
Під час урочистостей з нагоди 
початку навчального року нам 
вдалося поспілкуватися з видат-
ним українським письменником-
шістдесятником Іваном Драчем. 
Із Волинню його пов’язують давні 
стосунки. Іван Федорович входить 
до Наглядової ради Східноєвро-
пейського національного універ-
ситету ім. Лесі Українки, у цьому ж 
навчальному закладі він узявся за 
організацію драматичного гуртка. 
З думкою Драча рахувалися в усі 
часи, адже він не лише поет, драма-
тург, перекладач, сценарист, який 
за життя вже став класиком, а ще й 
був серед засновників Народного 
руху України та його першим голо-
вою, народним депутатом кількох 
скликань. Ми вирішили дізнатися у 
нього, що він думає про кандидата 
у народні депутати від Луцька Ігоря 
Палицю. 

На це Іван Драч відповів:
— Ігор Петрович Палиця від-

різняється від більшості інших 
людей тим, що розуміє, наскільки 
потрібно робити добрі вчинки. Вже 
традиційно прийнято говорити, що 
молодь — це наше майбутнє. Тож 
важливо, що Ігор Палиця свої за-
роблені гроші віддає у руки учнів, 
студентів, інвестуючи саме у наше 
прийдешнє. Це великий вчинок, і я 
тішуся, що Ігор Петрович долучив-
ся до такої вкрай важливої справи. 
Мені також подобаються його осо-
бистісні якості. Це молодий, еру-
дований, енергійний чоловік, який 
вміє і хоче працювати на благо 

людей. Ігор Палиця — перспектив-
ний політик. Він уміє стратегічно 
мислити, а найголовніше — дово-
дить розпочаті справи до успішного 
завершення. Палиця робить пра-
вильно, коли ділиться заробленим, 
а не накопичує гроші. Справжня 
цінність — це добро, милосердя, 
щирість, а не матеріальні статки і 
дороге майно.

Я переконаний, що Луцьку по-
щастило мати такого благодійника, 
як Ігор Палиця. Він започаткував ба-

гато проектів, які уже дають користь 
лучанам. Якби кожному українсько-
му місту хоча б одного Палицю, то і 
вся Україна значно швидшими кро-
ками пішла б уперед, розвинулася у 
сильну й заможну державу. Творити 
велике треба з малого: з кожного 
села, містечка аж до мегаполісів. 
Хочу побажати Ігорю Палиці пере-
моги на виборах до Верховної Ради 
України. Нехай усі розпочаті ним 
справи знайдуть логічне завершен-
ня вже найближчим часом!

У ВР зареєстровано законо-
проект «Про внесення змін 

до Закону України «Про молоко і 
молочні продукти» та інших зако-
нодавчих актів про заходи бороть-
би з фальсифікацією молочних 
продуктів». У ньому пропонують 
заборонити виробництво і реалі-
зацію молоковмісних продуктів, 
в яких масова частка молочних 
жирів становить менше 50%. У 
разі виробництва або реалізації 
молоковмісних продуктів, масо-
ва частка молочного жиру в яких 
становить менше 50%, автори за-
конопроекту пропонують накла-

дати на суб’єктів господарювання 
штраф у обсязі 100% вартості цієї 
продукції.

Гідрометеоцентру бракує грошей на точні 
прогнози
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Гектар волинської землі орендують 
у середньому за 462 гривні в рік

В Україні пропонують заборонити 
«молочку» без молока

Сенсорна кімната допомагає навчати 
та розвивати наших дітей

З початку року на Волині власни-
ками земельних паїв підписано 

75300 договорів оренди землі за-
гальною площею 172 тисячі гекта-
рів. Про це повідомив начальник 
головного управління Держкомзе-
му в області Василь Василенко, до-
повідаючи на селекторній нараді. 

Найбільше угод укладено в Го-
рохівському та Луцькому районах. 
Сума нарахованої орендної плати 
становить 79,6 мільйона гривень, 

що на 19 мільйонів більше, ніж у 
2011 році. Середня вартість орен-
ди землі за рік на Волині — 462 
гривні. Найдорожча земля у Луць-
кому районі. Тут один гектар оці-
нюють у 866 гривень.

За словами Василя Василенка, 
станом на 7 вересня господарства 
району розрахувались за оренду 
земельних паїв на 56,4%, що в гро-
шовому еквіваленті становить 44,9 
мільйона гривень.

Кредитні спілки у своєму ни-
нішньому вигляді незабаром 

можуть зникнути: НБУ планує 
стати їхнім регулятором, реорга-
нізувавши частину спілок у коо-
перативні банки, а інші позбавити 
можливості залучати депозити 
населення. За реформу виступи-
ли в Адміністрації Президента, 
втім, експерти попереджають, що 
це загрожує катастрофічними на-
слідками, пише «Коммерсантъ-
Украина».

Проект концепції реформу-

вання ринку кредитних спілок 
підготував Нацбанк відповідно 
до програми економічних реформ 
Президента.

Реалізація цієї реформи об-
межить спілки у можливості за-
лучати вклади від населення. Кре-
дитні спілки зможуть видавати 
позики тільки за рахунок пайових 
внесків своїх учасників. Залучати 
депозити зможуть кооперативні 
банки з ліцензією НБУ, які плану-
ють створювати шляхом консолі-
дації невеликих кредитних спілок. 

Закінчення. Початок на стор. 1

Розглянувши різні методики, ми 
дійшли висновку, що сенсорна 

кімната для дітей із синдромом Да-
уна є тим самим середовищем, яке 
допомагає батькам найкраще роз-
вивати та навчати наших діток. Але, 
на жаль, вона коштує понад 60 тисяч 
гривень, що нашим сім’ям не під 
силу. І ми, батьки неповносправних 
дітей, вирішили звернутися по до-
помогу до благодійного фонду Ігоря 
Палиці «Новий Луцьк», розповівши 
про свої проблеми. Він відгукнувся, 
надавши нам допомогу, — і тепер 
наші діти мають сенсорну кімнату, 

оснащену сучасним устаткуванням. 
У ній уже проходять корекцію пси-
хофізичного розвитку та реабілі-
тацію більше 20 дітей. Усього наша 
громадська організація налічує 
майже шістдесят сімей — усі вони 
теж зможуть отримати тут кваліфі-
ковану допомогу. У нас займаються 
не тільки дітки з міста, а й із області. 
Сенсорна кімната, подарована бла-
годійним фондом, допоможе хворим 
дітям пройти реабілітацію, стати 
самостійнішими, дасть їм надію на 
повноцінне життя. 

Таку кімнату називають чарів-
ною: тут усе переливається, світить-

ся і звучить. Сенсорна кімната — це 
ідеальна обстановка, в якій дитина 
не лише розслабляється, а й отримує 
нові уявлення про світ, нові відчут-
тя, заряджається енергією для ак-
тивної діяльності. Головне її завдан-
ня — впливати на органи відчуттів, 
викликати різноманітні чуттєві 
переживання. Для наших діток із 
особливими потребами це ідеальне 
середовище, де, навчаючись, вони 
зможуть розслабитись. 

На думку всіх батьків, подару-
нок Ігоря Палиці — це гарний при-
клад благодійності заможної люди-
ни та соціальної відповідальності 
народного депутата. Ігор Палиця 
пообіцяв, що, розуміючи потреби 
таких дітей, він і надалі буде співп-
рацювати з громадською організа-
цією ВОГО «Даун-синдром», щоб 
допомагати і дітям, і батькам. Віри-
мо, що така співпраця з громадою 
буде великим кроком уперед, вона 
дасть упевненість у майбутньому 
для багатьох малюків, яким доля 
принесла випробування з перших 
днів життя. Вважаємо, що ціль, яку 
поставив перед собою Ігор Петро-
вич, висунувши свою кандидатуру в 
народні депутати України, — благо-
родна, відповідальна та спрямована 
на покращення нашого добробуту. 
Дійсно, нарешті знайшлася людина, 
яка не тільки обіцяє, але реально до-
помагає. Ми, батьки дітей із особли-
вими потребами, впевнені, що Ігор 
Палиця гідний син народу України. 
Він — наш народний депутат.

Тетяна СУХАЧЕВСЬКА,
 мама дитини з особливими по-
требами, від імені громадської 

організації батьків дітей 
із синдромом Дауна

Іван ДРАЧ: 

Українці зберуть                    
20,5 мільйона тонн картоплі
Україна цього року збере близько 20,5 мільйона 
тонн картоплі. За словами Ігоря Стрелюка, експер-
та плодоовочевого ринку Асоціації «Український 
клуб аграрного бізнесу», незважаючи на неспри-
ятливі погодні умови, браку картоплі в Україні не 
буде, передає ТСН. За словами Стрелюка, з понад 
20 мільйонів тонн картоплі українці споживають 
лише шість мільйонів, така ж кількість бульби йде 
на переробку та садіння.

Суддю спіймали в полі              
зі 110 тисячами хабара
Правоохоронці затримали «на гарячому» суддю з 
Херсонщини. 31-річний чоловік зажадав отрима-
ти хабар подалі від центрів цивілізації, йдеться в 
сюжеті ТСН. Гроші суддя вимагав від позивачів за 
винесення вигідного їм вироку. Позивачами були 28 
осіб, які прагнули визнання недійсними договорів 
оренди на їхні земельні ділянки. Для здійснення ба-
жаного суддя висунув умови: привезти гроші ввече-
рі у поле, де навіть мобільні телефони не працюють. 
Одначе злочинця все одно схопили.
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стільки мільйонів нових 
робочих місць буде створено 
в Україні до 2020 року. Це під 
час прес-конференції пообіцяв 
віце-прем’єр-міністр Сергій 
Тігіпко.

Ігор Палиця та Іван Драч на відкритті нового навчального року у 
Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки.

Реабілітація хворих дітей у сенсорній кімнаті.

Гідрометеоцентру потрібно $108 
мільйонів на придбання рада-

рів, які дозволять підвищити точ-
ність прогнозів. Про це повідомив 
його начальник Микола Кульбіда, 
пише «Кореспондент». 

Ці гроші необхідні, щоб вста-
новити в Україні ще три потужні 
метеорологічні радари, які дозво-
лять своєчасно і точно прогнозу-
вати небезпечні атмосферні яви-

ща, зазначив Кульбіда. 
Крім того, потрібно автома-

тизувати сім пунктів зондуван-
ня атмосфери, а також придбати 
комп’ютер, який дозволить охопи-
ти спостереженням усі атмосферні 
фронти над нашою країною. «Це 
дорогі проекти, та якщо їх здій-
снити, можна буде збільшити точ-
ність завчасних прогнозів у країні 
до семи днів», — заявив синоптик.
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Кредитним спілкам не дозволять 
залучати депозити

Цьогоріч на Волині бідних лю-
дей знову забезпечать безко-

штовними дровами для опалення. 
«Така практика у нас вже стала 
традиційною. Робимо це впро-
довж трьох років», — зазначив го-
лова облдержадміністрації Борис 
Клімчук на оперативній нараді. 

Крім цього, в житлових бу-

динках цієї категорії населення та 
у соціальних закладах сіл переві-
рять справність димових каналів 
і очистять їх від накопиченої сажі. 

Як розповіла начальник Голов-
ного управління праці, соціальних 
питань та у справах захисту на-
селення від наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи ОДА Світлана 
Мишковець на обласній нараді у 
голови облдержадміністрації, у 
цьому сезоні приблизно дві тисячі 
малозабезпечених родин і одино-
ких людей отримають безплатні 
дрова (п’ять кубічних метрів). 
Списки складаються. Нині уже 
обліковується 1100 претендентів 
для отримання опалювального ма-
теріалу. До цієї роботи залучають 
працівників лісових господарств, 
управлінь соцзахисту та зайнятос-
ті.

Бідні волиняни отримають безплатно 
дрова 

«Луцьку пощастило мати такого 
благодійника, як Ігор Палиця»

Батьки вдячні за це Ігорю Палиці 


