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У другу неділю грудня в Україні, по-
чинаючи з 2007 року, відзначається 
День благодійництва. Звісно, добрі 
справи треба робити не раз у рік, 
але саме в цей день усі небайдужі 
люди об’єднують зусилля, спіль-
но допомагають тим, кому нема 
звідки чекати помочі. 10 грудня 
благодійний фонд Ігоря Палиці 
«Новий Луцьк» відсвяткував своє 
півріччя. «Вік у нас невеликий, але 
ми оптимістично налаштовані на 
майбутнє», — зауважила директор 
фонду Ніна Тарасенко на прес-
конференції, розповідаючи, які 
програми втілює фонд Ігоря Палиці 
і які плани на найближчий час.

— У День благодійництва в 
Луцьку всі працівники фонду «Но-
вий Луцьк» працювали в міській 
організації УТОС, — ділиться Ніна 
Іванівна. — Ми надавали благодій-
ну допомогу у формі продуктових 
наборів, роздали 200 пакунків і ще 
117 наборів розвеземо по домівках. 
У цих людей складні долі, тому ми 
раді, що подарували їм краплинку 
теплоти, добра.

Акція дарувати продуктові на-
бори почалась ще у листопаді, до 
Міжнародного дня інваліда, коли 
до фонду Ігоря Палиці звернулись 
обласна і міська влади з проханням 
підтримати людей із особливими 
потребами. Тоді благодійний фонд 
«Новий Луцьк» надав матеріальну 
допомогу на закупівлю продуктових 
наборів для 750 інвалідів. 

— Дослідження Фундації під-
тримки благодійництва в світі по-
ставили Україну на третє з кінця 
місце серед 153 країн, позаду тільки 
Бурунді та Мадагаскар, — озвучила 
невтішні результати Ніна Тарасенко. 
— Не думаю, що ситуація насправді 
така сумна. В Україні багато меце-
натів, але мало інформації про них. 
Крім того, багато питань на зако-
нодавчому рівні. Наприклад, благо-
дійні фонди звільнені від податків, 
а набувачі допомоги — ні. Коли ми 

купуємо дитині інвалідний візок, то 
змушені ще й заплатити податки за 
те, що вона отримає таку потрібну 
коляску. Якщо ці моменти в державі 
будуть вирішені, філантропія розви-
ватиметься.

Засновником фонду «Новий 
Луцьк» є наш земляк, народний де-
путат України Ігор Палиця. Ігор Пе-
трович закінчив гімназію №18 та Во-
линський національний університет 
імені Лесі Українки. Дуже теплі спо-
гади про дружбу і спілкування з Іго-
рем Палицею у вчителя англійської 
мови, у минулому директора гімназії 
№18 Надії Шкрет.

— Ігор був першим у спорті і в 
наукових роботах з математики, — 
пригадує Надія Іванівна. — Коли 
Ігор Петрович став успішним під-
приємцем, він не забув про потреби 
рідної школи. Спершу допоміг збу-
дувати спортзал. Потім поцікавився, 
скільки у нас навчається дітей-сиріт 
і напівсиріт, став їх підтримувати. 
Коли ж Ігор переїхав до Києва, я 
подумала — все, закінчилась наша 
дружба. Але ні! Його бажання до-
помагати не змінилось. Тепер Ігор 
Петрович пообіцяв нам мультиме-
дійний кабінет.

На початках Ігор Палиця в осно-
вному опікувався рідною школою. А 
коли його обрали головою наглядо-
вої ради ВНУ, зрозумів, що благодій-
ністю потрібно займатися системно. 
Так з’явився благодійний фонд «Но-
вий Луцьк».

— Перша масштабна робота по-
чалась саме у ВНУ: Ігор Петрович 
запропонував забезпечити триразо-
вим харчуванням дітей-сиріт, напів-
сиріт, інвалідів, із малозабезпечених 
сімей. Отож із вересня 170 студентів 
ВНУ харчуються безплатно, — роз-
повіла Ніна Тарасенко. — А до Дня 
студента 41 студент-сирота Луцько-
го національного технічного універ-
ситету отримав одноразову допомо-
гу у 500 гривень. 

У програмі «Рідне місто» фонд 
долучився до капітального ремон-

ту Театрального майдану, а також 
здійснив реконструкцію освітлення 
центральної алеї в парку культури 
та відпочинку. Цю благодійну про-
граму ми виконали, внески склали 1 
мільйон 289 тисяч гривень. Над усі-
ма іншими програмами ще працю-
ємо. Зокрема підтримуємо творчу 
й обдаровану молодь. Із вересня 85 
студентів кожного місяця отриму-
ють стипендію у розмірі 800 гривень. 
Але ми не хочемо, щоб ця допомога 
мала споживацький характер. Так, 
студенти юридичного факультету 
консультують студентів-інвалідів, 
сиріт, із малозабезпечених сімей 
щодо пільг. Студентка факультету 
фізичного виховання Василина Ві-
товщик веде гурток із легкої атлети-
ки у школі-інтернаті, секцію відвід-
ують дітки-сироти, напівсироти. 

Найбільша програма — «В здо-
ровому тілі — здоровий дух». За-

раз збираємо на неї кошти, адже 
один майданчик «Здоров’я» коштує 
більше 81 тисячі. Вуличні тренаже-
ри зобов’язалися встановити у всіх 
школах міста.

Долучилися до всеукраїнського 
фестивалю вистав за п’єсами Лесі 
Українки, запросили на перегляд 
«Лісової пісні» до обласного драм-
театру та театру ляльок пенсіонерів, 
ветеранів праці, вчителів, лікарів, 
студентів.

Та найважче виконувати програ-
му «Добре серце», бо дуже багато про-
блем у людей, багато болю і біди. Без 
сліз не можна вислухати те, що розпо-
відають люди, які до нас звертаються. 

Подякувати фонду Ігоря Палиці 
«Новий Луцьк» прийшли друзі. 

— На Волині налічується 15 ти-
сяч членів нашої організації, — роз-
повів голова обласної організації ін-
валідів Союзу організацій інвалідів 

України Григорій Ощепков. — Ще 
півроку тому в нас не було жодного 
комп’ютера, а волонтери, які відвід-
ують лежачих хворих, нарікали, що 
нічим їх порадувати, оскільки при-
ходять практично з порожніми ру-
ками. Я звернувся в різні державні 
структури, до місцевих бізнесменів, 
у благодійні фонди. Першим від-
гукнувся голова ОДА Борис Клім-
чук, який придбав нам комп’ютер. 
А другою людиною, яка перейнялась 
нашими проблемами, була Ніна Іва-
нівна Тарасенко. Вона відразу ж по-
просила списки лежачих інвалідів 
і подарувала чудові продуктові на-
бори. Крім того, за сприяння фонду 
відбулась виставка робіт інвалідів, 
рівень був дуже високий.    

— Колектив пологового будинку 
дуже вдячний фонду за допомогу у 
придбанні електрокардіографа для 
діагностики серцево-судинних за-
хворювань у новонароджених, — 
долучилась заступник головного 
лікаря Луцького клінічного полого-
вого будинку Олена Курак. — Апа-
рат портативний, можна провести 
обстеження у палаті біля ліжечка 
дитини, поруч із мамою. Також фонд 
Ігоря Палиці вітає діток і мам із на-
родженням нових лучан. Малюкам 
дарують першу в житті вишиваноч-
ку, аби мами з самого початку звер-
тали увагу на патріотичне вихован-
ня своїх діток.  

— Символіка нашого фонду — 
рука допомоги. Кому потрібно, хай 
звертається, і фонд зобов’язаний до-
помогти, — підсумувала Ніна Тара-
сенко. — Серед найближчих планів 
— виконати прохання лікарів онко-
диспансеру: обладнати хірургічну 
операційну. Завжди відповідаємо на 
звернення обласної дитячої лікарні. 
Благодійність — це духовність, це 
означає віддавати не тільки гроші 
чи інші матеріальні ресурси, а від-
давати себе. Золоте правило, за яким 
ми сьогодні працюємо, — з добром 
у серці.

Ольга ЮЗЕПЧУК
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стільки мільйонів тонн у вазі 
після доробки поточного року 
перевищило виробництво 
зернових в Україні. Про це 
повідомив міністр аграрної 
політики і продовольства 
Микола Присяжнюк.

Міліціонерам купили електронні 
перекладачі до Євро-2012
Міністерство внутрішніх справ України за результатами 
тендеру уклало угоду з ПП «НВФ «Меценат» на придбання 
1500 електронних перекладачів Ectaco® iTRAVL.  Вартість 
угоди склала 5,55 млн грн. Про це пише сайт «Наші гроші» 
з посиланням на «Вісник державних закупівель». Прилади, 
придбані по 3700 гривень. Мають голосовий розмов-
ник, що розпізнає і вимовляє 14 тисяч найпопулярніших 
англійських та російських фраз, понад один мільйон слів 
в англо-російському словнику, розділ, що вимовляє най-
вживаніші фрази і фрази першої необхідності. 

Майже вісімсот безробітних 
волинян цього року побажали 
стати підприємцями
В цьому році скористалися послугами служби зайня-
тості 48 тис. незайнятих волинян. Працевлаштовані 
22,6 тис. осіб, з них 1,4 тис. — за рахунок надання 
дотацій роботодавцям, 768 осіб отримали одноразову 
виплату для підприємницької діяльності. В оплачу-
ваних громадських роботах брали участь близько 11 
тис. незайнятих громадян. Охоплено професійним 
навчанням п’ять тисяч осіб.

РЕФОРМИ 
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Заготівельні контори повернуться

За садибу Липинського волинянам 
подарували кришталеву цеглину

У Луцькому замку проводитимуть 
безкоштовні екскурсії

У «Волиньтуриста» забрали 16 га землі

Верховна Рада у першому читанні 
прийняла проект закону «Про 

ринок земель». Згідно з ним, прода-
вати земельні паї в Україні дозволять 
із 1 січня 2013 року, доти продовже-
но мораторій. Поки законопроект 
дійде до другого читання, його ви-

правлятимуть, враховуючи пропо-
зиції селян і сільгоспвиробників. У 
цьому запевнив голова Волинської 
облради Володимир Войтович, який 
брав участь в обговоренні земель-
ної реформи на трьох засіданнях — 
консультативної ради при голові ВР, 
ради регіонів при Президентові та 
Асоціації голів районних та облас-
них рад.

— На засіданнях були не тільки 
представники влади, а й науцовці. 
Вони сказали, що з економічної точ-
ки зору ми втрачаємо ще один рік, 
— розповів Володимир Войтович. — 
Але зараз законодавство не готове і 
громадськість. Селянина треба пере-
конати у доцільності цивілізованого 
ринку землі. Без такого розуміння не 
можна поспішати.

За словами голови облради, екс-
перти зробили висновок, що кожно-
го року втрачається 100 мільярдів 
гривень через те, що земля не залу-
чена до обігу. Земля не є капіталом, 
не є активом, тому бюджети різних 

рівнів не отримують майже нічого.
— Потребує деталізації норма, 

що 1% від оренди землі буде спла-
чуватись у місцевий бюджет на 
соціально-економічний розвиток, 
— додав Володимир Іванович. — Ре-
єструвати фермерські господарства, 
сільськогосподарські підприємства 
можна буде тільки на тій території, 
де вони працюватимуть, орендува-
тимуть землю. Іноземним громадя-
нам земля у власність не продавати-
меться. У законі буде враховано всі 
можливості купівлі-продажу через 
підставних осіб. 

Крім того, повідомив Володимир 
Войтович, йде мова про відновлення 
заготівельних контор. 

— Чесно, зараз є можливість збе-
регти лише четверту частину уро-
жаю. А коли були заготконтори, се-
лянин, який виготовляє продукцію, 
мав гарантію, що їх скуплять. Тому 
починаються реконструкція і будів-
ництво овоче- та фруктосховищ.

Ольга ЮЗЕПЧУК

Луцький замок став переможцем 
всеукраїнської акції «7 чудес 

України: замки, фортеці, палаци». 
З цієї нагоди в рамках акції «Сім 
днів у Луцькому замку» проходять 
безплатні екскурсії. Акція старту-
вала 12 грудня. У перший день від-
крили виставку робіт фотографів, 
художників, архітекторів на зам-
кову тематику. Відбулись екскурсії 
у музеях дзвонів та книги.

15 грудня усіх запрошують на 
екскурсії до церкви Іоана Бого-
слова, які триватимуть з 10.00 до 
17.00. Опісля розпочнеться атрак-
ція — огляд замку у вечірню пору 
та театралізована екскурсія «Ла-
біринтами століть». У п’ятницю 
охочі можуть відвідати художній 
музей.

На вихідні всіх запрошують на 
екскурсії «Луцький замок: подорож 
у минуле». В ці дні відбуватимуть-
ся  лицарські  турніри та ярмарок 
майстрів народної творчості.

Позов обласного прокурора до 
ЗАТ «Волиньтурист» обласний 

господарський суд задовільнив по-
вністю. Відтак 16 га землі повернуто 
у державну власність.

Позивачами у справі виступали 
прокуратура області та Світязька 
сільська рада. Відповідачі: закрите 
товариство «Волиньтурист» та ТзОВ 
«Вояві», яке зареєстроване у Льво-
ві. Прокуратурою встановлено, що 
договори оренди між цими двома 

організаціями від 10.07.2009 року є 
недійсними, а земельні ділянки ви-
користовувались неправомірно.

— Прокуратура серйозно попра-
цювала і в результаті суд вирішив: 
позов прокурора задовільнити по-
вністю, - розповів голова Волинської 
ОДА Борис Клімчук. — Договори 
визнані недійсними в частині пере-
дачі права користування чотирьох 
гектарів в урочищі Грушове за меж-
ами населених пунктів.

Суд також зобов’язав повернути 
землі технічної інфраструктури, а це 
16 гектарів, до державної власності, 
тобто у розпорядження Волинської 
ОДА.

Губернатор доручив відповідним 
управлінням навести лад із докумен-
тацією цих земель, однак припустив, 
що справа ще не завершена, адже 
можливе оскарження рішення суду.

Ірина КОСТЮК

Благодійний фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк» подасть руку 
допомоги кожному, хто цього потребує

У польському Любліні підведе-
ли підсумки XI Міжнародно-

го конкурсу на кращі інвестиції 
в будівництво по обидві сторони 
спільного кордону. За рішенням 
журі третє місце у номінації «Рес-
таврація пам’ятків архітектури» 
віддали Волині за роботи у садибі 
Липинського, що в селі Затурці Ло-
качинського району. Про це розпо-
вів голова ОДА Борис Клімчук.

Нагороду конкурсу — кри-
шталеву цеглину — присуджено 
замовнику будівництва — голов-

ному управлінню містобудування 
та архітектури ОДА, яке очолює 
Юрій Куц, проектувальникам та 
виконавцям робіт. «То що, одна 
на всіх? — здивувався Борис Пе-
трович. — Я нагороду вручу Куцу, 
але залишимо її в адміністрації, в 
голови в кабінеті. То я пожартував. 
Не буду я відбирати...».

На відновлення садиби Липин-
ського з обласного бюджету було 
спрямовано 0,8 мільйона гривень, 
а з державного — 2,8 млн.

Ірина КОСТЮК


