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Вибори - 2012

Прокурор у Луцьку 
«вибив» для «Ощадбанку»                     
1,1 мільйона
Прокурор міста Луцька звернувся до суду з позо-
вом в інтересах держави в особі АТ «Державний 
ощадний банк України» до двох мешканців облцен-
тру Волині про стягнення з них заборгованості за 
кредитним договором на загальну суму 1,1 міль-
йона гривень. Рішенням Луцького міськрайонного 
суду позов задоволено в повному обсязі. Про це 
повідомили у прес-службі прокуратури області.

Волинські діти-
«чорнобильці» відпочили у 
Китаї
Упродовж тижня понад сорок волинських дітей із 
Камінь-Каширського, Любешівського та Маневиць-
кого районів перебували у Китаї. Поїздка про-
фінансована Всекитайським благодійним фондом 
імені Сун Ціплін у рамках українсько-китайських 
домовленостей. Про це повідомили у прес-службі 
Волинської ОДА. Вартість відпочинку однієї україн-
ської дитини становила близько 16 тисяч гривень.

60%
українців, які працюють в 
офісах, вважають стеження на 
робочому місці нормальним 
явищем. Тільки 6% готові від-
стоювати свої права в суді, якщо 
буде виявлено порушення їхніх 
прав на приватне життя.
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канців обласного центру, берете 
на себе велику відповідальність і 
зобов’язання. 

— Аби комплексно підійти до 
вирішення найголовніших про-
блем міста, я започаткував серію 
науково-практичних конференцій 
під назвою «Стан і перспективи ін-
новаційно-інвестиційного розвитку 
Луцька». Впевнений, що науковці 
будуть виявляти й аналізувати ті 
напрямки і ті сфери життя міста, 
які потребують першочергових ін-
вестицій і розвитку. Вже зараз своїм 
завданням бачу привернути увагу 
до Луцька як привабливого турис-
тичного центру. В наше місто пови-
нні приїжджати численні туристи, 
музично-танцювальні ансамблі, та-
лановиті виконавці й просто гості. 
Чому, наприклад, луцькі фестивалі, 
які проводяться в Старому місті, не 
можуть претендувати на значення, 
умовно кажучи, латвійської «Юрма-
ли»? Тобто треба прагнути набути 
статусу міжнародного фестивально-
го міста. Від цього тільки виграють 
місцеві підприємці, усі мешканці. 
До реалізації такого проекту слід іти 
серйозно та комплексно. Уже розро-
бляється і буде реалізуватися стра-
тегічна програма розвитку Луцька 
та його Старого міста до 2020 року. 
Благоустрій потрібно провести у 
багатьох мікрорайонах міста. Ідеть-
ся про Вишків, Вересневе, Гнідаву, 
Гущу, Красне, Теремне, Омеляник. 
Треба на сучасному рівні облашту-
вати наші парки, щоб у них можна 
було культурно та безпечно відпо-
чивати. На реалізацію цих і багатьох 
інших проектів не пошкодую ні сил, 
ні коштів.

— Найбільшу опіку Ігоря Пали-
ці серед навчально-освітніх уста-

нов відчув Волинський національ-
ний університет ім. Лесі Українки, 
де ви очолюєте Наглядову раду.

— Волинський національний 
університет ім. Лесі Українки — мій 
рідний навчальний заклад, де я здо-
був вищу освіту, а ще — провідна 
науково-освітня установа Волині, 
яка має серйозні здобутки. Тож за-
проваджені мною ініціативи, зокре-
ма, виплата щомісячних стипендій, 
відкриття науково-дослідних лабо-
раторій, ремонт гуртожитків — це 
лише перші кроки у становленні уні-
верситету європейського статусу. А 
надалі підтримку відчують усі виші 
обласного центру. На черзі рекон-
струкція навчально-лабораторного 
корпусу №8 Луцького національного 
технічного університету, забезпе-
чення сучасними технологіями без-

дротового доступу до Інтернету всіх 
корпусів вищих державних навчаль-
них закладів. Я планую спорудити у 
Луцьку студентське містечко євро-
пейського рівня, де буде комфортно 
проживати, відпочивати, навчатися 
та займатися спортом. 

«ОСОБЛИВО ЦІННОЮ Є 
ПЕРЕМОГА, КОЛИ ВОНА 
ЗДОБУТА У ЧЕСНІЙ БОРОТЬБІ»

— З’явилася інформація про те, 
що один із місцевих депутатів по-
дав заяву в правоохоронні органи, 
аби ті перевірили, чи законно Ви 
організували відпочинок у Карпа-
тах дітей і вчителів. Як Ви ставите-
ся до таких звинувачень?

— Нехай такі скандали не вво-
дять в оману виборців. Такі вчинки 

моїх противників навіть коментува-
ти не хочеться. Я законно і виважено 
підходжу до усіх проектів, особливо 
тих, що стосуються дітей. Дивно, що 
оздоровлення більше тисячі луць-
ких дітлахів і вчителів у Карпатах не 
подобається депутату, котрий мав 
би радіти, що таке оздоровлення 
відбулося. Адже ці вчителі та батьки 
учнів обирали його. А ще б хотіло-
ся, щоб ті, хто пробує перевіряти та 
контролювати інших, хоч щось зро-
били для людей.

— Вибори — це завжди змаган-
ня. Якою є Ваша оцінка конкурен-
тів у виборчих перегонах? 

— Ви правильно порівняли ви-
бори зі змаганнями. Як і в спорті, 
тут діють схожі закони. Виграє най-
сильніший, тобто той, який краще 
підготовлений і конкретними спра-

вами доводить, що працює для блага 
людей. Особливо цінною є перемога, 
коли вона здобута у чесній боротьбі. 
А оцінку конкурентам не даватиму. 
Це безпомилково зроблять виборці.

— Багато лучан живе футбо-
лом. Ще зовсім недавно краща фут-
больна команда нашого регіону, 
«Волинь» (Луцьк), мала серйозні 
проблеми. Але, схоже, після літньої 
трансферної політики клубу спра-
ви суттєво виправилися. Розка-
жіть про Ваші інвестиції у волин-
ський футбол.

— Я змалку вболівав за волин-
ських спортсменів. Коли у футболь-
ного клубу «Волинь» виникли фі-
нансові негаразди і навіть постала 
проблема перебування команди у 
Прем’єр-лізі, то я беззаперечно по-
годився фінансово підтримати її. 
Улітку проведена серйозна підготов-
ча робота, були укладені контракти 
з перспективними гравцями, коман-
ду очолили компетентні тренери. 
Звичайно, що поставлені амбітні 
завдання — місце в п’ятірці кращих 
команд України та здобуття права на 
участь у Лізі Європи. Хочу зазначи-
ти, що моя підтримка не обмежиться 
винятково футболом. На базі місь-
кого стадіону «Авангард» постане 
сучасна арена, яка буде доступною 
не лише професійним майстрам, а 
й усім охочим займатися спортом 
та фізичною культурою. На стадіоні 
уже встановлено сучасне кольоро-
ве табло, проводиться заміна крісел 
для глядачів. У планах — заснуван-
ня щорічних стипендій провідним 
спортсменам. Хочу також спорудити 
нові спортивні майданчики у різних 
мікрорайонах Луцька, відновити 
старі. 

— Відомо, що життя не закін-
чується виборами. Вже знаєте, що 
робитимете у першу чергу після їх 
закінчення незалежно від резуль-
татів?

— Шлях у Верховну Раду не є 
моєю самоціллю. Проте розумію, 
що, будучи народним депутатом, 
результативніше зможу допомогти 
своїм землякам. Нехай люди самі 
вирішать, наскільки моя розпочата 
діяльність їм потрібна. Незалежно 
від результатів виборів я не припи-
ню благодійницької роботи. Жодні 
матеріальні успіхи не дають стільки 
задоволення, як ті справи, які ро-
бляться для людей. Недаремно хтось 
із мудреців сказав: що віддав — те 
твоє, що сховав — те пропало. Ра-
дію, коли лучани добрими словами 
відгукуються про мою діяльність. 
Вибори, насправді, скоро минуть, а 
початі справи треба продовжувати, 
добрі діла примножувати. 

Інтерв’ю вів 
Віктор ЯРУЧИК

 рідний Луцьк стали кращими

Коли інтерв’ю було підготов-
лено до друку, стало відомо, 

що голова Волинської облдер-
жадміністрації  Борис Клімчук 
здав у ЦВК документи на реє-
страцію його кандидатом у нар-
депи по мажоритарному округу 
в Луцьку. У засобах масової ін-
формації з’явилися коментарі 
Ігоря Палиці з приводу участі 
Бориса Клімчука у виборчих пе-
регонах. Зокрема, нам він сказав: 

— Протягом місяця Борис 
Клімчук вів зі мною переговори 

щодо трьох речей. Перше, стави-
лася вимога, щоб я дав гроші на 
вибори Партії регіонів по Волині. 
При цьому губернатор підкреслю-
вав, що йому віддали все на само-
фінансування і доручили зібрати 
на вибори гроші з бізнесменів. Я 
відмовився. Якщо у мене є гроші, 
то краще вони будуть спрямо-
вані на допомогу людям, а не на 
вибори. Друге, що він вимагав, 
— щоб я терміново забрав із Вер-
ховної Ради законопроект «Про 
обов’язкове володіння та вико-

ристання державної мови». Цей 
проект зареєстрований. І я споді-
ваюся, якщо не у цьому парламен-
ті, то у наступному він буде при-
йнятий. Він ставив мені основну 
умову, що я маю забрати цей зако-
нопроект, інакше мене не будуть 
реєструвати у ЦВК і знімуть мою 
кандидатуру з виборів по округу. 
І третя й остання умова: якщо я 
не напишу заздалегідь заяву про 
вступ до фракції Партії регіонів у 
парламенті сьомого скликання, то 
він буде йти по Луцькому округу 

кандидатом у депутати і боротися 
зі мною, бо я не підкоряюся жод-
ній із його умов. 

Такі умови для мене непри-
йнятні та ганебні. Передусім я 
вболіваю за нашу державу, свій 
волинський край, за рідний 
Луцьк і його мешканців, а не за 
вузькі партійні інтереси окремої 
політичної сили. Свою позицію я 
висловив уже давно та не збира-
юся її міняти. Я готовий позма-
гатися з Борисом Клімчуком у 
виборчих перегонах.

Я готовий позмагатися з Борисом Клімчуком у 
виборчих перегонах


