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Що ще потрібно знати про 
субсидію
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Олександр ТОВСТЕНЮК: 
Завдання мера — дбати не про 
депутатів міськради, а про громаду
15 листопада лучани оберуть 
нового мера. І від цього рішення 
залежатиме, яке майбутнє матиме 
Луцьк. Чи пливтиме за течією під 
керівництвом старих функціонерів, 
чи нарешті отримає ефективного 
менеджера, якому під силу запро-
вадити чесні правила гри та стати 
на шлях європейського розвитку.

Право працювати міським го-
ловою відстоюватиме голова прав-
ління Фонду Ігоря Палиці «Новий 
Луцьк», висуванець «Українського 
об’єднання патріотів — УКРОП» 
Олександр Товстенюк.

На місцевих виборах волиняни 
засвідчили найбільшу підтримку 
саме УКРОПу. Лишилося — обрати 
нового міського голову Луцька.

— Чому ви — успішний управ-
лінець та підприємець — вирішили 
спробувати себе в органах місцево-
го самоврядування?

— Повірте, отримати владу 
в  місті — не самоціль. Мати пред-
ставництво в місцевій владі — ви-
кликане необхідністю. З тим бачен-
ням, яке має Ігор Палиця, із тими 
фінансовими можливостями, якими 
сьогодні володіє Фонд завдяки ба-
жанню Ігоря Петровича вкладати у 
рідне місто, в регіон, просто необ-
хідно йти у владу. 

Здавалося б, маючи сім депута-
тів у міськраді, як це було в попере-
дній каденції, ми могли би зробити 

багато корисного. Безумовно, наші 
депутати готували чимало важли-
вих проектів рішень, та майже всі з 

них безпринципно блокувалися. Із 
політичних мотивів. Звісно, усі наші 
напрацювання недаремні, й у ново-

обраній міськраді, маючи вже 15 
депутатів, ми зможемо реалізувати 
ініціативи, які вперто «футболили» 

тодішні опоненти. 
— Припинивши співпрацю з 

Фондом «Новий Луцьк», чинна 
влада нажила в такий спосіб полі-
тичного конкурента?

— Політичного конкурента місь-
ка влада в особі УКРОПу дійсно 
отримала. Це факт. Але аж ніяк не 
в особі Фонду «Новий Луцьк», не в 
особі голови правління Фонду. Бо 
ми завжди готові до конструктивної 
співпраці.

— У Луцьку УКРОП переміг на 
41-му виборчому окрузі з 42-х. Але 
депутатів у міськраді буде 15.

— Усе через недолугий закон про 
місцеві вибори, який був поспіхом 
прийнятий напередодні виборів. 
Якби вибори відбувалися за мажо-
ритарної системою, то з 42-х округів 
у Луцьку УКРОП мав би 41-го депу-
тата. Попередній закон про місце-
ві вибори був більше прив’язаний 
до реалій. Він потребував змін, але 
був зрозумілішим. А новий закон, 
я думаю, одноразовий. Навряд чи 
він буде застосовуватися на парла-
ментських виборах. Дуже дивно ви-
глядає: в окрузі найбільше набрав 
депутат від УКРОПу, але разом із 
укропівцем до міськради пройшов 
іще один депутат — наступний. З ін-
шого боку були й такі ситуації: укро-
півець набрав найбільше голосів, але 
мандат отримав кандидат, за кого 
проголосувало менше виборців.
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Шановні лучани!
15 листопада — повторне 
голосування: ви обиратимете 
Луцького міського голову. 

Дякую за величезну довіру 
виборцям, які віддали за мене 
свій голос у першому турі. 
Завдяки вашій підтримці я 
здобув впевнену перемогу. 

Закликаю вас до активності 
й у другому турі: прийдіть на 
виборчі дільниці та проголо-
суйте, як  підказують ваші ро-
зум і серце. Адже від кожного 
з вас залежить подальший 
шлях розвитку нашого міста.

 Зі свого боку обіцяю вам і 
надалі працювати на благо 
громади — чесно та самовід-
дано. 

Вірю у вашу мудрість і непід-
купність. 

Нехай нам допоможе Бог!!!

З повагою
Луцький міський голова                            

Микола РОМАНЮК


