
у Дніпропетровськ, — продовжує 
коротко оповідати минулорічні по-
дії Ігор Петрович, — щоб допомог-
ти Коломойському не допустити 
сепаратистів у регіон. У Донецьку 
прийшов Тарута, який через кілька 
днів віддав облдержадміністрацію, 
у Луганську відбулося те ж саме. У 
Харків, завдяки Авакову, зайшов 
спецназ і повністю вичистив адмі-
ністрацію. Спецназ був готовий ви-
чистити Донецьку облдержадміні-
страцію, але команда з Києва була 
— зупинитися та відступити. Ми 
почали втрачати регіони — Донецьк, 
Луганськ. Потім якимось чином у 
Слов’янську з’явився Гіркін. Його 
колона, одинадцять чи дванадцять 
кілометрів завдовжки, йшла шіст-
надцять годин до Донецька — і ніх-
то не втручався. Після того, як вона 
зайшла в Донецьк, нашим військам 
наказано було відступити. Я пере-
конаний: у той момент, коли все це 
починалося, з людьми треба було 
сісти поговорити, розібратися, у 
чому суть. Так, люди були налякані,  
«підкручені» «Правим сектором», 
«Свободою», існувало непорозумін-

ня в суспільстві. Але весь час треба 
намагатися зшити, об’єднати, а не 
розкроїти, щоб Україна була ціла. 
Чому в той момент цього не зроби-
ли, а вчинили по-іншому? Перекона-
ний, що історія розставить крапки 
над «і». Ми не знаємо, хто винен в 
Іловайському котлі, у смертях під 
Дебальцево. Дуже багато загадок і 
сьогодні. Але бажання людей бути 
незалежними вже не змінити.

Зал історичного факультету був 
вщент заповнений студентами, які 
з неприхованим інтересом слухали 
лекцію відомого лучанина, оскіль-
ки Ігор Палиця говорив не тільки 
про війну, а й торкнувся ідеологіч-
ної сторони суспільства. Сьогодні, 
за його словами, держава зовсім не 
фінансує ідеологію: не виділяються 
кошти на українські фільми, пись-
менників. Тому держави, як такої, за 
його словами, немає, вона будується 
і будувати її треба саме молодим лю-
дям.

Щодо бізнесу, то його також тре-
ба розвивати. Адже, на переконання 
Ігоря Петровича, олігархи, які сьо-
годні мають гроші, заробили їх за 

рахунок того, що не було законів. 
Усі державні підприємства «розба-
зарені» за копійки. Тому він радить 
студентам вивчати передовий зару-
біжний досвід податкового законо-
давства, промислового будівництва, 
а потім все краще привносити в 
Україну. 

— Київ «сів» сьогодні на «теплі 
місця», отримав доступ до бюдже-
тів, прокурори почали брати більше 
грошей, ніж при Януковичу, тому 
що їм страшно, бо є якесь Антико-
рупційне бюро, — продовжив свій 
виступ голова наглядової ради, — це 
стосується й міліції. І все це будете 
міняти ви, тому що сам Київ нічого 
не змінить, і бізнес змушений буде 
фінансувати університети, вкладати 
гроші в лабораторії, у якість вашого 
навчання. Тому що тільки ви, якщо 
отримаєте якісну освіту, зможете 
бізнесу створити якісні умови, в 
яких він працюватиме комфортно, 
юридично захищено. Ті знання, які 
ви отримаєте в університеті, мають 
вилитися в законопроекти, які місь-
ка чи обласна ради будуть ініціюва-
ти Києву. 

Після завершення лекції Ігор 
Палиця відповів на запитання сту-
дентів. Деякі з них стосувалися 
співпраці Фонду й університету в 
плані реалізації бізнесових та науко-
вих проектів. 

— Просто ідеї, на які витрачені 
гроші, але немає кінцевого результа-
ту, фінансуватися не будуть, — по-
яснив Ігор Петрович. — Вони мають 
почати приносити гроші університе-
ту. Сьогодні на Заході університети 
найбагатші, у них все є: нові тех-
нології, сучасні лабораторії... Тому 
складайте бізнес-план і пропонуй-
те, реалізовувати будемо практичні 
речі. 

Що стосується роботи Фонду 
«Новий Луцьк», то зараз акценту-
ють на здоров’ї, спорті, медичному 
обслуговуванні та науковому роз-
витку. 

— Щодо спорту, то давайте зро-
бимо пілотний проект на рівні об-
ласті, Фонд профінансує премії, 
призи переможцям, — запропону-
вав студентам Ігор Палиця. — При-
ходьте з пропозиціями. Єдина при-
вабливість, яка є в України, поки 

відсутнє прозоре та ліберальне за-
конодавство й інвестиції не йдуть, 
— це можливість розвиватися за ра-
хунок туризму. Для цього в області 
все є. Давайте свої ідеї. 

Було запитання від студентів і на 
тему медицини, на що Ігор Палиця 
відповів, що Фонд акцентує на фі-
нансуванні профілактики захворю-
вань, з якими найбільша проблема 
в області, — це рак шлунку, товстої 
кишки та молочних залоз в жінок. 

— У лікарні міста Луцька для 
безкоштовного огляду Фонд ще три 
роки тому закупив обладнання для 
гастроскопії, колоноскопії. Хочемо 
зараз закупити хоча б у зони чорно-
бильської катастрофи мамографи. 
Так, багато зроблено, але ще більше 
можна зробити, маючи нормальне 
дієве представництво в місцевих ра-
дах, — наголосив Ігор Петрович. — 
Тим більше, що рік тому Фонд роз-
ширив межі своєї діяльності на всю 
область. Нагадаємо, Ігор Палиця — 
перший номер у списках кандидатів 
до обласної та міської рад від партії 
УКРОП.

Людмила ШИШКО

на що дивитися.
— Коли запускали реконструк-

цію «Авангарду», Ви озвучили 
цікаву ідею про те, що оновлений 
стадіон дозволить розвиватись 
інфраструктурі міста. Змагання 
всеукраїнського та міжнародного 

рівня допоможуть готельному біз-
несу, ресторанному... 

— У 2016 році в Луцьку заплано-
вані чотири національні чемпіонати, 
один європейський і один великий 
тренувальний збір. Змагання такого 
рівня — це приїзд до тисячі учас-

ників, з якими є тренери, супрово-
джуючі, часто приїжджають друзі, 
батьки. І їм треба десь жити, харчу-
ватися, проводити дозвілля, щось 
купувати. Крім того, це можливість 
відкрити перед багатьма людьми 
Луцьк, перед тими людьми, хто за 
інших обставин сюди б і не приїхав.

— А Ви маєте якесь бачення, 
як можна розвивати мікрорайони 
міста? Конкретно — 33-й, Центр, 
ДПЗ...

— У нас сьогодні в Луцьку пра-
цює вісім «Офісів розвитку кварта-
лів». Безпосередньо комунікуючи 
з людьми, працівники Офісів ви-
вчають їхні проблеми, бачення. Усі 
спальні райони — забудовані, і роз-
будувати там щось велике навряд 
чи вдасться, але привести в порядок 
двори, вулиці, спорудити дитячі та 
спортивні майданчики, засадити де-
ревами, скверами — усе це в наших 
силах.

Найбільш наболіла тема, з якою 
звертаються лучани, — житлово-ко-
мунальне господарство. Є дуже ба-
гато звернень щодо ремонту будин-
ків, під’їздів, дахів, підвалів, заміни 
комунікацій, каналізації. Тому ми 
надаємо консультації щодо створен-
ня об’єднань співвласників багато-
квартирних будинків (ОСББ), про-
водимо спеціальні навчання. 

— Бувають випадки, коли Фонд 
допомагає з фінансуванням таких 
робіт?

— Фонд заохочує людей форму-
вати квартальні, вуличні та будин-
кові комітети, утворювати ОСББ, і 
якщо вони звертаються з таким про-
ханням, допомагає коштами. Зараз 
ми фінансуємо проект одного ОСББ 
загальною вартістю 175 тисяч гри-

вень: 130 тисяч вони зібрали самі, а 
45 тисяч дає Фонд. Ми підтримуємо 
людей, які готові вкладати свої ко-
шти.

— Для того, щоб місто почало 
одномоментно змінюватися, по-
трібні чималі кошти. Де плануєте 
їх брати?

— Перш за все, треба правиль-
но розподілити бюджет. Якщо по-
садили дерево в одному дворі, то в 
кожному іншому районі теж треба 
посадити по деревцю. Ми знайдемо 
активних людей, які не будуть да-
вати спокійно спати ні міському го-
лові, ні його заступникам, а будуть 
постійно ставити нові завдання, 
розповідати про потреби кожного 
будинку в усіх куточках Луцька. 

Можу гарантувати, що такого, 
щоб один мікрорайон став пріори-
тетним і на нього виділялися кошти, 
а про інший забули — не буде.

— А яким Ви б хотіли бачити 
Луцьк через п’ять років?

— Затишним, комфортним, міс-
том європейського рівня. Нам є до 
чого рости і що змінювати. Дуже 
хочеться, щоб не лише влада почала 
дбати про своє місто, а й кожен меш-
канець пам’ятав про порядок, чисто-
ту, добробут інших, переживав за 
чуже майно, як за своє, за чужі гро-
ші, як за свої. Тоді Луцьк буде успіш-
ним і процвітаючим. 

— Активна благодійна діяль-
ність за останні роки зробила Ігоря 
Палицю, мабуть, найвпливовішою 
людиною в місті. Якою ви бачите 
його роль надалі?

— Для мене той факт, що Ігор 
Палиця погодився очолити вибор-
чий список і до міської, й до облас-
ної ради, багато про що говорить. 
Він взяв на себе відповідальність за 
команду, яку веде на вибори. Зро-
зуміло, що, вигравши і в міській, і в 
обласній раді, Ігор Петрович обере 
вищий представницький орган, ціл-
ком ймовірно, що навіть стане голо-
вою обласної ради. Переконаний, 
що ми згуртуємо потужну фракцію 
у Волинській раді і, формуючи бю-
джет на наступний рік, дамо зрозу-
міти усім районам краю, що зміни на 
краще — не за горами.

Проте є ще довибори у Верховну 
Раду у 23-ому окрузі, і Ігор Палиця 
не може ігнорувати таку можли-
вість. Адже парламент — це набага-
то сильніший і потужніший інстру-
мент, який дозволить змінити життя 
волинян на краще. 

— Ви — наймолодший із канди-

датів на посаду міського голови...
— Мені — 38, і я не такий уже 

молодий. До того ж, переконаний, 
що маю досвіду більше, ніж дехто 
в передпенсійному віці. Ще навча-
ючись на третьому курсі, я почав 
займатися бізнесом. Разом із това-
ришем ми привозили канцтовари з 
Польщі та продавали. Це були не-
великі гроші, але — мої. Дозволяли 
почувати себе комфортніше і не за-
лежати від того, чи вчасно держава 
нарахує стипендію. 

Коли в 1998 році закінчив на-
вчання, пішов до батька на книжко-
ву фабрику «Християнське життя». 
Там довелося доводити, що займаю 
посаду не через тата, а тому, що сам 
є непоганим професіоналом. Це 
було моє перше робоче місце, після 
якого було ще дуже багато цікавих 
проектів. До речі, до кожного місця 
роботи я мав стосунок як власник, з 
часткою від 20 до 50%. 

— Що думаєте про інших пре-
тендентів на посаду Луцького місь-
кого голови? Кого вважаєте голо-
вним конкурентом?

— Мабуть, все-таки Миколу Ро-
манюка. У нього був шанс показати 
себе. Я так думаю, якщо достойно 
працювати п’ять років поспіль, рей-
тинг мав би сягати 80%. Яким є ре-
альний відсоток довіри лучан до їх-
нього мера — побачимо лише після 
виборів. 

Як на мене, то наша команда 
працювала в такому ритмі і з такими 
результатами, що є всі шанси отри-
мати понад 50% голосів ще в першо-
му турі. 

— Чому вважаєте, що вам на 
посаді міського голови вдасться 
більше, ніж вашим попередникам?

— Моїми попередниками на 
посаді міського голови були люди, 
сформовані при комунізмі. Тоді ще 
не працювала ринкова економіка, і 
як показує стиль їхнього управління 
— вони так і не розібралися, як му-
сить жити місто в цих умовах. 

Окрім того, результати роботи 
нашого Фонду не дають сумніватися 
в тому, що й на офіційних посадах 
нам вдасться чути лучан, дбати про 
їхні інтереси. Робота на людей і для 
людей за ці роки стала частиною сві-
домості кожного працівника Фонду, 
це тепер — у нас в крові. Бажання є, 
компетенція є, лишилося питання за 
повноваженнями, і переконаний, що 
лучани невдовзі нам їх передадуть.

Розмовляла 
Оксана ОСИМЧУК
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На Волині затримано підозрюваного 
у вбивстві дівчини
У Волинській області правоохоронці затримали підозрюваного 
у вбивстві 20-річної дівчини.
Зловмисником виявився 30-річний місцевий житель. Як 
з’ясувалося, мотивом вбивства стали боргові зобов’язання. Ді-
вчина займалася продажем речей через Інтернет. Аби не повер-
тати гроші, чоловік вирішив її вбити. Правопорушник заманив 
дівчину до лісу, де кілька разів ударив ножем. Прикривши тіло 
гілками та поліетиленовими пакетами, зловмисник забрав у 
вбитої мобільний телефон та ключі від квартири. З помешкання 
дівчини вбивця викрав ще й ноутбук.

На Львівщині жінка прийшла 
по візу, прихопивши набої
Охорона консульства Польщі у Львові затримала 
на вході до будівлі установи жінку, у сумці якої 
були набої. 57-річна мешканка Радехівського ра-
йону пояснила, що знайшла набої приблизно два 
тижні тому, коли чистила криницю. П’ять набоїв 
калібру 7,62 мм вона поклала до сумки, щоб при 
нагоді здати в міліцію. Згодом про їхнє існування 
жінка забула і зі своєю знахідкою прийшла до 
консульства, щоб отримати візу. Вилучені набої 
скеровані на експертне дослідження.

1,4
стільки мільярдів доларів 
офшорних фірм, які належать 
«сім’ї» Януковича, заблокували 
на рахунках державних банків в 
Україні. Про це повідомив міністр 
юстиції Павло Петренко.

5

Вибори

можливість будувати незалежну країну 

побачив у мені мера Ігор Палиця

Переконаний, що ми згур-
туємо потужну фракцію у 
Волинській раді і, форму-
ючи бюджет на наступний 
рік, дамо зрозуміти усім 
районам краю, що зміни 
на краще — не за горами.


