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УКРОПУКРОП«Фонд – це серце, «Фонд – це серце, 
це душа, це те, це душа, це те, 
що я вiдчуваю»що я вiдчуваю»

Iгор ПАЛИЦЯ  

ЗАМОРСЬКИЙ КОЛОРИТ 
ТА ВОЛИНСЬКА АВТЕНТИКА 
ПОЄДНАЛИСЯ У «ПОЛІСЬКОМУ ЛІТІ»

Яскравий національний 
колорит фольклору, 

неповторна аура єднання, 
спілкування без кордонів та 
мовних бар’єрів – у Луцьку 
відбувся ХV Міжнародний 
фестиваль «Поліське літо з 
фольклором».

Уже вдруге проведення фести-
валю підтримує Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом». Адже заходи такого 
рівня потребують значних коштів, 
тому неможливі без підтримки 
генерального спонсора. Так, поза-
торік на проведення «Поліського 
літа» Фонд виділив 214 тис. грн. 
Цьогоріч допомога від Фонду сягає 
понад 260 тис. грн.

Учасниками ХV фестивалю 
стали колективи з шести іноземних 
країн, які представляють чотири 
континенти. Азію презентували 
гурти з Індії й Туреччини, Афри-
ку – з Єгипту, Північну Америку – з 
Мексики, Європу – з Литви та Іта-
лії. 

Україну представляли гурти з 
Чернівецької, Рівненської областей 
та Волині. З полісько-волинською 
автентикою гостей та учасників 
фестивалю знайомили десять ко-
лективів з Камінь-Каширського, 
Любешівського та Ківерцівського 
районів. Їхня участь стала можли-
вою завдяки фінансовій підтримці 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
у розмірі 25 тис. грн та сприянню 
народного депутата Ірини Кон-
станкевич.

– Фестиваль – це можливість не 
лише побачити мистецтво інших 
країн та народів, а й продемонстру-
вати унікальність і багатство на-
шого краю. Адже Волинь багата не 
лише на традиції, а й на людей, які 
творять нове мистецтво та акуму-
люють у собі все найкраще, що було 
створено раніше, – зазначила Ірина 
Констанкевич. – Для мене цей фес-
тиваль особливий тим, що на ньо-
му присутні колективи від трьох 
волинських районів. Це саме ті ко-
лективи, які демонструють істинне 
волинське мистецтво. Саме вони є 
носіями поліської автентики.

Радник міського голови, рад-
ник голови правління Фонду Ігор 
Поліщук зауважив, що фестиваль 
відіграє дуже важливу роль у житті 
Луцька, адже це можливість пре-
зентувати його серед гостей з ін-
ших міст України та іноземців. Він 
побажав усім присутнім отримати 
максимум задоволення від мис-
тецького дійства та спілкування.

Традиція Міжнародного фес-
тивалю «Поліське літо з фольк-
лором» – незмінна. Після бого-
служіння у Свято-Троїцькому 
кафедральному соборі велелюдна 
барвиста хода учасників та гостей 
дійства пройшла вулицями Лесі 
Українки та Данила Братковсько-
го до Луцького Замку, де відбувся 
концерт-відкриття. Саме тут най-
ближче можна було познайомитися 
з традиціями кожного народу, роз-
дивитися їхній колоритний одяг, 
почути спів, а ще – по-іншому від-
крити для себе українські та волин-
ські традиції. 

– Пісня надихає жити й твори-
ти, – каже учасниця колективу «Три 
куми» Галина Шунькевич. 

Артисти приїхали з Олики Кі-
верцівського району. Співають 
уже близько десяти років. Участь у 
фестивалі «Поліське літо з фольк-
лором» беруть вперше, власне, як і 
інші гурти, адже, згідно з умовами 
фестивалю, колективи не мають 
повторюватися. 

Своєї черги вийти на сцену 
чекає гурт «Толока» з Ківерців. 

понад сто років. Вона лежала у 
скрині, яка мені дісталася від бабу-
сі, – розповідає учасниця колективу 
з Камінь-Каширщини «Нуйнівські 
співухи» Надія Химчик. – Є давній 
український звичай готувати при-
дане до весілля. Дівчата складали 
в скриню вишиті сорочки, хустки, 
полотно, одяг. Дід розказував, що 
були такі ліниві дочки й матері, які 
клали на дно скрині каміння, аби 
вона була важчою. 

«Нуйнівські співухи» кажуть: 
було трішки страшно виступати 
після зарубіжних колективів. Та ви-
йшли на сцену, побачили, що люди 
їх слухають, то й душа запалилася. 

Барвисті квіти та традицій-
ні орнаменти – кожна сорочка 
учасниць колективу «Дубровой-
ка» з села Оленине, що на Камінь-
Каширщині, оригінальна й непо-
вторна. Жінки кажуть: автентичні 
сорочки служать оберегами колек-
тиву, якому вже понад 20 років. 

Не приховують задоволення від 
того, що стали частинкою масштаб-
ного дійства, й гості з-за кордону. 
Керівник італійського колективу 
«Сицилія» Антоніо в Україні впер-
ше. Чоловік каже, що закохався у 
Луцьк і радо приїде сюди ще. 

Директор Міжнародного фес-
тивалю «Поліське літо з фолькло-
ром», заслужений діяч мистецтв 
України Юрій Войнаровський 
розповідає, що іноземні учасники 
вражені красою міста й привітніс-
тю лучан:

– Спілкуючись з гостями, я 
бачу, що вони дуже задоволені й 
мають лише найкращі враження 
про Луцьк та наших людей. Ми 
проводимо фестиваль з 1994 року. 
Він вже має свою традицію та ре-
жисуру. Втім щороку для глядача є 
щось нове. Наприклад, цього року 
вперше у нас виступав колектив з 
Єгипту. Це 45-та країна, що побу-
вала в Луцьку за часи «Поліського 
літа з фольклором». Приємно, що 
постійно більшає глядачів та люби-
телів фестивалю.

На «Поліському літі» учасники 
не лише співали і танцювали, а й 
демонстрували бойові мистецтва та 
навчали містян своєї творчості. Для 
кожного учасника та глядача фес-
тиваль залишив не лише приємні 
враження, а й цікаві відкриття. 

З 2011 року Фонд Ігоря Палиці 
«Тільки разом» реалізовує проекти, 
що спрямовані на популяризацію 
культури та мистецтва у Волин-
ській області. Уже стало традицією, 
що Фонд підтримує міжнародні 
фестивалі «Стравінський і Украї-
на», «Поліське літо з фольклором», 
мистецькі феєрії «Ніч музеїв», «Ніч 
у Луцькому Замку» та інші заходи 
культурного спрямування, що від-
буваються в Луцьку та області. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

«Нуйнівські співухи»

Артисти виконують різножанрові 
пісні. На фестиваль привезли жар-
тівливий номер.

– Ми їздимо в експедиції, за-
писуємо старовинні пісні. У своїй 
творчості хочемо передати ту ма-
неру виконання, яка була колись, – 
розповідає керівник колективу Те-

тяна Бурмак. 
Спрадавна в українців у поша-

ні – вишита сорочка. На фестивалі 
в кожної з волинських учасниць – 
своя унікальна вишиванка. Хтось 
придбав сорочку в старожилів, а 
хтось отримав у спадок від бабусь.

– Сорочці, в яку я вбрана, – 

Колектив «Три куми» та нардеп Ірина Констанкевич

На фестивалі не лише співали і танцювали, 
а й демонстрували бойові мистецтваТанцювальний колектив «Тейджомай» з Індії
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«ЖИТТЯ – ЦЕ РУХ»: У ЛУЦЬКУ 
ВІДБУЛАСЯ ЛІТНЯ СЕНЬЙОРІАДА

МИХАЙЛО ІМБЕРОВСЬКИЙ: «ЧАСИ, КОЛИ 
ДЕРЖАВА РОЗВ’ЯЗУВАЛА УСІ ПРОБЛЕМИ, 
ЗАЛИШИЛИСЯ В МИНУЛОМУ»

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

З ПЕРШИХ ВУСТ

Про шляхи розвитку 
сільського господарства на 
Волині, програму «Власний 
дім» та фінансування із фонду 
регіонального розвитку в 
ефірі телеканалу «Аверс» 
розповів депутат Волинської 
обласної ради від УКРОПу 
Михайло Імберовський.

За словами депутата, однією 
з основних причин гальмування 
розвитку сільського господарства 
на Волині та в Україні загалом є 
проблема трудової міграції на-
селення, спричинена відсутністю 
можливості професійного зрос-
тання та гідного заробітку у влас-
ній країні. 

– На жаль, ситуація навколо 
створення нових робочих місць 
та виплати гідної заробітної пла-
ти нині сягнула катастрофічних 
масштабів. Трагедія полягає у 
тому, що нині, як і сто років тому, 
люди шукають кращої долі за ме-
жами України. Я й сам мав нагоду 
спробувати заробітчанського хлі-
ба, а тому добре розумію, про що 
говорю. Цю проблему можна за-
лагодити лише шляхом створення 
нових робочих місць, – зазначив 
Михайло Імберовський.

Депутат переконаний, що най-
більш перспективним для нашого 
краю є розвиток сільського госпо-
дарства, який полягатиме у модер-
нізації не лише устаткування, а й 
самих підходів до господарювання.

– Господарники вже давно че-
кають на підтримку уряду. Неаби-
які надії покладали на так званий 
мільярд Гройсмана – цільову під-
тримку українського фермерства. 
Однак документи прописані та-
ким чином, що станом на серпень 

із цього мільярда виділили лише 
близько 20 мільйонів гривень, а 
все тому, що фермери не в змозі 
виконати передбачених вимог, – 
розповів депутат.

Не залишилися осторонь проб-
лем господарників голова Волин-
ської обласної ради Ігор Палиця 
та депутатський корпус, які під-
тримали ініційовану Михайлом 
Імберовським програму «Власний 
дім». Під неї обласна рада виділя-
тиме кошти для бізнес-проектів 
під 3% річних з відтермінуванням 
сплати на один рік. 

– Маю надію, що після пере-
виконання обласного бюджету 
з’являться кошти, а це близько 
24 мільйонів гривень, які ми змо-
жемо акумулювати під цю про-
граму. Ще одним джерелом фінан-
сування інвестиційних проектів 
залишається Державний фонд ре-
гіонального розвитку, з якого у 
2018 році для Волині було передба-
чено 194 мільйони гривень, – роз-
повідає депутат. – Плануємо, що у 
2019 році з цього фонду 5% буде 
виділено саме на фінансування ін-
вестиційних проектів. Тож можна 
припустити, що наступного року 
на підтримку фермерських госпо-
дарств та проектів наших аграр-
ників виділять близько 9 мільйо-
нів гривень. За ці кошти можна 
буде встановити міні-переробні 
лінії молока чи засадити 20 гек-
тарів поля малиною із облашту-
ванням поливу. Тобто ці кошти 

У Луцьку відбулася 
ІІ Міжнародна літня 

сеньйоріада «Життя – це рух». 
Участь у спортивних змаганнях 
взяли люди поважного віку 
від 50 років і старші, які 
належать до Університетів 
третього віку України та 
закордону. Другий рік поспіль 
проведення сеньйоріади 
підтримує Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Варто 
зазначити, що Міжнародний 
фестиваль літньої сеньйоріади 
є унікальним заходом, який не 
має аналогів в Україні.

– Головною метою фестивалю 
є мотивування людей поважно-
го віку до систематичних занять 
фізичною культурою і спортом. 
Міжнародний фестиваль літньої 
сеньйоріади – унікальний захід 
на всю Україну. Тому він набуває 
все більшої популярності, – каже 
керівник ГО «Центр освіти «Уні-
верситет третього віку» Оксана 
Степанюк. 

У 2018 році проект «ІІ Між-
народний фестиваль літньої 
сеньйоріади «Спорт для всіх за-
ради здоров’я» став перемож-
цем конкурсу проектів місцевих 
ініціатив Волинської обласної 
ради. На проведення сеньйоріа-
ди з обласного бюджету виділи-
ли 96 тис. грн.

– Надзвичайно приємно від-
значити, що сьогодні це вже 
апогей тієї великої роботи, яку 
впродовж року проводять ідейні 
натхненники та організатори фес-
тивалю. Цього року справді були 
перемоги. Обласна рада практич-

но одноголосно підтримала про-
ект конкурсу місцевих ініціатив. 
Фестиваль отримав фінансування 
з обласного бюджету, – зазначив 
депутат обласної ради Михайло 
Імберовський. 

Упродовж дня учасники з 
Польщі, Литви, Волині, Дніпра, 
Рівненщини, Черкащини, Києва 
змагалися у бігу на дистанції 60 м 
та 200 м, штовханні ядра, армрест-
лінгу, стрільбі, дартсі, шахах, шаш-
ках, спортивному орієнтуванні, 
тенісі, велогонці тощо. Енергійні 
та повні сил люди поважного віку 

демонстрували і пропагували здо-
ровий спосіб життя й активну по-
зицію. 

Юрію Горобцю – 83 роки. Чо-
ловік є майстром спорту з туриз-
му. Юрій Костянтинович підкорив 
найвищі вершини Румунії, Болга-
рії, Греції. Попри поважний вік, 
продовжує тренуватися та долати 
нові гірські вершини. На сеньйо-
ріаді чоловік біг дистанцію 60 м та 
посів перше місце. 

– Життя не стоїть на місці. По-
трібно не шкодувати себе. Жоден 
курорт, жодні процедури не сти-

мулюють людину так, як рух, – 
каже Юрій Горобець.

Лучанин Ростислав Кравцов 
долав дистанцію 200 м. За плечи-
ма в чоловіка – багато пробігів та 
марафонів. Пан Ростислав каже, 
що бігає для здоров’я, а не на ре-
зультат. 

Серед учасників сеньйорі-
ади – команда Університету тре-
тього віку міста Рожища. 

– Чудовий настрій, дружба, 
спілкування, прекрасне проведен-
ня вільного часу – це найкраща 
перемога, – переконана Лідія Су-

прун, яка представляє команду в 
змаганні з бриджу. 

Заступник голови правлін-
ня ГО «Центр освіти Університет 
третього віку» Катерина Мельник 
каже, що участь у сеньйоріаді взя-
ли 14 команд, а це понад 300 лю-
дей поважного віку. Найбільше 
учасників з Луцька, відповідно, 
саме лучани отримали найбільше 
нагород.

– Своїм прикладом ми показу-
ємо всім молодим, що не потрібно 
сидіти склавши руки. Треба по-
стійно бути в русі, дбати про своє 
здоров’я. Саме ці ідеї ми старає-
мося пропагувати в Університеті 
третього віку. І не збираємося на 
цьому зупинятися. Будемо пра-
цювати над тим, щоб наступного 
року в сеньйоріаді були представ-
лені учасники з усіх районів Во-
линської області. 

Керівник програми «Волинь 
спортивна» Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Дмитро Піддубний 
зазначив, що сеньйоріада – свято 
спорту, оптимізму та впевненості 
у завтрашньому дні.

– Ви вже переможці, вже чем-
піони. Адже перемагаєте те, що 
начебто годі перемогти – вік, – за-
значив він. – Міцного здоров’я 
вам, довгих років життя та нових 
перемог.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Міжнародний фестиваль літньої 
сеньйоріади не має аналогів в Україні

селяни зможуть використовувати 
під проекти для розвитку аграрної 
галузі.

Проте, за словами депутата, 
люди все ще не звикли до того, що 
нині, аби в громаді щось змінило-
ся, потрібно бути максимально ак-
тивними та готовими до змін. 

– Переконаний, що завдан-
ня депутатів – ініціювати подібні 
проекти, сприяти виділенню кош-
тів на їх реалізацію, а вже органи 
місцевого самоврядування мають 
звертатися з ідеями та планами 
громади. Варто розуміти, що нині 
уже ніхто нічого просто не дасть, 

часи, коли держава виконувала цю 
функцію, залишилися в минуло-
му. Тобто органи місцевого само-
врядування мають самі виявляти 
ініціативу, стукати в усі двері та 
співпрацювати з вищими органа-
ми влади, щоб змінити свою гро-
маду, – підсумував депутат.

Нагадаємо, що проекти мож-
на подавати до 17 вересня. Для 
фінансування інвестиційних про-
ектів за кошти ДФРР у 2019 році є 
сім завдань: розвиток людського 
потенціалу та туристичного, еко-
номіка сталого розвитку, місцева 
енергетика, розвиток волинських 

сіл та спортивної інфраструктури, 
енергозбереження державних і ко-
мунальних навчальних та медич-
них закладів.

Окрім того, основними умова-
ми відбору регіональною комісією 
інвестиційних програм і проектів 
є їх відповідність наступним кри-
теріям:

– спрямування коштів ДФРР 
на розвиток регіонів, створення 
інфраструктури індустріальних та 
інноваційних парків, спортивної 
інфраструктури;

– для проектів будівництва 
(нове будівництво, реконструк-
ція, реставрація, капітальний ре-
монт) – наявність затвердженої в 
установленому законодавством 
порядку проектної документації;

– календарний план реалізації 
становить від одного до трьох ро-
ків;

– співфінансування з місцевих 
бюджетів на рівні 10%;

– спроможність суб’єктів, на 
фінансування об’єктів яких залу-
чають кошти державного фонду 
регіонального розвитку, забезпе-
чувати подальше власне фінансу-
вання або їх утримання за рахунок 
коштів місцевих бюджетів;

– загальна кошторисна вар-
тість проектів будівництва (нове 
будівництво, реконструкція, рес-
таврація, капітальний ремонт) по-
над 5 млн грн, а для інших проек-
тів – понад 1 млн грн.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Анна ВОЛОЩУК,

Луцьк

Депутат переконаний, що найбільш перспективним 
для нашого краю є розвиток сільського господарства
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

СПІЛЬНЕ СВЯТО У ЗАБОРОЛІ ВІДЗНАЧЕННЯ 
ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
ПОЄДНАЛИ З ДНЕМ ГРОМАДИ

НАЙКРАЩЕ  ДІТЯМ

У ДЕНЬ СЕЛА ДОРОСИНІВСЬКА 
ШКОЛА ОТРИМАЛА ОРГТЕХНІКУ

Концерт аматорських колективів, 
відзначення активістів, конкурси, 

забави, майстер-класи, безпрограшні 
лотереї, масові гуляння для малечі 
та дорослих – такою насиченою була 
програма святкувань Дня Незалежності 
та Дня села в Заборольскій ОТГ, що у 
Луцькому районі. Керівник молодої 
громади Валерій Боярський, обраний 
за підтримки УКРОПу, стверджує: 
готувалися до святкування ретельно, 
бо вперше організували такий 
повномасштабний захід для всіх чотирьох 
сільських рад, що об’єдналися в одну 
спільноту. Відтепер жителі чотирнадцяти 
сіл громади святкують разом.

– У нас чудові люди, прекрасна природа, 
чарівні краєвиди і прекрасні перспективи! – 
переконаний Валерій Боярський.

Такі святкування – це нагода підбити 
певні підсумки та задуматися над новими 
планами. Отож, голова громади переконує: 
ідей для втілення доволі багато.

– Хочеться зробити все й відразу. Хоча 
розумію, що так не вийде, – розповідає 
очільник Заборольської ОТГ. – Передусім 
працюємо над розбудовою інфраструктури: 
дороги, освітлення, дитячі садочки, школи. 
Якщо говорити про школу, то уже є вагомі 
зрушення: оголошуємо конкурс на про-
ведення добудови заборольської школи, в 
Боголюбах у підвальному приміщенні за-
плановано реконструкцію для облаштуван-
ня гімнастичного залу. Це довгоочікуваний 
повномасштабний проект. Один уже стар-
тував, другий – на старті.

Попри дощ, настрій у всіх, хто завітав на 
свято, був чудовий. На заборольському ста-
діоні, що є гордістю місцевих жителів, гарно 
облаштували сцену, яскраво оформили фо-
тозону, встановили місця для проведення 

Для загальноосвітньої 
школи села Доросині 
Рожищенського 
району на свято 
села від Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» 
придбали ноутбук. 
Вручав таку потрібну 
для навчального 
закладу техніку 
очільник волинського 
УКРОПу, радник голови 
облради Вячеслав 
Рубльов.

майстер-класів та гулянь, а ще місцеві гос-
подарники організували щедре частування.

– Громада – дуже хороша, добра, ввічли-
ва. Пишаюся, що тут працюю, – зазначила 
одна з господинь, яка накривала святкові 
столи, Катерина. – Що більше стараємося 
для людей, то більше відгукуються. Хочемо 
зробити для громади якнайкраще часту-
вання, щоб люди гарно відпочили. Свято 
села – це прекрасний привід зібратися усі-
єю громадою, побачитися, поспілкуватися, 
взяти участь у забавах. Хочеться, щоб такі 
зустрічі відбувалися частіше. Цього року 
свято особ ливе, бо все більше й більше лю-
дей приєднується до гулянь.

Заступник керівника громади, колишня 

голова Боголюбської сільської ради Марія 
Якубовська теж не приховувала задоволен-
ня від того, що святкування стає все масо-
вішим і об’єднує більше людей із сусідніх з 
Заборолем сіл. 

– Наша міць – в гурті, тільки так може-
мо бути сильними, – переконана Марія Яку-
бовська. – Хоча люди ще не звикли до таких 
спільних святкувань. Після об’єднання в 
громаду усі чекали миттєвих результатів у 
всьому. Жителі ще на шляху до усвідомлення 
всіх переваг такого спільного господарюван-
ня. Тепер кошти акумулюються у громаді і є 
можливість їх скерувати для певного виду ро-
біт. Наприклад, у Боголюбах дитячий заклад 
ремонтували три роки й ніяк не могли завер-

шити роботи. Кошти збирали дуже повільно. 
Тепер уже маємо можливість обладнати у Бо-
голюбах гімнастичний зал вартістю два міль-
йони гривень. Нам поталанило із сільським 
головою. Він мудрий, розважливий, ніколи 
згаряча не рубає, вміє відкрито спілкуватися 
з людьми, не лукавити, зайвого не обіцяє. У 
владі важко бути, бо потрібно щось робити, 
а не критикувати. Але головне – бажання 
працювати на благо людей. У нас більшість 
депутатського корпусу і виконавчого коміте-
ту – розважливі та мудрі люди, які прагнуть 
розвивати громаду. Голова має їхню підтрим-
ку. Якщо ще більше будуть допомагати, то 
громада і держава розцвітуть.

Зі святкової сцени голова громади Ва-
лерій Боярський відзначив активістів, які 
своєю самовідданою працею сприяють роз-
будові рідного села, та згадав тих, хто ціною 
власного життя боронить східні кордони 
України. Щирі вітання з нагоди свята про-
звучали також від голови Луцької районної 
ради Валентина Приходька. 

– Сьогодні як ніколи стає популярно 
бути українцем, стає популярно любити свій 
прапор, – зазначив очільник району. – Ми 
варті червоно-чорного прапора боротьби 
й синьо-жовтого прапора свободи, ми вар-
ті гідного життя і гордого імені українця. 
Прик лад діяльності цієї громади переконує, 
що наша держава прагне до розвитку зара-
ди кращого майбутнього для своїх людей.

Світлана ЧУНЬ,
Луцький район

«Такі спільні святкування 
об‘єднують людей», – переконаний 
очільник ОТГ Валерій Боярський 

За словами директора навчального 
закладу Ярослава Троцюка, школу по-
будовано в 1958 році. На той час це була 
перша і єдина загальноосвітня школа в 
районі. Освітній заклад розрахований 
на 400 дітей. Щоправда, зараз його від-
відує тільки 150 вихованців. 

– Свого часу сюди приходили діти 
з 18 сіл і навчалися у дві зміни, – роз-
повідає очільник установи. – Зараз тут 
здобувають знання місцеві школярі та 
кілька дітей із навколишніх сіл.

Історією цього навчального за-
кладу та його випускниками директор 
надзвичайно пишається. Каже: зі стін 
школи вийшли в світ більш як три ти-
сячі випускників, з яких троє – члени 
Національної спілки письменників 
України. Крім того, попри відсутність 
повноцінних умов для занять спортом, 
доросинівські діти дуже люблять грати 
в футбол та мають призові місця у ба-
гатьох спортивних змаганнях. Як і всі 
сільські школи, заклад потребує багато 
коштів для нормального функціонуван-
ня, констатує Ярослав Троцюк. 

– Нам треба замінити 41 вікно в шко-
лі, – розповідає директор. – А найбільша 
наша мрія – побудувати спортзал, бо 
той, що є, невеликий і розташований на 
другому поверсі закладу. А ще рекон-
струювати стадіон, щоб бігові доріжки 

були гарні, щоб були сучасні тренаже-
ри для занять спортом. Бо те, що є на 
стадіо ні, не витримує жодної критики. 

Додає: хотілося б відремонтувати 
відрізок стометрівки та обладнати на 
стадіоні куточок для тренажерів, бо ж 
приладдя тут ще з радянських часів і в 
аварійному стані. 

– З допомогою Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» торік на умовах співфі-
нансування ми оновили дошки, вікна та 
отримали ноутбук. Ми задоволені цим 
проектом, адже змогли не тільки зроби-
ти щось для навчального закладу, а й по-
вірили в свої сили, у те, що можемо щось 
змінити, – розповідає Ярослав Троцюк. 

– Щоб ви більше вірили в свої сили, 
більше працювали і співпрацювали з 
Фондом «Тільки разом», для потреб 
школи даруємо ще один ноутбук. Впев-
нений, що ви його використаєте для 
більш якісного навчання дітей, – на-
голошує Вячеслав Рубльов. – На жаль, 
попри вимоги часу, сільські школи по-
збавлені можливості використовувати 
таку техніку, яка є в міських навчальних 
закладах. Ігор Палиця завжди підкрес-
лює: всі діти мають право на рівні умови 
навчання. Він робить усе для того, аби 
слова не розходилися з ділом.

Анна ВОЛОЩУК,
Рожищенський район

ПОДІЯ

У ЛУКОВИЧАХ ВЛАШТУВАЛИ 
ФЕСТИВАЛЬ PROSTO NEBA
У селі Луковичі Іваничівського району 
відбувся музичний фестиваль PROSTO 
NEBA. На урочистості завітали депутати 
Іваничівської районної ради від УКРОПу 
Роман Мельничук та Роман Франчук, 
депутат Павлівської ОТГ від УКРОПу Назарій 
Недбайло та депутат Литовезької ОТГ Іван 
Романюк. 

У Луковичах, що всього за 20 кілометрів від 
районного центру, цей фестиваль проводять 
уже третій рік поспіль. Ідея належить дирек-
тору місцевої школи Руслану Недбайлу, він же 
виступив головним організатором заходу. 

За його словами, люди приїжджають на 
цей захід, аби знайти друзів та підтримку, те-
риторію для творчості. Традиційний музичний 
фестиваль цьогоріч поєднали зі змаганнями з 
волейболу. Долучився до проведення спортив-
ного свята і Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», 
представники якого подарували м’ячі та волей-
больну сітку для луківчан. У час, коли одні зма-
галися у спортивній майстерності, інші тішили 
гостей свята творчістю. Цього року на фести-
валь прибули вже знані в краї гурти «Ранде-
ву», «Добре є», «Брати», «Куми». До слова, се-
ред учасників колективів також є депутати від 
УКРОПу. Зокрема, в гурті «Рандеву» – Роман 

Франчук, а у колективі «Куми» – Іван Рома-
нюк.

Ще одним подарунком від Фонду Ігоря Па-
лиці «Тільки разом» став виступ духового ор-
кестру з Володимира-Волинського. 

Із вітальним словом до гостей свята звер-
нувся депутат Павлівської ОТГ Назарій Не-
дбайло.

– Переконаний, що ці теплі серпневі дні 
особливо сприятливі для проведення таких 
фестивалів та конкурсів, адже нині і пісня наша 
звучить якось по-особливому. Такі теплі, май-
же сімейні зустрічі наповнюють серце вірою в 
те, що разом нам вдасться подолати будь-які 
перешкоди. Підтримує проведення таких за-
ходів і голова Волинської обласної ради Ігор 
Палиця, бо вірить, що такі фестивалі сприя-
ють популяризації української культури серед 
молоді, відродженню прадідівських традицій, 
розкривають душу нашого народу. Попри те, 
що фестиваль відбувається лишень втретє, він 
уже став візитівкою вашого села. Вірю, що і у 
фестивалю PROSTO NEBA, і в його учасників – 
щасливе творче майбутнє, – зазначив Назарій 
Недбайло.

Катерина ОСТАПЕНКО,
Іваничівський район

Учасникам волейбольних 
змагань, які проводили в 
рамках фестивалю, від Фонду 
подарували спортивний інвентар

Головна мета фестивалю – 
збереження національних традицій

Новенький ноутбук стане у пригоді не тільки 
вчителям, а й учням місцевої школи
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Фонд Ігоря Палиці

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

нська обласна регіональна 
УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

Центральний офіс Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом»: 

ЯК У ПРИЛІСНЕНСЬКІЙ ОТГ 
ВІДСВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 

27-ма річниця Незалежності України 
для Прилісненської громади була дуже 
особливою. І діти, й дорослі вдягали 
святкові вишиванки і йшли веселитися 
у дружному гурті. 

Із самого ранку поблизу головної сце-
ни розгорнувся імпровізований ярмарок, де 
представники сіл Прилісне, Галузія, Городок, 
Карасин, Замостя, Лишнівка, Серхів, що вхо-
дять до об’єднаної громади, презентували 
експонати декоративно-ужиткового мисте-
цтва, а також частували традиційними укра-
їнськими стравами.

День Незалежності разом із приліснен-
цями зустрічала й народний депутат від 
УКРОПу Ірина Констанкевич. Урочисте від-

Народний депутат відзначила в 
окрузі Яблучний Спас, відвідала 

школу та взяла участь у відкритті 
дитячого майданчика. 

Візит народного депутата України Ірини 
Констанкевич у село Підріччя відбувся в день 
Господнього Преображення, який у народі 
називають Яблучним Спасом. Тож Ірині Ми-
рославівні було приємно спільно із місцеви-
ми жителями освятити у їхньому храмі свято-
го Великомученика Георгія фрукти, а заразом 
і розділити радість цього величного свята.

Громада, хоч і нечисленна, все ж має проб-
леми та прохання, а тому уже в місцевому за-
тишному клубі зустріч продовжилася.

Найболючішим питанням для селян ви-
явилися дороги. Жителі Підріччя почува-
ються відірваними від світу, бо через погане 
дорожнє покриття сюди не заїжджає жоден 
автобус. Люди сподіваються: якщо вдасться 
відремонтувати шлях від Підріччя до Крас-
нилівки, то сюди зможе курсувати автобус 
«Краснилівка-Берестечко».

– Ми залучили чимало державних коштів 
на школи, дитячі садочки, лікарні з фонду соц-
економу. На дороги виділяли менше, бо їх ре-
монт – компетенція держави. Знаю, що торік 
на дороги Волині з держбюджету спрямували 
півмільярда. Цьогоріч – майже 400 млн грн. 
Наразі мені відомо, що із тієї суми, яку було 
передбачено на дороги Камінь-Каширського 
району, зняли 1,5 млн грн. Їх перенаправили 
на дороги в інших районах. Коли я поцікави-
лася, чому так, мені пояснили: оскільки тенде-
ри в районах ще не відбулися або відбувають-
ся, співфінансування нема, то зараз ці кошти 
спрямовують туди, де процес пішов, – поясни-
ла громаді Ірина Констанкевич.

Місцева вчителька-пенсіонерка була вра-
жена бажанням депутата допомогти простим 
селянам, а тому подякувала:

– Нам дуже приємно, що ви завітали до 
нас, бо зазвичай Підріччя чиновники оми-
нають – заїжджати у село, де мало виборців, 
вважають даремним витрачанням часу. 

Жінка порушила безліч шкільних питань, 
у розв’язанні яких, на її думку, варто було 
б допомогти. А це, зокрема, встановлення 
дов кола школи добротного паркана, на до-
розі – попереджувальних знаків про розмі-
щення навчального закладу, обладнання на-
лежним чином спортивного майданчика. 

Зазначимо, що торік Ірина Констанкевич 
спрямовувала свою підтримку підрічанській 

школі – за її сприяння 100 тис. грн з соцеко-
ному пішли на придбання в цей навчальний 
заклад котла. Відтак колектив ЗОШ та бать-
ківська громада зазначають, що наразі акту-
альним є придбання та заміна вікон.

– Ми як можемо підтримуємо затишок 
у нашій школі, втім тепло через старі вікна 
втікає, – кажуть люди. – Тож ділимося з вами 
проблемою, бо переконані, що без вашого 
сприяння нам її не здолати.

Молоді мами звернули увагу на те, що в селі 
дітям не створено умов для дозвілля. Кажуть:

– У нас немає дитячого садочка, діти або 
біля телевізора, або з телефонами сидять. Міс-
ця, де вони могли б розважитися на свіжому 

повітрі, нема. Тож дитячий майданчик міг 
стати тим острівцем, де вони розважалися б. 

Рішення про будівництво дитячого до-
шкільного закладу має ухвалити сільська 
рада. У її компетенції – виділити земельну 
ділянку й виготовити проектно-кошторисну 
документацію. І лише тоді можна шукати різ-
ні джерела фінансування для будівництва, 
оскільки місцевий бюджет неспроможний 
забезпечити це самостійно. 

Присутній на зустрічі представник Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки разом» Юрій Дмитрук 
розповів про співпрацю з громадою села Під-
річчя: в 2015 році за підтримки Фонду було 
відремонтовано дорогу до села, а цьогоріч 

підрічанці змогли втілити в життя ще один 
проект – у селі на умовах співфінансування 
встановили зупинку. На це громада зібрала 
7 тис. грн, а 12 тис. грн профінансував Фонд. 

Таким самим чином вдалося реалізувати 
проект «Місце щасливого дитинства» жи-
телям одного з мікрорайонів міста Каменя-
Каширського. 

У мікрорайоні Поричани живуть пере-
важно молоді багатодітні сім’ї. Лише на одній 
вулиці з 10 будинків налічується до 50 діток, 
а загалом у мікрорайоні їх близько 250. Тому 
батьки вирішили зробити тут дитячий май-
данчик. Міська рада відвела для цього земель-
ну ділянку, а мами й тата спільно з Фондом 
на умовах співфінансування 50х50 подбали 
про встановлення тут пісочниць, гойдалок 
та карусельок. Загалом на реалізацію проекту 
пішло понад 50 тис. грн. 

Народний депутат відзначила ініціа-
тивність батьків та розділила приємні миті 
святкування відкриття майданчика. Ірина 
Констанкевич разом з усіма отримала купу 
позитивних емоцій. А розважали дітей та до-
рослих камінь-каширські юні аніматори. 

Батьки подякували Фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом» за підтримку в реалізації  
проекту. А заодно у присутності міського го-
лови Василя Бондаря та народного депутата 
підняли проблему бездоріжжя в мікрорайоні, 
сподіваючись на те, що вдасться позбутися її 
спільними зусиллями.

Тетяна ПРИХОДЬКО,
Камінь-Каширський район

криття святкового концерту розпочалося з 
виконання Державного Гімну та молитви за 
Україну.

– Ми пишаємося нашою країною – її 
славною історією, сучасними досягнення-
ми, віримо в її велике майбутнє. Спільно ми 
зробимо все, що задумали, і неодмінно до-
сягнемо нових успіхів у розвитку та процві-
танні нашої рідної України, – зауважив голо-
ва Прилісненської ОТГ Ігор Тере щенко.

З найкращими побажаннями звернулася 
до прилісненців і народний депутат Ірина 
Констанкевич.

– Особливо приємно святкувати День 
Незалежності саме у вашій громаді, бо ви 
одними з перших продемонстрували своє 
бажання бути незалежною ОТГ. Щоденною 
працею ви доводите, що самодостатні та 

сильні, – наголосила Ірина Мирославівна.
За особливий внесок у розвиток територі-

альної громади подяками народного депута-
та було нагороджено старосту Карасинсько-
го старостинського округу Віктора Савчука, 
депутата Прилісненської сільської ради від 
Лишнівського старостинського округу Ана-
толія Ковердюка, дружину загиблого в зоні 
АТО Героя, борця за незалежність України 
Тетяну Шишолик. 

Присутні хвилиною мовчання вшанували 
пам’ять усіх загиблих Героїв.

У День Незалежності святковий настрій 
прилісненцям та гостям селища дарували 
місцеві аматорські колективи. 

Петро РОЙКО,
Маневицький район 

«Острівок дитячих мрій» відкрили у Камені-Каширському 

Яблучний Спас Ірина Констанкевич 
відзначила з громадою Підріччя 

Молодь демонструвала таланти
У День Незалежності виступали 
місцеві аматорські колективи 

Голова Прилісненської 
ОТГ Ігор Терещенко
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