
Народний депутат України Ігор 
Палиця, який балотується до Вер-
ховної Ради по одномандатному 
виборчому округу №22, зустрівся з 
представниками місцевих ЗМІ, аби 

відповісти на їхні запитання, яких 
назбиралося чимало. Журналістів 
цікавило передовсім кілька момен-
тів: чому Ігор Петрович вирішив 
удруге «скуштувати» депутатсько-
го хліба, у чому причина конфлікту 
з губернатором Борисом Клімчу-
ком і чи не припинить вкладати 
Ігор Палиця свої кошти у Луцьк у 
разі, якщо його не оберуть. 

Розпочав Ігор Петрович із 
того, що рішення вдруге балоту-
ватися до Верховної Ради у нього 
з’явилося зовсім не тоді, коли по-
чав працювати благодійний фонд 
«Новий Луцьк», а набагато пізніше, 
коли парламент прийняв закон про 
змішану систему виборів. Знаючи 
принципи роботи Верховної Ради, 
він переконаний, що 225 депута-
тів-мажоритарників будуть неза-

лежними. Їм не доведеться домов-
лятися з партійними лідерами, які 
переслідують свої вузькопартійні 
та фінансові інтереси, а лише потім 
— державні, й то, якщо ті не зава-
жають першим.

— Думаю, робота цього парла-
менту буде ефективнішою. У мене 
з’явиться можливість допомага-
ти людям іще більше, якщо стану 
представником Луцька у Верховній 
Раді, — підкреслив Ігор Петрович. 
— Настав час віддати людям част-
ково те, що мені Бог дав можли-
вість заробити. 

Ігор Палиця нагадав, що у Вер-
ховну Раду в 2007 році він пройшов 
за списком «Нашої України», хоча 
ніколи не був її членом.

cтор. 4

У лютому минулого року в 
Львові затримали суддю, який 
попався на отриманні хабара. 
Цього разу йшлося про суддю 
Залізничного району. Сума, яка 
фігурувала у справі, — 400 тисяч 
гривень. Згідно з повідомлен-
ням, факт одержання хабара ви-
крило і задокументувало Голо-
вне управління з розслідування 
особливо важливих справ Гене-
ральної прокуратури спільно зі 
Службою безпеки України. Піс-
ля закінчення слідчих дій справу 
направили на розгляд суду.  

cтор. 6

Третина коштів на 
підручники пішла в 
приватні руки

Ти маєш знати більше!

cтор. 3

Оцінок із фізкультури 
більше не буде

Як у Луцьку суддю 
судили

МОЗ затвердило перелік 
ліків, які заборонено 
рекламувати

cтор. 2

Українцям нема що 
відкладати, бо майже всі 
гроші йдуть на їжу

cтор. 2

Відпочинок у Криму стає 
дешевшим

cтор. 3

В’їзд на автівках до Києва 
буде платним

cтор. 3

Депутати забрали у 
підприємства 11 тис. га 
мисливських угідь

cтор. 5

До Польщі може відійти 
100 гектарів української 
території

cтор. 6

Голова гаражного 
кооперативу вимагав 20 
тисяч хабара за ділянку

cтор. 7

Через небезпечну хімію 
скоро можуть зникнути 
жайворонки

cтор. 11

Безкоштовна освіта обходиться 
батькам надто дорого
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cтор. 13

З нагоди Дня міста і Дня не-
залежності у Луцьку відбувалися 
святкові заходи на Театральному 
майдані, у Центральному парку 
культури та відпочинку імені 
Лесі Українки, в усіх мікрорайо-
нах міста.

Бандуристи зі своїми патрі-
отичними піснями зібралися на 
Театральному майдані на «Коб-
зарське віче». Історичні думи, 
народні й авторські пісні дару-
вали лучанам народний артист 
України, лауреат Національної 
премії ім. Т. Г. Шевченка з Черні-
гова Василь Нечепа, заслужений 
діяч мистецтв України з Рівного 
Володимир Горбатюк, заслуже-
ний діяч мистецтв із Сум Мико-
ла Мошик, Андрій Юрчук і Мак-
сим Мельник із міста Луцька, 
учасник телепроекту «Україна 
має талант» Ярослав Джусь.

cтор. 14

Українку назвали найгарнішою у світі заміжньою жінкою

На Волині шахраї 
винайшли оригінальний 
спосіб видурювати 
гроші у громадян
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Ігор Палиця: 

cтор. 6

П’ять днів у Луцьку 
фестивалили

Волинських школярів 
хочуть навчити пити 
молоко

Вимагання грошей за звіль-
нення «з біди» близьких родичів 
шляхом перерахунку коштів че-
рез банківські термінали й елек-
тронні платіжні системи набуває 
все більших обертів на Волині. 
Як повідомив заступник про-
курора міста Василь Корнесюк, 
тільки за сім місяців цього року 
в області зареєстровано 56 заяв 
і повідомлень про факти таких 
шахрайств. Як правило, зло-
вмисники телефонують до по-
терпілих уночі на мобільні.

cтор. 7

На розгляд найближчої сесії 
Волинської обласної ради вино-
ситиметься програма «Шкільне 
молоко». Її розробило головне 
управління агропромислово-
го розвитку ОДА. Згідно з цією 
програмою, кожному учню що-
дня даватимуть по 200 грамів 
молока. «Відомості» вирішили 
поцікавитися про деталі реалі-
зації програми і те, наскільки 
безпечною вона буде для самих 
дітей. Для початку скажемо, що 
мета програми — благородна. 

cтор. 3

Відповідно до чинного законо-
давства, освіта у школах і садках 
державної і комунальної власності є 
безкоштовною. Крім того, вимаган-
ня грошей адміністрацією закладу, 

педагогами є незаконним і тягне 
кримінальну відповідальність. Од-
наче батьки все ж таки платять, і не-
малі гроші. Щоправда, називається 
це благодійними внесками. І їх сума 

варіюється залежно від статусу на-
вчального закладу, його розміщення 
і, як виявилося, забаганок учителів.

cтор. 2

Луцьк доступний для неповносправних 
лише частково

Магазин 
реклама та приватні 
оголошення cтор. 10

Життя неповносправних лю-
дей у нашій країні складається з 
безперервної вервечки проблем і 
перешкод. Можна довго говорити 
про недостатнє соціальне забез-
печення, а можна просто уяви-
ти один день із життя людини на 
інвалідному візку. Чи може не-
повносправний самостійно і без-
перешкодно пересуватися нашим 
містом, зайти в магазин, аптеку, 

кав’ярню чи бібліотеку? Наскільки 
Луцьк пристосований?

cтор. 5

Дезінфікувальні засоби 
можуть спровокувати 
алергічні захворювання 
очей

Очі, як і шкіра, можуть над-
то сильно реагувати на якісь 
подразники зовнішнього серед-
овища. Здавалося б, нізвідки 
з’являється почервоніння та 
припухлість повік, лущення шкі-
ри навколо очей. Це симптоми 
алергії. Алергічні зміни зі сто-
рони ока зазвичай є частиною 
загального алергозу: вони су-
проводжують бронхіальну аст-
му, алергічний риніт тощо. Так 
можуть виникати алергічні дер-
матити, блефарити, тобто запа-
лення країв повік, кон’юнктивіт. 

cтор. 12

У мене з’явиться можливість допомагати людям ще більше, 
якщо стану представником Луцька у Верховній Раді


