
На прес-конференції, яка відбула-
ся нещодавно, засновник Фонду 
«Новий Луцьк», член  політради 
партії «Українське об’єднання 
патріотів —  УКРОП» Ігор Палиця, 
голова правління Фонду Олександр 
Товстенюк  та голова обласної ор-
ганізації партії  В’ячеслав Рубльов 
поділилися з журналістами своїм 
баченням місця їхньої політичної 
сили в місцевих органах самовря-
дування. 

ПРО «УКРОП» І ЧЛЕНСТВО В 
ПАРТІЇ 

Ігор Палиця: — Я ніколи не був 
членом жодної політичної сили, 
хоча в 2007 році обирався до Верхо-
вної Ради за списком «Нашої Украї-
ни». Обирався, але в партію не всту-
пав. «УКРОП» — перша політична 
сила, членом якої я став. І відчуваю, 
що зробив правильно. Це та партія, 
яка дасть можливість всім патріотам 
України, не тільки військовим, а й 
учителям, лікарям, волонтерам, біз-
несменам, відчути можливість впли-
вати на суспільство.  Довірившись 
цій політичній силі, люди отрима-
ють те, чого вони очікують від дер-
жави.  Величезний досвід роботи по 
Фонду дав нам можливість на прак-
тиці відчути та зрозуміти потреби 
людей, ми навчилися правильно та 
вчасно реагувати. Тобто, налагоди-
ли зворотній зв’язок і надалі будемо 
його розвивати. 

ПРО ПРОГРАМУ «СТРАТЕГІЯ 
РОЗВИТКУ 2012»

Олександр Товстенюк: — Ще 
в 2012 році ми провели в Луцьку 
ґрунтовне опитування населення 
(56 тисяч анкет) щодо того, що б 
вони хотіли змінити у своєму місті. 
Зібрали всю інформацію в єдине. 
Проаналізували та відповідно роз-
робили програму «Стратегія розви-
тку 2012». На сьогодні можливості 
реалізувати її на 100 відсотків не 
було. Тому вирішили створити ме-
режу «Офісів розвитку кварталу» 
за географічним принципом, так, 
щоб можна було охопити все місто. 
Почали з підбору кадрів. Для цього 
вивчили більше 130 резюме. Про-
вели більше 60 співбесід і відібрали 
25 людей, які сьогодні працюють 
в «Офісах розвитку кварталів». У 
Фонді трудиться 36% чоловіків і 64% 
жінок. Хочу зазначити, що рівень 
професійності високий. Семеро жі-
нок-менеджерів є кандидатами в 
депутати до Луцької міської ради. 
І якщо їх оберуть, вони й надалі 
працюватимуть в «Офісах розвитку 
кварталів». І будуть сигналізувати 
про проблеми міському голові, хто б 
це не був. І мені, як голові правління 
Фонду, оскільки в нас є чітке розу-
міння того, що ми маємо зробити, і 
знаємо, як це зробити. План, який 
розпочали ще в 2012 році, —  «Стра-
тегія розвитку 2012» — зреалізуємо, 
щоб там не було. 

ПРО ШАНСИ ПЕРЕМОГТИ НА 
ВИБОРАХ

В᾿ячеслав Рубльов: — Шанси 
волинського «УКРОПу» буду оці-
нювати як одні з найкращих. Думаю, 
що буде максимальний результат. 
Звісно, нелегко працювати, тому що 
відчуваємо тиск. Але найсильніші 
люди, які не побоялися тиску, сьо-
годні тут, і вони завтра в місцевих 
радах будуть працювати на громаду.

ПРО ПЕРЕКРИТТЯ ДОРОГИ В 
КРИМ І ВІЙНУ НА ДОНБАСІ

Ігор Палиця: — Те, що кримські 
татари та «Правий сектор» пере-
кривають дорогу в Крим, вважаю 
неправильним і дуже небезпечним. 
Усі рішення, на мою думку, треба 
приймати на законодавчому рівні. 
Я також  категорично проти того, 

щоб повертати Крим і Донбас ці-
ною загибелі наших дітей і батьків, 
родичів, близьких. Не повинно бути 
війни. Ми за півтора року не спро-
моглися прийняти такі економічні 
та соціальні закони, щоб показати і 
Криму, і Донецьку, і Луганську, що в 
Україні починає формуватися нор-
мальне позитивне проєвропейськи 
спрямоване суспільство. Ми не при-
йняли ні одного ліберального закону 

стосовно розвитку бізнесу і подат-
кового законодавства. Не прийняли 
жодного  закону інформаційного, 
ідеологічного та патріотичного, 
який би показав, що розвиваємося 
в правильному руслі. Ми не зроби-
ли нічого, щоб Крим, Донецьк і Лу-
ганськ захотіли до нас повернутися. 
Я хотів би, щоб люди проголосували 
розумом, не керувалися тим, що чу-
ють, хто що обіцяє, а тим, що вони 
бачать по справах. Я даю гарантію 
99,9%, як тільки в Криму, Луганську 
та Донецьку відчують і побачать, що 
в нас створене правильне та євро-
пейське суспільство, де працюють 
європейські закони, де немає коруп-
ції в прокуратурі, де добровольці, 
які врятували країну, не стають ви-
гнанцями, а їх, навпаки, пам’ятають 
і їм створюють почесті, така країна 
завжди буде для Криму, Луганська 
та Донецька бажаним місцем по-
вернення. Ми вже набридли Європі. 
Європа вже втомилася за нас терпі-
ти санкції, закривати підприємства, 
тоді як ми купуємо вугілля, газ у Ро-
сії та радіємо знижкам, які вона нам 
дає. Зверніть увагу, в Україні  вперше 
за півтора року з᾽явився санкційний 
список, за який соромно. От  коли 
ми самі почнемо бувати правильну 
державу, до нас повернеться все. 

ПРО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ, 
ПРЕФЕКТІВ ТА ТАРИФИ

Ігор Палиця: — Якщо ми хоче-
мо змін до Конституції, потрібно це 
робити  шляхом референдуму. На-
род повинен визначитися: потріб-
ні йому такі зміни чи ні. З іншого 
боку, економічна децентралізація не 
потребує змін до Конституції. Еко-
номічна децентралізація потребує 
змін до Бюджетного та Податкового 
кодексів. 

Щодо префектів — я категорич-
но проти їхнього призначення. Тому 
що це не децентралізація, а узурпа-
ція влади руками Президента. Це 
будуть призначатися люди, які за 
командою Президента будуть зу-
пиняти те чи інше рішення міської, 
сільської, районної ради чи облас-
ної. Я не знаю, з якими бажаннями 
та за якими причинам. Можливо, 
щоб гроші якісь заробити, якщо об-
ласна рада буде щось ділити, якісь 
землі, а, можливо, для того, щоб 
був слухняний голова міста, який 
біг би до Президента та просився у 
президентську партію. Сьогодні всі 
мери міст вступають у партію «Солі-
дарність». Тому що їм сказано: «Хо-
чеш, щоб до тебе СБУ, прокуратура 
та міліція не ходила в гості, — іди 
в партію». Усім чиновникам, яким 
ми пропонували: «Давайте до нас», 
подзвонили та попередили: «Буде-
те звільнені, якщо будете вибирати 
іншу партію». А ті зміни про особли-
вий  статус Донецька і Луганська… 
Вважаю, все робилося не заради 
змін до статусу Донбасу, а заради 
префекта та введення його в консти-
туційний порядок. Це перше. Друге 
— децентралізацію треба вже роби-
ти зараз через бюджетно-податкове 
законодавство, а не чекати змін до 
Конституції. У нас Майдан вимагав 
парламентсько-президентської рес-
публіки. Ми отримали цю парла-
ментсько-президентську республіку. 
Але потім, завівши в парламент од-
нойменну собі фракцію, Президент 
почав контролювати парламент за 
її допомогою, за допомогою Гене-
ральної прокуратури, яка отримує 
завдання на кого надавити, кого ви-
кликати. Сьогодні в нас повністю 
узурпована влада Президентом. У 
нас не парламентсько-президент-
ська республіка, а президентська. 
Чому «Народний фронт» не пішов 
на вибори? Тому що все — тарифи 
на газ, електроенергію, ріст долара 
— звалили на Яценюка, хоча в уряді 

90% — це люди Порошенка, а лише 
10 % — Яценюка. Це картярська гра, 
вони думають, що ми всі дурні. Але 
так не буде. Винні вони всі. І винен 
БЮТ, який знаходиться в коаліції та 
голосує за ті тарифи. Не можна бути 
в коаліції й казати: «Ці тарифи нам 
не підходять». Не згодні, виходьте з 
коаліції і не загравайте з народом. 
Я за те, щоб були ринкові тарифи, 
тому що не можна штучно занижу-
вати собівартість газу або електро-
енергії. Але це треба відкрито по-
казати народові. Показати, з чого 
складається собівартість. І знаючи, і 
розуміючи, що сьогодні в людей не-
має можливості платити за світло, 
газ і все інше, знайти чіткі форми 
субсидій для того, щоб компенсува-
ти людям зараз, поки ми не виведе-
мо суспільство на більш-менш нор-
мальні заробітні плати. Це все має 
бути прозоро. 

ПРО ЗАКРИТТЯ 
МАЛОКОМПЛЕКТНИХ ШКІЛ

Ігор Палиця: — У кожному ви-
падку треба підходити індивідуаль-
но. Ті школи, де навчається мало 
дітей і є можливість забезпечити 
якісну доставку (не більше півгоди-
ни) до іншого навчального закладу, 
де більше класів і більша наповню-
ваність, то, напевно, це потрібно ро-
бити, але за бажанням батьків. Якщо 
немає такої можливості, тоді треба 
забезпечити максимально якісну 
освіту тим дітям, які навчаються в 
цій школі.

ЯКУ РАДУ ОБЕРЕ: ОБЛАСНУ ЧИ 
МІСЬКУ? 

Ігор Палиця: — Я оберу обласну 
раду, хоча  відповідальність все одно 
буду нести і за обласну, і за міську. 
Ми оберемо сильного голову об-
ласної ради. Чому я очолив список 
до обласної та до міської ради? Щоб 
люди розуміли, що я несу особис-
ту відповідальність за тих людей, 
які стали кандидатами від партії 
«УКРОП» як до обласної, так і до 
міської рад. 

ПРО БУРШТИН

Ігор Палиця: — Я спостерігав 
за тим, що відбувалося, коли проти 
людей кинули міліцію та Нацгвар-
дію. Виходить так, що добровольці 
сьогодні воюють на фронті, а з людь-
ми воює повністю забезпечена всім 

Нацгвардія і міліція. Не знаю, звідки 
взялася тисяча людей і де вони зна-
ходяться в цей час, коли Президент 
шукає приватні армії, і тут раптом 
нізвідки з᾽являється тисяча спе-
цохоронців. Вирішувати проблему 
проти своїх людей, яким немає чого 
їсти, за допомогою Нацгвардії і мі-
ліції не можна категорично. Треба 
нарешті проблему видобування 
бурштину вирішити на законодав-
чому рівні: проголосувати закони, 
які дозволять людям, дотримуючись 
усіх нормативів, не завдаючи шкоди 
природі, заробляти гроші, годувати 
сім᾽ї, платити податки — чи це буде 
рентна плата, чи податок за корис-
тування надрами, у будь-якому ви-
падку від 30 до 50 відсотків має йти 
в бюджет регіону, де цей бурштин 
видобувається. Те саме стосується й 
видобування нафти, піску, газу. 

ПРО РОЗВИТОК РЕГІОНУ

Ігор Палиця: — Перше, що ми 
повинні зробити, — це дороги, щоб 
до нас їхали і ми мали можливість 
кудись поїхати. Друге, прозоро роз-
поділити бюджети. Насамперед на 
науку, медицину. Третє, ми повинні 
проаналізувати та зрозуміти, у який 
спосіб можемо «притягнути» інвес-
тиції на Волинь. У нас все для цього 
є: замок Любарта, Шацькі озера, Во-
лодимир-Волинський з його історич-
ними пам᾽ятками, інші цікаві місця, 
куди ми можемо «затягнути» турис-
тів. Ми всім цим і займемося. Хіба це 
правильно, що в Луцьку ринок зна-
ходиться біля замку Любарта, а на 
Світязі роздали всю землю, так і не 
побудувавши каналізації, і сьогодні 
озеро просто вмирає? Ніхто цим не 
займається, а спробує хтось зайня-
тись, прокуратура «дасть по руках», 
тому що вони всі в цьому «замазані». 
Тому будемо пробувати тут будувати 
Європу, а почавши тут, я думаю, ми 
зможемо збудувати і в Україні. Нам 
ніяка допомога для цього не потріб-
на та й нам ні одна країна не допомо-
же. Тому що вони хочуть бути сильні 
самі, і не хочуть, щоб ми були силь-
ними. І поки хтось нами керуватиме, 
нічого від нас не залежатиме. Тому 
ми самі повинні управляти своєю 
державою. Тоді з нами розмовляти-
муть на рівних. І досить уже «бігати» 
по самітах з простягнутою рукою і 
просити: «Візьміть нас то в НАТО, то 
в Євросоюз». Не хочете — не беріть. 
Ми самі собі дамо раду. 

Юлія СТРІЛЕЦЬКА
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Борг волинян за спожитий газ 
перевищив 60 мільйонів гривень
Цього року волиняни використали більше 171 мільйона метрів 
кубічних природного газу, що вартує 468 мільйонів гривень, але 
розрахувалися за нього лише на 86,3% — це 403 мільйони гри-
вень. Про це розповів директор ТОВ «Волиньгаз Збут» Микола 
Тищук під час засідання антикризового штабу Волинської облас-
ті. Він також повідомив, що як засіб впливу на злісних боржників 
ТОВ «Волиньгаз Збут» використовує примусове відключення від 
газопостачання.

У Луцьку бюджетникам 
пообіцяли підвищити 
зарплати
Начальник управління фінансів та бюджету Луць-
кої міської ради Лілія Єлова відзначила, що за ці 
9 місяців міський бюджет перевиконаний на 25 
мільйонів. Частину цих коштів планують перепра-
вити на підняття заробітної плати для працівників 
бюджетної сфери, а саме майже 9 млн грн.

500
стільки людей за останні два мі-
сяці притягнуто до кримінальної 
відповідальності. Про це повідо-
мив Президент Петро Порошен-
ко. Він додав, що розпочався 
конкурс щодо вибору керівників 
місцевих прокуратур.
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Вибори

В’ячеслав Рубльов, Ігор Палиця та Олександр Товстенюк на прес-конференції

Ігор ПАЛИЦЯ: Довірившись «УКРОПУ», люди 
отримають те, чого вони давно очікують від держави

Тому будемо пробувати 
Європу будувати на Воли-
ні, а почавши тут, думаю, 
ми зможемо збудувати її 
в Україні. Нам ніяка допо-
мога для цього не потрібна 
та й нам ні одна країна не 
допоможе.


