
Благодійний фонд «Новий Луцьк» 
відновив роботу відразу після ви-
борів. Як повідомив його засновник 
народний депутат України Ігор 
Палиця під час прес-конференції, 
на потреби лучан і розвиток міста 
фондом за три місяці було освоєно 
декілька мільйонів гривень. 

«НОВИЙ ЛУЦЬК» ГОТОВИЙ 
ПОЧУТИ ПРОБЛЕМУ 
КОЖНОГО ЛУЧАНИНА 

Ігор Палиця запевнив, що, по-
при сумніви багатьох лучан, фонд 
«Новий Луцьк» почав працювати 
після виборів і зараз продовжує ак-
тивну діяльність. 

— Усі прохання та звернення 
жителів міста, з якими вони зверта-
лися під час виборчої кампанії, після 
її завершення були вирішені. На це 
фонд потратив близько 5,5 мільйона 
гривень, — зазначив Ігор Палиця. 
— Ми і надалі продовжуватимемо 
допомагати лучанам. На сьогодні 
трішки затримуємося з аналізом 
анкет, які роздали у період виборчої 
кампанії. В опитуванні було задіяно 
60 тисяч городян. Хочемо зробити 
інтерактивну карту міста, на яку бу-
дуть накладені відповіді на анкету. 
В результаті кожна людина зможе 
мати доступ до карти і побачити, які 
є проблеми у тому чи іншому мікро-
районі або дворі. Сподіваємося, кар-
ту презентуємо до першого квітня. 

Ігор Петрович при цьому за-
значив, що мільйона гривень, який 
фонд раніше зобов’язувався витра-
чати щомісяця на проблеми лучан, 
буде замало, і висловив готовність 
збільшити фінансування. Серед прі-
оритетів — будівництво спортивних 
об’єктів загального користування, 
футбольних майданчиків на терито-
рії шкіл. 

— Протягом п’яти років ми збу-
дуємо у кожній школі футбольні 
майданчики зі штучним покриттям. 
Цього року зробимо у перших шести 
школах, — запевнив обранець луць-
кої громади. — Своє завдання як де-
путата, як представника міста бачу в 
тому, щоб боротися за рівень життя 
мешканців обласного центру, щоб 
він ставав кращим, щоб дороги були 
відремонтовані, а вартість електро-
енергії, користування водою, кому-
нальними послугами — помірною. 
Я не кажу, що це має бути дешевше 
або дорожче, але люди мусять мати 
можливість їх оплачувати. 

Щодо співпраці з владою, то, за 
словами Ігоря Палиці, він «був на-
строєний оптимістичніше». 

— Я був налаштований опти-
містичніше на співпрацю з міською 
владою. Мене, наприклад, непокоїть 
стан доріг і тротуарів. І я не розу-
мію, що відбувається. Чому Луцьк у 
такому стані? Чого не звернулися до 
фонду, якщо не змогли справитися 
самі з прибиранням снігу? Я б знай-
шов механізми, щоб вирішити це 
питання. Хочу повідомити, що ско-
ро запрацює сайт благодійного фон-
ду, куди кожен громадянин зможе 
звернутися зі своєю проблемою, яка 
буде зафіксована й обов’язково про-
аналізована. Після чого думатиме-
мо, як її вирішити. Я особисто беру 
участь у кожному напрямку роботи 
фонду, аналізую, куди йдуть гроші. 
Тому добре знаю, як усе працює. 

МАЙБУТНЄ ЛУЦЬКА — ЗА 
ТУРИЗМОМ 

Народний депутат Ігор Палиця 
висловив переконання, що гроші 
Луцьку та його жителям принесе 
лише галузь туризму. Але турис-
тів, особливо іноземних, потрібно 
чимось зацікавити. Тому, якщо го-

ворити про стратегію розвитку, то 
фонд «Новий Луцьк» бачить два прі-
оритети: зробити привабливим ви-
гляд площі перед замком Любарта і 
навести лад у Центральному парку 
культури і відпочинку. До вирішення 
цих питань Ігор Палиця вже залучив 
науковців зі Східноєвропейського 

університету. 
— Я переконаний, що нам треба 

відкрити площу перед замком. Щоб 
люди приходили туди відпочивати, 
споглядати мистецькі об’єкти, огля-
дати туристичні досягнення, так, 
як це роблять, приміром, у тих же 
Кракові чи Варшаві, а не дивитися 
на базар. Про це я говорив і з ме-
ром, і з депутатами. Нічого поки не 
робиться, — констатував народний 
депутат. — Тому сьогодні ми залу-
чили фахівців Східноєвропейського 
університету, щоб вони на макеті 
відтворили старий Луцьк у тих меж-
ах, у яких він існував. А також роз-
робили стратегію розвитку, віднов-
лення та збереження Старого міста. 
Пропоную обговорити її спочатку з 
науковцями, потім представити на 
обговорення лучан і затвердити на 
сесії міської ради. Це, звісно, якщо 
ми хочемо, щоб до нас їхали турис-
ти. Те ж саме стосується стратегії 
розвитку Центрального парку. 

Народний депутат від Луцька 
також зазначив, що при формуван-
ні державного бюджету на 2013 рік 
він пропонував на об’єкти соціаль-
ної сфери міста Луцька закласти 
78 мільйонів гривень. Одначе його 
пропозиції у кошторисі враховані не 
були. Сьогодні Ігор Палиця працює 
над тим, щоб якомога більше грошей 
було закладено для Луцька при вне-
сенні змін до бюджету. Серед прі-
оритетів народного обранця — бу-
дівництво каналізації у мікрорайоні 
Вересневе, добудова 12-ї школи на 
Вишкові, спортивного й актового 
залів у 1-й школі. 

ПРО ПОЛІТИКУ 

Хоча Ігор Палиця, за його сло-
вами, максимально дистанціюється 
від політики і каже, що у Верховній 
Раді він працює винятково над ви-
рішенням проблем жителів Луцька, 
все ж на першій після виборів прес-
конференції йому не вдалось уник-
нути деяких політичних запитань. 

Найперше — чи готовий він від-
мовитися від депутатських пільг і 
недоторканності, як це зробили де-
які інші народні депутати?

— Я не звик користуватися де-
шевим піаром, як це роблять мої 

колеги. Хоча також можу говорити, 
що відмовляюся від пільг. Але треба 
розуміти, що, поки це не буде закрі-
плено на законодавчому рівні, піль-
ги все одно існуватимуть. Особисто 
готовий голосувати за зміни у зако-
ні щодо відмови від усіх пільг, тим 
більше, що ними ніколи не користу-
вався. Я ніколи не їздив безкоштов-
но, ніколи не відпочивав за рахунок 
Верховної Ради у жодному санаторії. 
Зарплати і матеріальні допомоги ви-
користовував на благодійність. Про-
сто не пишу про це в Інтернеті. 

Щодо недоторканності. Сьогодні 
не переконаний у тому, що голосу-
вав би за це. Чому? Зняти недотор-
канність можна лише у країні, де є 
право, де закон однаковий для всіх, 
а не вибірковий. Де кожен громадя-
нин має бути впевнений, що проти 
нього не зможуть завести кримі-
нальну справу, не прийде податкова 
і не скаже, що ти написав деклара-
цію правильно, але невідомо куди її 
здав, у електронному вигляді чи ні. У 
нас суспільство не готове. Як бачите, 
я не вступив у жодну фракцію, тим 
більше у фракцію Партії регіонів. 
Ви знаєте, який тиск сьогодні здій-
снюється на незалежних депутатів! 
Тому, переконаний, не на часі зніма-
ти недоторканність. Хоча опозиція 
і декларує готовність відмовитися 
від неї, проте кожен переживає, що 
з ним буде, коли вони не матимуть 
депутатського імунітету. 

— Україна сьогодні стоїть на 
роздоріжжі: з одного боку, держа-
ва реально може до кінця року під-
писати Асоціацію з Євросоюзом, 
а з другого — постійно ведуться 
розмови про особливі умови при-
єднання до Митного союзу. 

— Я категорично проти навіть 
часткового приєднання до Митного 
союзу. Якщо і треба кудись приєдну-
ватися, то тільки до тих, хто летить 
угору, а не зсувається вниз. До Єв-
росоюзу нам треба приєднуватися, 
коли ми будемо сильними. Зараз сам 
ЄС переживає не найкращі часи. 

— Угода з Євросоюзом пере-
буває під загрозою через вибірко-
ве правосуддя в Україні. Сьогод-
ні опозиційні фракції ініціюють 
створення слідчої комісії з роз-
слідування ситуації навколо Юлії 

Тимошенко. Ви будете підтримува-
ти її створення?

— Якщо буде створюватися слід-
ча комісія і це обґрунтують необхід-
ним фактажем, я буду її підтримува-
ти. Хоча, якщо чесно, мене дивують 
дії опозиції. Минулого тижня вони 
проводили збори. Мене на них ніхто 
не запрошував, хоча я позафракцій-
ний мажоритарний депутат. Ніхто 
не звертався при формуванні комі-
тетів. Хоча могли б запропонувати 
піти у якийсь комітет для створення 
у ньому більшості. Загалом склада-
ється враження, що сама опозиція 
не розуміє, куди йти. Одним вигідно 
голосувати за декриміналізацію ста-
тей Тимошенко, іншим — невигідно. 
Особисто я не згідний із декримі-
налізацією статті. Тому що під неї 
потрапить не тільки Юлія Володи-
мирівна, а багато людей, які, можли-
во, сидять заслужено. Якщо людина 
невинна, треба доводити це. Проте 
спільними зусиллями, а не так, що 
кожен тягне покривало в свій бік і 
намагається щось довести один од-
ному. 

— Чи готові ви прозвітувати 
перед виборцями про те, як голо-
суєте? 

— Готовий, адже голосую осо-
бисто і картка завжди при мені. Я 
підтримав кандидатури Азарова на 
посаду Прем’єр-міністра країни, 
Рибака — на голову Верховної Ради 
та Соркіна — на посаду голови НБУ. 
Чому? Щодо Азарова. Людина, яка 
довела країну до такого фінансового 
стану, який ми сьогодні маємо (а ми 
стоїмо на початку краху), мусить за 
це відповідати. Вона не може просто  
піти і сказати: «Хай приходить на-
ступник». Той прийде і скаже, що у 
всьому винен попередник. І ми зно-
ву чекатимемо, поки пройде перших 
100 днів, 365 днів… Мій принцип 
господарника: якщо ти почав щось 
робити, то закінчи або скажи, що 
не справляєшся, та йди добровіль-
но. Щодо Рибака. Верховна Рада має 
працювати, бо треба приймати кар-
динальні зміни до бюджету й еконо-
мічних законів. Інакше ще довго не 
вийдемо з того економічного стану, 
у який потрапили. Тому що рецесія 
2008 року — це гостра хвороба. Вона 
швидко починається, гостро про-
ходить і швидко закінчується. Стан 
сьогоднішньої української економі-
ки — це хронічна недуга. 2013 рік 
буде дуже важким. Політичні ви-
ступи, перетягування ковдри — все 
це треба припиняти. Те ж саме сто-
сується і Нацбанку, який повинен 
мати керівника. А далі ми побачимо, 
на що вони спроможні. 

— Над якими законопроектами 
зараз працюєте?

— Готую законопроект про змі-
ни до бюджету, які передбачають 
збільшення середньої заробітної 
плати до семи тисяч гривень. Моя 
позиція принципова: люди пови-
нні отримувати достатню заробітну 
плату, щоб могли оплачувати ко-
мунальні тарифи, брати кредити, 
купувати житло тощо. Також готую 
законопроект із регуляторної по-
літики щодо банківських відсотків 
за депозитами та кредитами. Якщо 
його приймуть, це дасть змогу зни-
зити ставки по кредитах. Крім того, 
ви знаєте, що ще влітку я вніс зако-
нопроект про обов’язкове володіння 
та використання державної мови. У 
новому скликанні я його ще раз за-
реєстрував. Спробував говорити з 
представниками опозиційних сил 
про підтримку. На це мені відповіли, 
що вони напишуть свій закон. Тобто 
йде боротьба за те, хто повісить собі 
медаль. Я готовий відкликати своє 
прізвище з законопроекту, аби ли-
шень він був прийнятий. 

Наталка СЛЮСАР
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Події

У 2012 році експорт 
соняшникової олії зріс на 33% 
Минулого року виробництво нерафінованої олії порівняно 
з 2011-м збільшилося на 18%, а експорт — на 33%. Загалом 
у 2012 році було вироблено 3,78 мільйона тонн соняшни-
кової олії та поставлено на зовнішні ринки 3,6 мільйона 
тонн, повідомив міністр аграрної політики та продоволь-
ства Микола Присяжнюк. Основними країнами-імпортера-
ми стали Індія (понад 30%), Єгипет (близько 10%), країни 
ЄС (20%), Іран (понад 6%) і Туреччина (6%). Загалом Україна 
експортує соняшникову олію до 90 країн світу.

Для дитсадків Ківерців 
молоко купуватимуть у 
селян по п’ять гривень 
З першого березня цього року Ківерцівська 
міська рада закуповуватиме молоко для по-
треб дошкільних навчальних закладів міста у 
жителів села Муравище. Так, вартість одного 
літра молока, як повідомили у прес-центрі 
міської ради, становитиме п’ять гривень. 

450
приблизно на стільки років 
в Україні вистачить власних 
запасів вугілля. Про це під час 
прес-конференції сказав голова 
Незалежної профспілки гірників 
України Михайло Волинець.
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Народний депутат України Ігор ПАЛИЦЯ: 

Готовий витрачати щомісяця більше мільйона 
на потреби лучан 

 ДОВІДКА

Благодійний фонд «Новий Луцьк» 
переказав 250 тисяч гривень на 
заміну старих вікон на енергозбе-
рігальні у Луцькій міській дитячій 
поліклініці, у школі №16 та музичній 
школі №2. Двом деканам СНУ імені 
Лесі Українки за кошти фонду при-
дбано квартири, в університеті та 
педагогічному коледжі встановлено 
вільний доступ до мережі Інтернет 
і призначено іменні стипендії для 
100 студентів. Ще 170 студентам, 
що опинились у складній життєвій 
ситуації, «Новий Луцьк» профі-
нансував можливість безоплатно 
харчуватися. 
Також за кошти благодійного фонду 
придбано обладнання для кімна-
ти-музею видатного математика 
Михайла Кравчука у школі №26, у 
лінгвістичній гімназії №18 з’явилося 
обладнання для 11 мультимедійних 
класів, нова комп’ютерна та мульти-
медійна техніка тепер є й у школах 
№15 та №17. 
Благодійна діяльність фонду 
«Новий Луцьк» означилася також 
організацією концерту та вручен-
ням різдвяних подарунків 750 
обдарованим школярам обласного 
центру. До дня Святого Миколая 
організовано перегляд двох вистав 
у Волинському обласному театрі 
ляльок із врученням подарунків 
для півтисячі дітей, які опинилися 
в складних життєвих обставинах. 
Загалом у період новорічно-різдвя-
них свят благодійний фонд «Новий 
Луцьк» привітав понад 1800 діток.
Не менш значна увага фонду до 
проблем немічних та малозабез-
печених людей. Більше 700 таких 
лучан отримали майже 400 тисяч 
гривень фінансової допомоги від 
«Нового Луцька». Неповносправ-
ним людям вручено 500 продукто-
вих наборів. 


