
Зміни в державі та побудова нової 
України вимагають нових людей у 
владі. Президент Петро Порошен-
ко веде до Верховної Ради власну 
команду. 
В окрузі № 22 (Луцьк) від партії 
«Блок Петра Порошенка» балоту-
ється фінансист Роман Іванюк, лю-
дина нова для української політики, 
але не нова для нашого міста.
Роман Іванюк народився та отри-
мав освіту в Луцьку. Після чого 
перебрався до Києва. Сьогодні 
він — фахівець у галузі інвестицій. 
За його участі економіка нашої 
держави отримала сотні мільйонів 
доларів. 

— Інвестиції для багатьох лю-
дей поняття ефемерне. Можете 
перевести його в більш практичну 
площину? 

— Інвестиції — це перш за все 
«живі» гроші, які надходять в еконо-
міку держави не з кишені громадян, 
а з кишень бізнесменів. 

Упродовж 10 років я професій-
но займаюся залученням інвестицій 
в Україну. І практичний результат 
цієї діяльності — в економіку краї-
ни влилися сотні мільйонів доларів. 
Ця сума була б значно вищою, якби 
в Україні по-іншому ставилися до 
інвесторів та підприємців. 

Мої погляди щодо відновлення 
інвестиційного потенціалу нашої 
держави збігаються з пропозиціями 
Петра Порошенка. Тож я без вагань 
приєднався до команди Президента. 

— Що пропонуєте в частині за-
лучення інвестицій? 

— Перш за все хочу відзначити, 
що я — реаліст. Ніколи не займався 
«слизькими прожектами». 

Одна з моїх задумок — запусти-
ти в Україні національні інвестицій-
ні проекти. Зокрема, створити ана-
лог «Грузинського інвестиційного 
фонду». Ця організація свого часу 
залучила в економіку Грузії, неве-
ликої республіки, шість мільярдів 
доларів. 

Маємо досягти вищих показни-
ків із огляду на більший масштаб на-

шої країни. Уже працюємо над цим 
проектом. Він може бути реалізова-
ний упродовж року. 

— Команда Порошенка має чіт-
кий план розбудови України? 

— Так. Цей документ має назву 
«Україна-2020». Нещодавно Петро 
Порошенко її презентував. 

Я підтримую цю ініціативу і го-
товий разом із Президентом кар-
динально змінювати ситуацію в 
державі. Знаю, як реформувати не-
ефективні державні механізми, щоб 
зробити їх прозорими та дієвими. 

Сьогодні Порошенку не виста-
чає підтримки Верховної Ради, де 
сидять регіонали та їхні союзники. 
Вони всіляко заважають Президенту 
проводити закони, які необхідні для 
змін у державі. Тому я йду в парла-
мент, щоб разом із командою Петра 
Олексійовича навести лад в Україні. 

Я готовий боротися з корупцією, 
оскільки цей фактор нищить інвес-
тиційні перспективи нашої держави. 
Але такі рішення реально забезпечи-
ти лише на парламентському рівні. 

Для прикладу, треба змінити 
закони так, щоб чиновники усвідо-
мили невідворотність покарання за 
хабарництво. Щоб покарання не об-
межувалося штрафами й умовними 
термінами. 

— За які з інших завдань, по-
ставлених Порошенком, готові 
взятися? 

— Україні необхідна податкова 
реформа на європейських фіскаль-
них принципах. Треба радикально 
скоротити контролюючі органи, які 
стримують економічну активність у 
суспільстві. 

Заборонити перевірки малого 
та середнього бізнесу. Дати людям 
вільно жити і працювати. Заохочен-
ня малого бізнесу — один із ключів 
до європейської брами України. 

Взагалі відсутність належних 
умов для бізнесу — шлагбаум на 
шляху інвестицій. Це — погіршення 
ситуації із зайнятістю, наповненням 
бюджетів, крок до економічної де-
пресії. 

Вірю, що за п’ять років побачимо 

обриси нової України. У якій легко 
започатковувати і вести бізнес. Без 
корупції та рейдерства. Із судовою 
системою, що захищає права грома-
дян. 

— У всі роки болючим для 
українського суспільства було пи-
тання медицини. Вона на папері 
безплатна, а по факту... 

— Маю програму розвитку ме-
дицини, зокрема, на рівні Луцька. 
Як представник родини з медични-
ми традиціями переконаний, що без 
глобальної реформи нинішня систе-
ма безперспективна. 

«Реформа» від Януковича по-
ставила галузь на межу краху. Безко-
штовної медицини у світі не існує, її 
не існує і в Україні. 

Загалом уже працюю над цим. 
Ініціативи моєї команди — на роз-
гляді в Адміністрації Президента. У 
роботі — проект створення приват-
них інвестиційних фондів для залу-
чення інвестицій інших суверенних 
фондів. 

— Ви балотуєтеся в Луцьку. 
Чому? 

— Тому що я лучанин. Мій жит-
тєвий шлях розпочався звідси. Мій 
дідусь і тато все життя працювали в 
Луцьку. 

Сам я навчався у міській гімназії 
№ 4. Зі школи грав за «Волиньбас-
кет» — головну баскетбольну коман-
ду міста. 

До речі, в п’ятницю побував у 
рідній школі. Привітав учителів із 
професійним святом. Зустрівся й 
зі своєю першою вчителькою... Все 
було дуже душевно. Знаєте, розчу-
лився до сліз. 

— У чому бачите перспективи 
Луцька як фінансист? 

— У Луцька є все, щоб приваби-
ти до себе тисячі інвесторів із бага-
тьох країн світу. Не вистачає лише 
нормальних законів і хорошої пре-
зентації міста. Результатом вико-
нання цих умов стануть нові робочі 
місця, бюджетні відрахування, інже-
нерна і транспортна інфраструктура 

європейського рівня. 
Луцьк я бачу справді європей-

ським містом. Воно європейське за 
духом, але місто має бути європей-
ським за стандартами життя. 

Існують колосальні можливості 
його розвитку. За туристичним по-
тенціалом Луцьк нічим не поступа-
ється Львову, Кракову, Варшаві, ін-
шим містам Східної Європи. 

Прихід інвестора в декілька сек-
торів економіки активізує ділову 
активність на усій території міста. 
Це стимулюватиме появу нових ро-
бочих місць, посилить конкуренцію 
на ринку праці. Люди стануть багат-
шими, а бюджети отримають більше 
коштів. Це — реальні чинники по-
кращення якості життя. 

— Чим, окрім туризму, можна 
приваблювати в Луцьк інвесторів? 

— Близькість до кордонів із 
Польщею та Білоруссю дозволяє 
створювати ефективні виробни-
цтва. Це підтверджує успішний до-
свід розміщення у Луцьку низки 
сучасних виробництв за участі іно-
земного капіталу, наприклад, того ж 
заводу «Кромберг енд Шуберт». 

Після змін законів великі ні-
мецькі автохолдинги могли би збу-
дувати заводи під Луцьком. Для 
цього у регіоні є усі передумови: 
промислові традиції, кваліфікована 
робоча сила, наближеність до Євро-
пи, конкурентна зарплата. 

 — Як Ви ставитеся до ідеї Пе-
тра Порошенка про децентраліза-
цію країни? 

— Підтримую. Конкретно Луць-
ку децентралізація дасть більше прав 
і незалежності в частині залучення 
іноземних інвестицій. Не треба чека-
ти погоджень із Києва чи випрошу-
вати підпис у чиновника зі столиці. 

Як народний депутат я вимага-
тиму, аби частина податків, зібраних 
у Луцьку, а також інших містах, за-
лишалася на цих територіях. Певна 
економічна автономність дозволить 
залучати субвенції, продавати ці-
льові облігації для відновлення інф-
раструктури. 

Ярина ПРИХОДЬКО

Телегід
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Понеділок, 13 жовтня

06:45, 07:15, 07:45, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 19:30, 00:20, 03:55 
ТСН: «Телевізійна служба 
новин»

07:10 «Особистий рахунок»
07:35 «Маша і ведмідь» 
08:35, 21:00 «Чистоnews»
09:35 «Шість кадрів»
10:25 «Міняю жінку»
12:10 «Хоробрі серця»
14:00 Х/ф «Міцний горішок - 4»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10, 02:20 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана - 4» 
20:30 «Секретные материалы 

- 2014»
21:20 Т/с «Свати» 
22:30 «Гроші»
23:35 «Сказочная Русь»
00:35, 04:15 Т/с «Убивство 2» 

05:30 Т/с «Повернення Мухта-
ра-2»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 12:00, 14:00, 17:45 
«Новини»

07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20 Х/ф «Час збирати»
11:25, 12:25 Д/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
14:20 «Сімейний суд»
15:05 «Жди меня»
18:00 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 04:50 «Подробиці»
20:40 Т/с «Будинок з ліліями»
00:20 Т/с «Пілот міжнародних 

авіаліній» 
02:00 Д/с «Територія непізнанного. 

По той бік світу»
02:50 «Мультфільмии»

06:10 Події тижня з Олегом 
Панютою

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
01:50 Події

09:15, 14:15, 15:25 Т/с «Слід» 
10:00, 21:00 Т/с «Карпов 3» 
12:00, 19:45 «Говорить Україна»
13:15, 04:30 Т/с «ОСА» 
18:00 Т/с «Красуня Ляля» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Мачете вбиває» 
02:35 Щиросерде зізнання
03:00 Х/ф «Королева льоду» 

06:00 «Люблю готувати»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
10:30 Х/ф «Шукаю наречену без 

приданого» 
12:20 «КВК»
14:45 Х/ф «Шалені гроші» 
16:25 М/ф «Мадагаскар 3» 
18:10 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка. Шопінг»
20:00 «Орел і Решка. На краю світу»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Спіймай мене, якщо 

зможеш» 
00:45 Х/ф «Острів скарбів» 
02:10 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
11:00 Х/ф «Пригоди Буратіно»
13:25, 19:25 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
15:15 Т/с «Пуаро Агати Крісті»
16:50 Х/ф «На чужому святі»
18:15 Х/ф «По вулицях комод 

водили»
21:15 Т/с «Місс Марпл»
23:05 Х/ф «Смерть під вітрилом»
01:25 Х/ф «Щоденник баскет-

боліста»
03:05 Бійцівський клуб
03:50 Кіноляпи
04:45 Саундтреки

05:25 У пошуках істини
06:10 «Вiкна-Новини» Спецре-

портаж»
07:00, 16:00 «Все буде добре!»
09:00 «Зіркове життя. Випробуван-

ня бездітністю»
10:05 Х/ф «Остання роль Ріти» 
12:35 «Битва екстрасенсів 14»
15:00 «Все буде смачно!»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
18:55 Т/с «Коли ми вдома» 
20:00 «Куб - 5»
22:35 «Детектор брехні - 6»
23:35 «Один за всіх»
01:00 Нічний ефір

04:30 Служба розшуку дітей
04:35 Світанок
05:40, 19:20 Надзвичайні новини
06:20, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:20 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:30 Х/ф «Код доступу»
13:20 Х/ф «Шоу починається»
15:35, 16:10 Х/ф «Кров’ю і потом. 

Анаболіки»
20:35 Дістало!
21:55 Свобода слова
01:05 Х/ф «Я - легенда» 
02:40 Х/ф «Голівудські копи» 

06:00 М/с «Гарфилд и его друзья»
07:10, 21:10 Т/с «Интерны»
08:35, 15:05 Т/с «Универ»
11:00, 16:30, 02:15 Comedy Club
13:45 Д/с «Разрушители мифов»
14:45 Т/с «Оранжерея»
17:30, 04:20 Comedy Woman
18:30 Т/с «ОНЛАЙН. ВНЕ СЕТИ»
18:50 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
20:15 Т/с «СашаТаня»
22:45 Крабат: ученик колдуна
00:50 Х/ф «Пакт» 

05:50 Kids Time
05:55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06:35 М/с «Нові пригоди мисливців 

за привидами»
07:00, 09:00 Т/с «Татусеві дочки»
08:00, 13:55 ШОУМАНІЯ
11:55, 14:50 Т/с «Останній з 

Магикян»
16:40 М/ф «Три богатирі на 

далеких берегах»
18:00, 00:05 Репортер
18:20, 23:10 Абзац!
19:00 Ревізор. Без купюр
21:10 Супермодель по-українськи
00:10 Х/ф «Хто такий Гаррі 

Крамб?»
02:05 Т/с «Милі ошуканки» 
04:50 Зона ночі

06:00 Бандитський Київ
07:00, 15:00 У пошуках істини
07:50, 15:50 Таємниці вермахту
08:40 Вражаючі кадри
10:30, 18:30 Далеко і ще далі
11:30 Таємнича Африка
12:20, 22:50 Мегамисливці
13:10, 23:40 Анатомія злочину
14:10, 21:10 Правила життя
16:40 Сучасні дива
17:30 Танки. Великі битви
19:20 Секретні території
22:00 Замерзла планета
00:30 Покер
01:20 Шукачі

04:30 Х/ф «Тихий Дон» 
08:15 «Правда життя. Професія 

телеоператор і фотограф»
08:45 «Агенти впливу»
09:35 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 3» 
11:30 Т/с «Шериф - 2» 
15:15 Т/с «Павутиння - 6»
19:00, 21:40, 02:05, 04:05 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 9»
22:00 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець - 8» 
23:45 Т/с «Гаваї 5.0» 
00:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 5» 
02:35 Х/ф «Прокляття мертвого 

озера» 

06:00 Малята-твійнята
06:20, 10:20 М/с «Маша і Ведмідь» 


06:50, 09:20 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки мутанти чере-

пашки ніндзя» 
08:55 М/с «Каспер» 
10:55 Єралаш
12:00 Богиня шопінгу
13:50, 19:00 Панянка-селянка
14:50, 21:00 Країна У
15:50 Віталька
17:00 Т/с «Світлофор»
20:00 Т/с «Кухня» 
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» 
00:00 6 кадрів
01:00 Профілактика

05:50, 18:10 Т/с «Небесне 
кохання» 

06:35 Телеторгівля
07:40 Мультфільми 
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:20, 17:15 Жіноча форма
12:15, 22:50 Модний вирок
13:15 Час краси
14:10, 21:05 Зайві 10 років
15:10 Таємниці шеф-кухаря
16:00 Квадратний метр
19:05 Д/с «Ігри долі»
22:00 Шалене весілля
23:50 Що для вас корисно?
00:50 Х/ф «Смажені зелені по-

мідори» 
02:20 Колір Ночі

06:05 Від першої особи
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 

18:30, 21:00, 01:35 Новини
06:40, 07:15, 08:15 Спорт
06:50 Доброго ранку, Україно!
06:55, 07:25, 07:45, 08:25 Гість 

студії
07:35 Країна on line
09:50 Д/ф «Винниченко без Брому»
10:40 Д/ф «Щастя в тарілці»
11:40, 17:40 До Ради
12:05 Т/с «П’ять хвилин до 

метро»
13:20 Вікно в Америку
13:40 Фольк-music
15:20 Euronews
15:25 Д/ф «Самотній мандрівник»
16:10 Книга ua
16:40 Богатирські ігри
18:05 Час-Ч
18:15, 01:25 Новини. Світ
18:55 З перших вуст
19:15 Передвиборні агітаційні 

програми
21:30 Національні дебати

23:15, 00:00, 01:00 Підсумки
23:35, 00:15 Вертикаль влади
01:20 Трійка, Кено, Секунда удачі
02:00 ТелеАкадемія
03:00 Т/с «Царівна»

06:00 Мультфільми 
06:15 «33 квадратних метри»
06:40 Х/ф «Фанат» 
08:30 Д/ф «Знищені за мить»
10:55 Д/ф «Десятка найкращих»
12:00 Д/ф «Сучасні снайпери»
13:00 Х/ф «Фанат-2» 
14:30 Т/с «Гончі-4» 
18:30, 21:00 Новини «Спецкор»
19:00 Т/с «ППС» 
21:30 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22:00 Т/с «Наркотрафік» 
00:00 Х/ф «Діамантові пси» 
02:00 Х/ф «Постріл у труні» 
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Шахта № 10 «Нововолинська» 
забезпечить Волинь вугіллям 
на найближчі 40 років 
На цьому наголосив голова облдержадміністрації 
Володимир Гунчик. Він дав доручення підготувати 
перелік волинських котелень, які можуть 
використовувати вугілля місцевого виробництва. 
Перший заступник голови ОДА Сергій Кудрявцев 
поінформував, що таких об’єктів у області є 300, 
список уже спрямований на ДП «Волиньвугілля» для 
подальшої роботи. 

Благодійники придбали для 
батальйону тероборони «Волинь» 
спорядження на 130 тис. грн
Благодійний фонд «Волинь-2014» знову надав фінансову 
допомогу 1-му батальйону територіальної оборони 
«Волинь». Цього разу меценати придбали для потреб 
військових спорядження та обладнання на загальну суму 
130 тисяч гривень. Зокрема, було закуплено 24 надувних 
матраци, 10 електричних чайників, 400 пар теплих чобіт, 
350 комплектів теплої білизни, 200 захисних костюмів від 
дощу, дві мініелектростанції та моторну оливу.  

Роман ІВАНЮК: «Йду до Верховної Ради у команді 
Петра Порошенка, щоб Луцьк і Україна змінилися» 


