят у двох селах місцеві амато-
ри сцени підготували чудові концертні програ-
ми, родзинками яких стали художні номери у 
виконанні місцевої дітвори.

Світлана ЧУНЬ,
Володимир-Волинський, 

Любомльський райони

Подарунки дісталися і 
наймолодшим жителям громади

Найактивніші жителі села отримали 
подарунки від Фонду «Тільки разом»
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Facebook: Ірина Констанкевич – 
офіційна сторінка; 

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

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: 
«ДЕПУТАТСТВО – 
НЕ НАГОРОДА, А 
ВЕЛИКА РОБОТА»

ВІДВЕРТА РОЗМОВА 

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»: 

чи вони мені. Набираюся від цих людей доб-
ротворчої енергії.

Коли ти спілкуєшся з людьми, відчуваєш, 
як їм важливо, щоб їхні питання, проблеми 
чули!

– Хто з народних депутатів-волинян – 
ваші друзі, хто – вороги?

– У мене немає такого активного спілку-
вання, тривалих дружніх стосунків за винят-
ком Ігоря Гузя. Справді багато запозичувала 
корисного з його досвіду. Переважно спілку-
юся з ним, також із Юрієм Савчуком.

Звичайно, є приклад, коли нам, народним 
депутатам від Волині, вдалося об’єднатися. 
Об’єднувальним фактором стала Леся Україн-
ка. Тоді готували відповідну постанову, яку ми 
з колегами від УКРОПу зареєстрували. Вона пе-
редбачала фінансування відзначення 150-річчя 
від дня народження Лесі Українки. Але через те, 
що ми в меншості, цей проект постанови й далі 
лежав, справа не рухалася. У кулуарах вдалося 
довідатися, що так може тривати довго.

Тоді я звернулася до Сергія Мартиняка та 
Ігоря Гузя, попросила об’єднати наші зусил-
ля в ім’я Лесі Українки. Cпільно нам вдалося 
проект постанови проголосувати.

Є ще один приклад – придбання дорогого 
медичного обладнання для Луцької міської 
лікарні. Спільно ми зібрали три мільйони. І 
справді, хто по півмільйона, хто по 600 тисяч 
виділили з соцеконому. Це – Ігор Гузь, Степан 
Івахів, Сергій Мартиняк, Юрій Савчук і я.

«ЩОБ ЦІ ДОБРІ СПРАВИ 
СТАЛИ ПРИКЛАДОМ ДЛЯ 
НАСЛІДУВАННЯ»

– Приклад яких попередників, тих, хто 
представляв виборців нашого краю у ВР 
попередніх скликань, повчальний? 

– Багато спілкуюся з Миколою Григо-
ровичем Жулинським. Він – мій науковий 
консультант, науковий керівник, президент 
ГО «Волинське братство». Спілкуюся з усім 

Волинським братством! А передовсім – із 
Сергієм Шевчуком, який також свого часу 
був народним депутатом. За порадою Сергія 
Володимировича я стала співавтором законо-
проекту, що стосується медичної сфери. Для 
мене ці люди, безперечно, є справді автори-
тетними і з огляду на те, що вони зробили під 
час своїх депутатських каденцій, і на те, ким 
ці люди є для Волині, всієї України зараз.

Взірцем того, як можна, маючи різнома-
нітні можливості, їх ефективно використати 
в інтересах області та держави загалом, є Ігор 
Петрович Палиця. Він – політик, який пере-
буває на передовому рубежі впродовж остан-
нього десятиліття.

– Особливо, коли був головою Одеської 
ОДА. Адже всупереч напрацьованому ал-
горитму Кремля зумів утримати ситуацію, 
не допустити не просто ще однієї «народ-
ної республіки», а втілення путінської мрії 
про «Новоросію», цілковитий контроль над 
Чорним морем.

– Ігоря Петровича я знаю відтоді, коли він 
очолив Наглядову раду нашого університету. 
Згодом стала частиною його команди. Мені 
імпонує ця яскрава особистість і тому, що чіт-
ко мислить не просто якимись середньостро-
ковими часовими відтинками, а має здатність 
(як політик, економіст, фаховий історик) ба-
чити на дуже далеку перспективу. Він бачить 
та розуміє суспільно-економічні процеси 
глибоко і прагматично. Маючи такий потуж-
ний фінансовий ресурс, він багато робить для 
Волині, Луцька. Власне оці конкретні справи і 
стали своєрідним алгоритмом дій для інших. 
Це гарний приклад для наслідування. Йдеть-
ся не тільки про депутатів, а загалом про тих, 
хто визначає парадигму нашого суспільного 
життя. Якби таких прагматиків, які водночас 
мають міцну моральну основу, світоглядні 
принципи, в українському парламенті було 
більше, то, мені здається, ситуація була б на-
багато оптимістичнішою.

 «ЗАРАЗ УЖЕ ВСІ НАЛАШТОВАНІ 
НА ВИБОРИ»

– На початку вересня розпочне робо-
ту чергова сесія Верховної Ради восьмого 
скликання. Парламент зможе, на вашу дум-
ку, працювати ефективно? 

– Погоджуюся з вами у тій тезі, що зараз 
уже всі налаштовані на вибори. Передовсім 
президентські. Відбувається перегрупування 
сил, мобілізація. Мені здається, що більшою 
мірою зусилля будуть спрямовані на те, щоб 
правильно побудувати виборчі кампанії, 
аніж на розв’язання проблем, які стосують-
ся економічного чи соціального, ширшого 
суспільного контексту. На жаль. Буде бага-
то маніпуляцій, популізму. Це недобре. А 
фінансово-економічна ситуація дуже непрос-
та: немає траншу від МВФ, у Пенсійному 
фонді – дірки, в бюджеті – дірки...

– ВР, за вашим припущенням, ухвалить 
новий виборчий Кодекс? Чи, можливо, за 
нього не варто голосувати, бо у підсумку 
виборці невеликих областей (як наша Во-
линська) можуть де-факто не мати своїх на-
родних депутатів?

– У першому читанні Кодекс ухвалили 
випадково. Це сталося неочікувано для біль-
шості. Тому що там багато таких прихованих 
речей, які не дадуть можливості провладним 
партіям зберегти домінантне на сьогодні ста-
новище. Для Волині, як і для інших малих 
областей, Кодекс може стати також проблем-
ним. Буде внутрішня конкуренція між канди-
датами у депутати. І не факт, що цей Кодекс 
дасть більше позитивів, ніж є зараз. Та при 
цьому, хочу сказати, виборче законодавство 
треба змінювати.

«ШУКАТИ ШЛЯХИ 
ПОРОЗУМІННЯ»

– Як ви розцінюєте ситуацію на Волині, 
де обласну раду контролюють структури, 
близькі до Ігоря Палиці, а головою ОДА 
призначено Олександра Савченка. Як уточ-
нював в інтерв’ю для «ВП» Ігор Гузь, це при-
значення відбулося на прохання «Континіу-
му». Київ вирішив «поділити» область між 
двома потужними політико-бізнесовими 
групами? Від цього виграє Волинь?

– Не буду коментувати те, чим керували-
ся Президент і його команда, призначаючи 
головою Волинської облдержадміністрації 
Олександра Ілліча Савченка. Я можу говори-
ти за фактом. Якщо порівнювати нинішнє ке-
рування областю з тим, що робив Володимир 
Гунчик, то воно має прогресивні ознаки. Цей 
стиль керівництва – значний крок уперед. 
Екс-губернатор у багатьох питаннях зайшов 
уже в глухий кут. Адже результат залежить і 
від вміння домовлятися, відстоювати інтере-
си Волині. При цьому треба враховувати, що 
є депутати й голова обласної ради, народні 
депутати, що треба шукати шляхи порозу-
міння.

Мені прикро про це говорити. Але через 
таку нездатність екс-голови Волинської ОДА 
принципово відстоювати перед Києвом ін-
тереси області ми втратили четвертий госпі-
тальний округ. На жаль, у багатьох важливих 
речах він не був активним.

– У якому сенсі?
– У відстоюванні власне волинської проб-

лематики. Натомість Савченко виявляє рішу-
чість і наполегливість. Я не можу коменту-
вати те, які у нього завдання. Але конкретні 
справи переконують, що це призначення було 
правильним. Кілька разів я спілкувалася з 
Олександром Іллічем. Щодо тих питань, які 
стосувалися округу, ми знайшли порозумін-
ня. Принаймні, чітко розділяємо виконавчу 
та законодавчу влади. Якщо, наприклад, у 
мене є проблема з нездатністю Маневицької 
РДА налагодити ефективну боротьбу з са-
могоноварінням, то я звертаюся до голови 
ОДА – і він допомагає. Відбуваються наради, 
рейди. Натомість я беру зобов’язання, що на 
законодавчому рівні вийду з депутатською 
ініціативою.

Правильно було б, якби вдалося знайти 
рівновагу сил: ОДА, облрада, народні депу-
тати. Якби була така синергетична дія (коли 
один одного підсилює), то від цього тільки 
виграли б волиняни.

Віктор ВЕРБИЧ, 
Луцьк

Єдина жінка з шести волинських 
народних депутатів ВР восьмого 

скликання. Одна з тих небагатьох, 
хто пройшов етапи політичного 
становлення: депутат міської ради, 
член міськвиконкому, депутат облради, 
парламентар. Так, ідеться про Ірину 
Констанкевич, доктора філологічних 
наук, професора. Нині вона – народний 
депутат України від виборчого округу 
№23.

Днями Ірина Констанкевич спілкувалася 
з журналістами видання «Волинська правда». 
Подаємо скорочену версію інтерв’ю. 

«СИЛИ, МУДРОСТІ, ВПЕВНЕНОСТІ 
МЕНІ ДОДАЮТЬ ВИБОРЦІ»

– З 2016 року ви, маючи досвід роботи 
депутатом міської, відтак обласної ради, 
члена луцького міськвиконкому, – народ-
ний депутат України ВР восьмого скликан-
ня. Наскільки вам, пані Ірино, вдається ре-
алізовувати себе у парламенті? 

– Я прийшла у парламент, коли він уже був 
сформований. Моє місце як позафракційного 
депутата, який представляє партію УКРОП, 
уже апріорі було визначене. Розуміла: не бу-
дучи у більшості, мені буде дуже складно 
впливати і на розв’язання багатьох питань 
округу. Але якби я заспокоїлася на цьому та 
прийняла таку позицію, то, очевидно, відразу 
мала б скерованість на неефективну роботу. 
Тому моє питання стояло так: і відстоювати 
свій округ, і працювати над тими питаннями, 
які генеруються, народжуються в окрузі та є 
визначальними для України. У цьому сенсі – 
і проблематика, що стосувалася пенсійного 
законодавства, й освітній сегмент. А також 
питання (воно особливо актуальне для Мане-
вицького, Камінь-Каширського районів) реа-
лізації молока, оскільки йдеться про демпін-
говані ціни на цю продукцію. Тут – проблема 
монополістів загалом по Україні. З огляду 
на те, що наша держава є аграрною, ці проб-
леми актуальні не тільки для округу, а й для 
всієї країни. Ми зараз вийшли на питання 
сучасного фермерства, спільних українсько-
німецьких проектів щодо реалізації агрополі-
тики загалом в Україні.

Тому в парламенті, який було сформо-
вано 2014 року, я знайшла своє місце, воно 
визначене проблематикою 23-го округу, ро-
ботою в комітеті з питань науки і освіти та 
моєю передвиборною програмою. І, вважаю, 
ця перспектива не обмежується каденцією 
Верховної Ради восьмого скликання.

– Будете балотуватися до ВР дев’ятого 
скликання на виборах, які заплановано на 
27 жовтня 2019 року?

– Так. І буду йти до парламенту від 23-го 
округу. Я полюбила свій округ, цих людей. 
Найголовніше, що саме вони дають мені за-
ряд енергії, впевненості, політичної відпові-
дальності. Адже коли прийшла до Верховної 
Ради, то була парламентським новачком. Ма-
ючи досвід роботи в міській, обласній радах, 
у парламенті мусила розпочинати все з нуля, 
багато чого вчитися. Але сили, мудрості, 
впевненості мені додають виборці. Я тепер не 
знаю, хто кому більше потрібен: я виборцям 

Андрй М
ош

кун

23-й округ має сильного й відповідального представника в парламенті
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