
Голова правління Фонду «Новий 
Луцьк» Олександр Товстенюк од-
ним із перших оголосив про свій 
намір очолити луцьку громаду. Утім 
не сам — його кандидатуру запро-
понував, власне, сам засновник 
Фонду Ігор Палиця.

Головним поштовхом для цього 
стала робота у Фонді та бажання 
реалізовувати проекти в ширших 
масштабах та з офіційними повно-
важеннями. Олександр Товстенюк 
— кандидат на посаду Луцького 
міського голови від політичної пар-
тії «Українське Об’єднання Патріо-
тів — УКРОП».

Трохи більше, ніж за тиждень до 
виборів, розпитуємо Олександра Ві-
талійовича про його готовність по-
сісти місце лідера луцької громади, 
про найперші кроки на посаді мера 
та плани Ігоря Палиці щодо подаль-
шого розвитку Луцька.

— І все-таки ваше рішення йти 
на вибори міського голови для ба-

гатьох стало несподіванкою. Чому 
відважилися на такий відповідаль-
ний крок?

— Насправді це була ідея та іні-
ціатива Ігоря Палиці. Він мене довго 
та наполегливо переконував. Зре-
штою, я погодився: якщо хочемо 
змін, і не абияких, а серйозних, — 
треба йти командою в міську раду, 
брати депутатську більшість і займа-
ти посаду голови.

— Який у Вас план дій? З чого 
почнете, коли станете міським го-
ловою?

— Будемо продовжувати ту ро-
боту, що й робили у Фонді «Новий 
Луцьк». Тільки змінимо масштаби. 
Моя програма як міського голови 
буде співзвучна з програмою Фонду, 
яку ми представили ще в 2012 році.

Тоді в рамках виборчої кампа-
нії Ігоря Палиці до Верховної Ради 
від Луцька ми провели масштабне 
анкетування, опитали 56 тисяч рес-
пондентів і створили таку собі базу 
проблем лучан. Ця база постійно 

доповнюється новими зверненнями 
і, переконаний, більше інформації 
з приводу того, що треба зробити в 
Луцьку, — немає в жодного штабу, в 
жодного кандидата.

За листопад–грудень плануємо 
актуалізувати цю програму, пере-
глянути, що вже зроблено, адже за 
ці три роки Фонд дуже багато реа-
лізував, багато зробили й самі луча-
ни. У січні на першій сесії 2016 року 
плануємо презентувати комплексну 
програму розвитку Луцька на п’ять 
років.

— Тобто робота Фонду за ці 
роки стане моделлю роботи на-
ступного скликання міської ради?

— Я вже три роки є головою 
правління Фонду, за цей час було 
витрачено близько 180 мільйонів 
гривень для розвитку Луцька. Ми 
працюємо в усіх сферах життя міста, 
починаючи від приймальні Фонду, 
де надаємо допомогу соціально не-
захищеним людям на лікування та 
харчування, закінчуючи програма-

ми підтримки, приміром, недоно-
шених діток, ветеранів, спортсменів, 
діячів культури. Ми маємо чітке 
бачення, як має розвиватися місто, 
як має працювати міська рада, чим 
будуть зайняті депутати, чиновники 
та міський голова.

— А що було найважчим у ро-
боті в Фонді?

— Раніше я не мав досвіду робо-
ти в благодійному фонді, а це — зо-
всім інше, ніж бізнес чи виробни-
цтво. До того ж, на той момент, коли 
прийшов працювати у Фонд, я не до-
статньо добре знав Ігоря Палицю, не 
відчував його бачення, його намірів, 
не розумів, наскільки масштабними 
є його плани.

У 2011 році був відносно неве-
ликий оборот коштів, мені здалося, 
що я без проблем розберуся в усьо-
му. У 2013 році були вже зовсім інші 
кошти, інші програми, і я зрозумів, 
у якій глобальній справі беру участь.

За основу своєї роботи ми взя-
ли передвиборчу програму Ігоря 

Петровича, систематизували все, 
розписали план реалізації завдань. 
Фонд починав із сімома працівни-
ками, а зараз півсотні менеджерів і 
спеціалістів працюють над виконан-
ням завдань, які ставить Ігор Пали-
ця.

— Серед заявлених планів — 
боротьба з корупцією. Вважаєте, 
що реально зламати цю систему, 
яка міцно вкорінилася в нашому 
суспільстві?

— Це реально зупинити, але 
шлях один — власним прикладом. 

Ми не збираємося ламати якісь 
системи. Це мають бути природні 
зміни. А відбудуться вони, коли чи-
новники та посадовці почнуть ефек-
тивно працювати.

Крім того, проблема виникла не 
через те, що люди погані чи жадібні, 
часто їх спонукає до таких вчинків 
неадекватно низька заробітна плата. 

— Як відомо, кадри — вирішу-
ють усе. У разі перемоги будете ста-
вити нові вимоги до працівників 
апарату міської ради?

— Хочу вже заявити, що ніхто 
не збирається проводити масові ка-
дрові чистки. Я переконаний, що в 
міській раді є маса розумних людей, 
спеціалістів, які вміють працювати, 
знають свою роботу. З іншого боку, 
знаю, що є там і зайві люди, які вла-
штовані на посади за родинними чи 
дружніми зв’язками. 

Такі люди автоматично звіль-
няться, адже доведеться багато 
працювати і мати неабияку квалі-
фікацію. Працівники, які очевидно 
— не на своєму місці, самі будуть 
звільнятися. А для професіоналів ми 
створимо всі необхідні умови, треба 
буде додатково вмотивовувати — ми 
готові. Фонд буде надавати гранти, 
буде заохочувати матеріально. 

— Хто, на вашу думку, міський 
голова і чим він повинен займати-
ся?

— Перш за все, міський голова 
повинен пам’ятати про всіх людей, 
про кожного громадянина в місті. 
Займатися інвестиціями в місто на 
всіх рівнях. Відстоювати інтереси 
бізнесу — малого, середнього та ве-
ликого, адже це — робочі місця, по-
датки, одним словом — добробут 
усіх мешканців. 

Міський голова не повинен 
втручатися в політику. Він має бути 
однаковим у ставленні до всіх меш-
канців, незалежно від партій та по-
літичних поглядів. 

— Чим для вас особливе місто 
Луцьк?

— Я тут народився, і цим Луцьк 
для мене вже особливий. Місто ціка-
ве своїм географічним розташуван-
ням: недалеко до Білорусі, недалеко 
до Польщі. Тому має, нехай поки не 
розкриті, але великі туристичні пер-
спективи.

Один Луцький замок чого вар-
тий! Але його потрібно привести в 
належний вигляд, щоб навколо ньо-
го вирувало життя, щоб він не стояв 
пусткою. А зараз прийдеш, 20 хви-
лин погуляєш — і все, більше немає 
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У Львові під автомобілем лишили 
муляж вибухівки
У неділю, 11 жовтня, у Львові на вулиці Гніздовського, 4 під 
автомобілем знайшли муляж вибухівки. Цю інформацію під-
твердила речник патрульної поліції Львова Катерина Рибій.
«Власник авто помітив прив’язаний до колеса дивний пред-
мет, кільце та дріт. Він подумав, що це може бути вибухівка, і 
викликав поліцію», — розповіла Рибій.
Після поліції на місце події також приїхали й вибухотехніки. 
У головному управлінні МВС України у Львівській області 
розповіли, що причеплений до авто предмет не був вибухо-
вим пристроєм.

Українці самостійно 
обиратимуть банк для 
отримання пенсій
Постанова № 788 від 30 вересня 2015 дозволяє 
пенсіонерам обирати банк для отримання пен-
сій. «Одержувачі пенсій та грошової допомоги 
самостійно обирають уповноважений банк, де 
відкривають поточний рахунок», — читаємо в 
документі. 

30%
цієї межі не повинна перевищу-
вати частка російського газу на 
українському ринку. Таке завдання 
поставив Президент Петро По-
рошенко, повідомив народний 
депутат України Артур Герасимов. 
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Вибори

Ігор Палиця студентам: Маєте унікальну 
Ігор Палиця та Олександр Товстенюк

Олександр ТОВСТЕНЮК: Першим 

У Східноєвропейському національ-
ному університеті ім. Лесі Українки 
запроваджено для студентів цикл 
відкритих лекцій із непересічни-
ми особистостями. Уже відбулася 
зустріч із директором з питань 
управління, фінансування та роз-
витку суспільної політики Євро-
пейської асоціації університетів 
Тамасом Естерманном, депутатом 
Європарламенту Джулією Уорд, го-
ловним редактором газети «День» 
Ларисою Івшиною. А у вівторок до 
волинських студентів завітав голо-
ва наглядової ради університету, 
випускник історичного факульте-
ту, народний депутат 6-го та 7-го 
скликань, Заслужений економіст 
України, екс-голова Одеської ОДА, 
засновник фонду «Новий Луцьк» 
Ігор Палиця.

У своєму виступі Ігор Петрович 
порушив важливі питання, що сто-
суються сьогодення та майбутньо-
го України, ролі молоді в розвитку 
нашої держави, співпраці бізнесу й 
університету, а також роботи фонду 
«Новий Луцьк».

Ігор Палиця зауважив, що ни-
нішні студенти мають унікальну 
можливість, якої не було в попере-
дніх випускників, — будувати неза-
лежну країну, тому що її всі ці роки 
не будували.  

— Ми не тільки не цінували 
того потенціалу, який залишився 
після розвалу Радянського Союзу, а 
й не оцінили тієї незалежності, яку 
отримали в 91-му році, — розпочав 
Ігор Петрович. — Гроші просто роз-
крадалися. 24 роки незалежності ми 
втрачали те, що мали. Але півтора 
року тому отримали зрив суспіль-
ства, коли Янукович і його команда 
вирішили, що в Європу ми не йдемо, 
а — в Митний Союз з Росією. Сту-
денти були найактивнішими учас-
никами тих подій, які відбувалися 
в 2014-му році. І всі ми думали, і я 
також, що Україна потрапила в чер-
гу, яка закінчиться не через 10–20 
років, а через 3–5, і держава стане 
повноцінним членом Європейсько-
го Союзу. Ми думали, що не буде 
хабарів, що Кабмін працюватиме 
на державу, а не на себе, що не буде 
правового тиску. Я тоді виступав у 

парламенті проти коаліційних уря-
дів, тому що коаліція означає якісь 
поступки один одному або захист 
бізнес-інтересів корпорацій, або 
фракцій, які входять у коаліцію, чи 
лобіювання якихось інших інтер-
есів. Це був дуже складний період. Я 
не знаю, як у Луцьку, а в Києві відчу-
валася повна відсутність влади. На 
початку березня 2014-го російські 
війська зайшли в Крим. На той час 

українське військове угрупування 
там налічувало 24 тисячі, а росій-
ське, яке розміщувалося у Севас-
тополі, — 5 тисяч, з яких 3,5 тисячі 
— ті, хто забезпечував їжею, комуні-
кацією. Яким чином сталося так, що 
ми без жодного пострілу залишили 
Крим, — невідомо. Почалася анек-
сія нашої території, люди були роз-
гублені, налякані. І коли почалася 
активна фаза АТО (незважаючи на 

те, що вже загинуло 10 тисяч людей, 
вона й до сьогодні так називається), 
то першими добровольцями, які 
пішли захищати країну, були жителі 
Західної України. 

Однак, — зауважує Ігор Петро-
вич, — ми сьогодні бачимо, як су-
дять бійців 51-ї бригади, ганьблять 
добровольчі батальйони, чим вбива-
ється патріотизм народу. 

— 300 чоловік з Волині поїхали 

Перш за все, міський голо-
ва повинен пам’ятати про 
всіх людей, про кожного 
громадянина в місті. За-
йматися інвестиціями в 
місто на всіх рівнях. Від-
стоювати інтереси бізнесу 
— малого, середнього та 
великого, адже це — ро-
бочі місця, податки, одним 
словом — добробут усіх 
мешканців. 

Зал історичного факультету був заповнений студентами, які з неприхованим інтересом слухали лекцію відомого лучанина


