
Ім’я народного депутата України 
Ігоря Палиці широко відоме в укра-
їнському політикумі та бізнесових 
колах. Він — представник когорти 
успішних ділових людей нового 
покоління, яке сформувалося в 
роки незалежності. Заслужений 
економіст України, секретар 
парламентського комітету з питань 
економічної політики, член групи 
міжпарламентських зв’язків із 
Російською Федерацією. У Луцьку 
його знають як людину, яка робить 
багато добрих справ для міста, ін-
вестує в його розвиток і розбудову, 
як засновника благодійного фонду 
«Новий Луцьк». Ігор Петрович 
— голова Наглядової ради Волин-
ського національного університету 
ім. Лесі Українки, співвласник 
футбольного клубу «Волинь». 

«ВЛАДА МАЄ ПОВЕРНУТИСЯ 
ОБЛИЧЧЯМ ДО ВСІХ, ХТО 
ХОЧЕ ПРАЦЮВАТИ НА 
КОРИСТЬ СВОГО НАРОДУ»

— Ігорю Петровичу, нещодав-
но ЦВК зареєструвала Вас канди-
датом у депутати Верховної Ради 
України по одномандатному ви-
борчому округу №22. Чому Ви об-
рали шлях до парламенту через 
мажоритарний округ, а не через 
участь у партійному списку однієї з 
політичних сил України?

— Звичайно, я міг би мати про-
хідний номер у списку однієї з пар-
тій і без проблем та клопотів здо-
бути мандат народного депутата. 
Але, відверто кажучи, я втратив 
віру в наші політичні партії, бо вони 
йдуть у парламент задля того, щоб 
вирішувати інтереси своїх лідерів 
чи певних суспільних груп, отрима-
ти доступ до розподілу державного 
бюджету, заради вигоди і зиску ло-
біювати прийняття певних законо-
проектів. Відстоювання партійних 
інтересів призводить до політичних 
суперечок, навіть бійок у парламен-
ті. У той же час депутати забувають 
про розвиток економіки, про добро-
бут людей, про соціальний захист та 
інші важливі питання, які стосують-
ся життя простих громадян. 

Депутат, обраний по мажоритар-
ному округу, є відповідальним перед 
громадою, яка його обрала. Люди 
надають повноваження своєму де-
путату, і той мусить вирішувати як 
загальнодержавні, так і їхні про-
блеми. А згодом і звітувати про зро-
блену роботу. Це відповідальність 
перед конкретними людьми. Нам 
треба прийняти такі закони, щоб 
цю відповідальність відчував кожен, 
хто працює у Верховній Раді.

— Ви вже п’ять років у парла-
менті, очевидно, ще не всі депутат-
ські плани і задуми встигли реалі-
зувати? 

— Хочу продовжити розпочату 
роботу як у процесах законотворен-
ня, так і на місцевому рівні, тобто 
сприяти розбудові рідного міста і 
поліпшенню добробуту його меш-
канців. Дещо уже зроблено. Упро-
довж депутатської діяльності був 
автором і співавтором п’яти законо-
проектів, найважливіший серед них 
— «Про обов’язкове володіння і ви-
користання державної мови». Вніс 
194 поправки до 47 законодавчих 
актів, із яких 40 було враховано. Як 
член депутатської групи з міжпар-
ламентських зв’язків із Росією від-
стоював рівноправність стосунків із 
нашим східним сусідом. 

Надалі моїм головним завдан-
ням у Верховній Раді бачу участь у 
розробці й ухваленні нової, жит-
тєздатної Конституції. Вітчизняне 
законодавство має набути доско-

налості, щоб не виникало двознач-
них трактувань. Закони мають бути 
обов’язковими для усіх гілок влади 
та кожного громадянина. 

Важливим напрямком роботи 
вважаю сприяння інтеграції України 
в Європу. Наші працьовиті та сильні 
духом люди заслуговують на те, щоб 
жити заможно в об’єднаній багатій 
Європі. 

Важким тягарем над україн-
ським суспільством нависли коруп-
ція, адміністративний тиск, які про-
никли в усі сфери життєдіяльності. 
Нові парламентарі повинні нарешті 
вирішити й ці проблеми. 

Прикро, що більшість важливих 
питань у Верховній Раді надмірно 
політизують замість того, щоб сер-
йозно взятися за розвиток країни. 
Потрібно провести комплекс ре-
форм, які допоможуть середньому 
і малому бізнесу. Влада має повер-
нутися обличчям до усіх, хто хоче 
працювати на користь свого наро-
ду. Реформування очікують освіта, 
наука, охорона здоров’я, культура. 
Працівники цих сфер повинні жити 
достойно, а їхня праця — гідно опла-
чуватися. Виступатиму також за 
державне регулювання цін і тарифів 
на житлово-комунальні послуги. 

— Ваша програма суттєво від-
різняється від програм інших кан-
дидатів. У ній, зокрема, записано: 
«що я зробив». І не менш важливе: 
«головним завданням для себе на 
майбутнє вважаю». Думаю, це осо-
бливо зацікавить виборців. Плани 
великі. Дехто може й засумнівати-
ся у тому, чи зможете їх реалізувати 
до кінця.

— Про мої можливості можете 
не хвилюватись. Я реально оцінюю 
власні сили і не ставив би тих за-
вдань у програмі, які не міг би ви-
конати. У мене хороша команда. 
Працюю з багатьма талановитими 
та здібними людьми, котрі понад усе 

цінують командний успіх, а не власні 
амбіції. Саме з такими однодумцями 
я звик вирішувати найважливіші за-
вдання. Якщо вже за щось беруся, то 
твердо впевнений, що зроблю. 

«УКРАЇНСЬКА МОВА — ЦЕ 
НАЙБІЛЬША НАША ЦІННІСТЬ, 
ЯКУ НЕОБХІДНО ОБЕРІГАТИ 
КОЖНОМУ ГРОМАДЯНИНУ»

— Чи ознайомлені з критични-
ми публікаціями на Вашу адресу, 
які з’являються у деяких волин-
ських газетах і на інтернет-сайтах? 

— Виборчі перегони лише по-
чалися, а бруд уже ллється. Я сприй-
маю конструктивну, розумну крити-
ку, яка має серйозне підґрунтя. Але 
наклепів, неправдивих випадів, де 
наводяться підтасовані та перекру-
чені факти, просто не сприймаю. 
Мене змалку вчили не тримати зла 
на когось. І я його не тримаю навіть 
на журналістів, які пишуть очевид-
ну неправду. Вони просто викону-
ють чиєсь замовлення. Тому Бог їм 
суддя. І замовникам, і тим, хто за ко-
пійки продає свою совість і з журна-

ліста стає писакою. Надіюся, з часом 
ці недоброзичливці зрозуміють, що 
були неправі. Я не звик встрявати у 
безперспективні суперечки. Своїм 
опонентам і критикам ліпше доведу 
власну правоту добрими справами. 
Це найкращий аргумент у боротьбі з 
демагогами та пліткарями. Люди все 
бачать і розуміють.

— Найбільша критика, яка 
лунала на Вашу адресу, стосуєть-
ся прийняття «мовного» закону в 
Верховній Раді. Розставте усі крап-
ки стосовно цього закону та Вашо-
го ставлення до нього.

— Я неодноразово говорив і ще 
раз повторю, що єдина державна 
мова — українська. Це найбільша 
наша цінність, яку необхідно обе-
рігати кожному: від пересічного 
громадянина до президента. Мови 
національних меншин в Україні 
охороняються на високому рівні, а 
от роль державної чомусь завжди 
применшується. Саме українська 
мова потребує нових законів для 
успішного її розвитку. Тому я й став 
ініціатором законопроекту, який би 
запровадив обов’язкове володіння 
та використання української мови 
службовими особами й усіма, хто 
отримує заробітну плату з держав-
ного бюджету. Якщо ти найнятий 
на роботу державою, то повинен 
користуватися і вільно володіти 
державною мовою. Впровадження 
такого закону не вимагає якихось 
матеріальних витрат і труднощів, 
зате призведе до більшого поширен-
ня української мови в усіх регіонах 
нашої великої держави. Це спри-
ятиме консолідації українців, а не 
роз’єднанню. А стосовно прийняття 
Верховною Радою «мовного» закону, 
то вкотре хочу сказати, що я не брав 
участі у голосуванні. Мою картку не-
правомірно використали. Свій голос 
я відкликав.

«РАЗОМ ЗІ СВОЄЮ 
КОМАНДОЮ РОЗРОБЛЯЮ 
ПРОГРАМУ, ЯКА НАДАВАТИМЕ 
ФІНАНСОВУ ДОПОМОГУ 
УСІМ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ 
ЛУЧАНАМ»

— Ігорю Петровичу, Ваша 
особиста допомога людям, діяль-
ність благодійного фонду «Новий 
Луцьк» уже добре відома не тільки 
жителям обласного центру, а й усієї 
Волині. 

— Я більше звик щось робити, 
ніж розповідати про конкретні здо-
бутки. Тому скажу коротко. Для лу-
чан запроваджено низку програм, 
які успішно реалізовуються в меди-
цині, освіті, культурі, розбудові та 
благоустрої міста. Тисячі громадян 
уже встигли скористатися ними, їх 
торкнулася благодійна діяльність, 
яка проводиться заснованим мною 
понад рік тому фондом «Новий 
Луцьк». Фонд інвестував чимало 
проектів і надав адресну допомогу 
лучанам на суму майже 10 мільйонів 
гривень. Не буду детально розпові-
дати про всі напрямки його роботи, 

щоб не повторюватися. Адже місцеві 
газети про це вже писали. 

— Більшість згаданих ініціатив 
розраховані на те, що служитимуть 
усім мешканцям міста, але є й такі 
люди, котрі потребують особливої 
уваги й адресної підтримки. 

— Постійно підтримую інвалі-
дів, ветеранів війни та праці, пенсі-
онерів, які перебувають у скрутному 
матеріальному становищі. Триває 
спорудження реабілітаційного цен-
тру Спілки ветеранів Афганістану. 
На черзі запровадження щомісячних 
надбавок до пенсій одиноким пенсі-
онерам, пільгове лікування інвалідів 
і одиноких пенсіонерів. Студенти з 
малозабезпечених сімей, студенти-
сироти та напівсироти отримують 
безкоштовні обіди в студентських 
їдальнях. Лучани, котрі потрапили 
у важкі життєві умови, одержали 
матеріальну допомогу. Разом зі сво-
єю командою розробляю програму, 
яка надаватиме фінансову допомогу 
усім малозабезпеченим лучанам. Це 
завдання вкрай непросте, оскільки 
вимагає величезних коштів, проте я 
його реалізую.

— У пресі з’явилась інформа-
ція, що Ваш благодійний фонд 
призупинив свою діяльність на час 
виборчої кампанії. Значить, люди у 
цей час залишаться без підтримки? 
Але ж нещастя і біди, на жаль, при-
ходять до людей і під час виборчих 
перегонів.

— Згідно з українським зако-
нодавством, кандидатам у народні 
депутати заборонено надавати фі-
нансову допомогу у вигляді грошей, 
подарунків, послуг під час виборчих 
перегонів. Звичайно, такий закон 
суперечить здоровому глузду, адже 
благодійні фонди, зокрема й іменні, 
не повинні зупиняти діяльність. Але 
я — законослухняний громадянин, 
тож мушу підкоритися. Та хочу за-
спокоїти усіх, хто потребує підтрим-
ки. Ви можете звертатися з заявами, 
які будуть розглянуті після виборів. 
Хто ж потребує негайної допомоги, 
то я знайду можливості для цього, 
не порушуючи закону.

— Найбільші проблеми ви-
никають у людей при важких за-
хворюваннях. Чи відчуватимуть 
і надалі підтримку працівники та 
пацієнти лікувальних закладів?

— Проблеми лікувальних за-
кладів потрібно вирішувати. Тому 
намагаюся допомогти їм фінансами 
для ремонтних робіт і придбання су-
часного діагностичного обладнання. 
Проведено ремонт перинатального 
відділення обласної дитячої лікарні, 
міської дитячої поліклініки. Виді-
лені кошти на облаштування облас-
ного госпіталю для інвалідів війни. 
Придбана для лікарень техніка уже 
допомагає встановлювати точні діа-
гнози та призначати правильне ліку-
вання багатьом хворим. Працювати-
ме вона упродовж багатьох років. У 
найближчій перспективі планується 
відкриття генетичної лабораторії в 
обласному протитуберкульозному 
диспансері, в яку я вкладаю понад 
700 тисяч гривень. Лабораторія до-
поможе виявляти це небезпечне за-
хворювання на ранній стадії, тобто 
надасть можливість вчасно виліку-
ватися, уникнути зараження інших 
людей страшною хворобою. Планую 
запровадити програму, в рамках 
якої будуть компенсуватися витра-
ти батькам немовлят на придбання 
ліків. Особистими коштами допомо-
жу, щоб щорічно оновлювався авто-
мобільний парк станції швидкої до-
помоги. Тобто головним у підтримці 
медичної сфери вважаю комплексне 
вирішення проблем. Однак і важко-
хворим людям допомагаю і надалі 
допомагатиму, щоб вони могли по-

бороти недугу.
— Крім медицини, є у нас й інші 

галузі, які потребують підтримки: 
культура, освіта…

— Я постійно тримаю в полі зору 
важливі культурні заходи у Луцьку і 
допомагаю у їх проведенні. Варто 
згадати фестиваль за п’єсами Лесі 
Українки та «Ніч у Луцькому замку». 
Надаю допомогу нашим театрам, 
філармонії, будинкам культури, бі-
бліотекам. Планую в найближчому 
майбутньому запровадити систему 
грантів для вчителів, лікарів і пра-
цівників культури. Цим людям не-
легко працювати з повною віддачею 
за мізерну заробітну плату. 

— Лучани дуже схвально від-
значають велику увагу, яку Ви при-
діляєте дітям. Навіть новонаро-
дженим даруєте вишиваночки.

— Турбота про майбутні по-
коління повинна бути в основі дер-
жавної політики. На жаль, держава 
не може для цього виділити належні 
кошти і не проявляє належної тур-
боти про молоде покоління. Тому 
доводиться шляхом благодійництва 
сприяти талановитим і здібним юна-
кам і дівчатам із рідного міста, які в 
недалекому майбутньому мають ста-
ти елітою нашої країни.

Одним із важливих напрямів ро-
боти вважаю виховання здорової і 
сильної молоді. Недаремно в народі 
є вислів, що у здоровому тілі — здо-
ровий дух. На території усіх шкіл 
практично завершено, а в дошкіль-
них закладах триває встановлення 
спортивних майданчиків, відкрито 
дитячу школу боксу. Понад тися-
ча учнів і вчителів оздоровилися у 
Карпатах, що продовжуватиметься 
й надалі. 

Діти повинні постійно відчувати 
теплоту, радість, доброту. І якщо в 
пологовому будинку мама одержить 
скромний подарунок, вишиванку 
для маляти, вона усміхнеться і пора-
діє. Її радість передасться і малень-
кій дитинці.

«РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ І БУДЕ 
РЕАЛІЗУВАТИСЯ СТРАТЕГІЧНА 
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЛУЦЬКА 
ТА ЙОГО СТАРОГО МІСТА ДО 
2020 РОКУ»

— Ігорю Петровичу, Ви іде-
те по мажоритарному округу від 
Луцька, отже, будете представля-
ти у Верховній Раді інтереси меш-
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Розширили перелік ліків, 
ціни на які регулюватимуть
Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив 13 
серпня. Наразі розширюється перелік ліків, на які 
буде встановлено держрегулювання цін. За даними 
МОЗ, до цієї категорії було додано ще 55 наймену-
вань ліків. Наразі список так званих соціально орі-
єнтованих ліків складається з 270 позицій. Граничні 
надбавки на таку продукцію встановлюються не 
вище від 12% оптово-відпускної ціни, роздрібні — 
до 25% від закупівельної ціни.

Українцям обіцяють 
безкоштовні довгострокові 
візи до низки країн ЄС
Україна і Польща підписали угоду, згідно з якою укра-
їнці зможуть їздити до Польщі безкоштовно терміном 
від трьох місяців до року. Про це повідомив на бри-
фінгу прес-секретар МЗС Олександр Дикусаров. Він 
додав, що ця угода має пройти погодження в Україні 
та Польщі. Очікується, що вона набуде чинності у ве-
ресні. Також Дикусаров нагадав, що аналогічні угоди 
укладено з Латвією, Литвою та Словаччиною. 

23 
мільйони тонн — такий прогноз 
урожаю картоплі зробили у Мі-
ністерстві аграрної політики та 
продовольства України. Площа, 
засаджена картоплею, цього 
року становить 1,4 мільйона 
гектарів.
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Ігор ПАЛИЦЯ: 
Іду в депутати, щоб моя країна і 

Потрібно провести комплекс реформ, які допоможуть 
середньому і малому бізнесу. Влада має повернутися 
обличчям до усіх, хто хоче працювати на користь свого 
народу. Реформування очікують освіта, наука, охорона 
здоров’я, культура. Працівники цих сфер повинні жити 
достойно, а їхня праця — гідно оплачуватися. Виступа-
тиму також за державне регулювання цін і тарифів на 
житлово-комунальні послуги

Для лучан запроваджено 
низку програм, які успішно 
реалізовуються в медици-
ні, освіті, культурі, розбу-
дові та благоустрої міста. 
Тисячі громадян уже всти-
гли скористатися ними, 
їх торкнулася благодійна 
діяльність, яка проводить-
ся заснованим мною понад 
рік тому фондом «Новий 
Луцьк». Фонд інвестував 
чимало проектів і надав 
адресну допомогу лучанам 
на суму майже 10 мільйо-
нів гривень


