
«Декларований скандал» розго-
рівся довкола мільйонних доходів 
депутата Верховної Ради, члена ко-
мітету по боротьбі з корупцією Іго-
ря Луценка. Журналіст у минулому, 
активний учасник Майдану, боєць 
батальйону «Азов» та депутат від 
партії «Батьківщина» оприлюднив 
мільйонний рахунок у банку. Пояс-
нень спершу зажадали друзі Ігоря, 
потім інцидент, що почався в со-
цмережах, «вихлюпнувся» в народ. 
Інакше, як зрадником Майдану, 
українське суспільство Ігоря зараз 
не називає. Виправдовуючись, він 
запросив усіх охочих журналістів у 
гості, щоб показати, як «розкішно» 
живе, а заодно дати відповіді на всі 
питання, що стосуються його фінан-
сів. Він обурений звинуваченнями 
в неправомірній вигоді, оскільки 
вважає, що мав на це право, ще не 
будучи депутатом.

— Спочатку я страшенно злився. 
Особливо тоді, як почали телефону-
вати друзі та питати, що там у мене 
відбувається. Пост у «Фейсбуці» я 
написав, відповідаючи на запитан-
ня одного з колег, але підключилася 
громадськість, мене звинуватили в 
неправомірній вигоді, отриманій у 
2013 році, коли я ще не був народ-
ним депутатом. Як це можливо з 
юридичної точки зору — для мене 
загадка. Це говорить про те, що де-
які люди взагалі не читали закони. У 
мене одна претензія: хочу щоб вони 
визнали свою юридичну неправоту. 
Хоча мені теж варто дати пояснення 
на їхні абсолютно нормальні питан-
ня.

У трикімнатній квартирі на Зві-
ринецькій депутат зараз живе сам. 
Раніше ділив житло з мамою та ба-
бусею. Мама живе окремо, бабуся 
— на дачі. Їй краще там, каже Ігор, 
біля будинку працює ТЕЦ, повітря 
брудне, навіть у квартирі під нога-

ми іноді порипують опади, схожі на 
пісок. Будинок страждає від вібра-
ції — стоїть над лінією метро, меш-
канці чують, як ходять потяги під-
земки. Але депутат не скаржиться, 
збирається робити ремонт у ванній і 
колись купить батарейки для годин-
ника на кухні, який помітно відстає.

— Ігоре, все ж звідки мільйони 
на рахунку в банку?

— У 2004 році купив земельну 
ділянку в Княжичах Святошинсько-
го району. За свої зароблені гроші. 
Тільки закінчилася Помаранчева 
революція, я працював у журналі 
«Кореспондент», там платили дуже 
непогану зарплату. Засновник заре-
єстрував нас підприємцями, ми пла-
тили податки, заробляли пристойно. 
У Києві почався бум нерухомості. Я 
купив ділянку. Не пам’ятаю, в 2010 
або 2011 році її продав. Наступний 
договір: у 2009 році, в житловому 
комплексі «Чайка» дуже дешево про-
давали квартири. Таких місць у місті 
було багато, але «Чайка» мені сподо-
балася квадратами. 150 квадратних 
метрів, з яких можна зробити три- 
чотирикімнатну квартиру. Абсолют-
но ліквідний продукт за нормальні 
гроші. Продав її в 2012 році за 900 
000 гривень. Балотуючись тоді ж, я 
декларував ці гроші. Потім купив 
квартиру тут за 150 або 200 тисяч — 
вже не пам’ятаю. Є вельми невдала 
інвестиція — будинок на окупова-
ній території. Земля під ним, до речі, 
досі неоформлена. Хотів її продати, 
але... Люди, яким боргую за це при-
дбання, з розумінням ставляться, 
чекають гроші. Сім’я в мене багата, 
гроші міг позичити завжди, але на-
магаюся віддавати. До речі, пови-
нен попередити, за цей рік у мене 
буде збільшення доходів у декла-
рації. Курсова різниця в 2015 році 
очікується колосальна. Хоча банк, 
де лежать гроші, сильно обмежив 
виплати. 300 гривень на день готів-

кою через банкомат і 1000 гривень 
за безготівковими розрахунками. 
Через це змушений розпрощатися зі 
своїми юристами-консультантами. 
Не можу платити їм зарплату, буду 
користуватися послугами в міру 
необхідності.

— Як ви думаєте, навіщо вашим 
друзям такий скандал про доходи?

— Вважаю це непорозумінням. 
Неправильний підхід — грати од-
нією лялькою, вбачаючи в тому бо-
ротьбу з корупцією. Треба зміню-
вати Конституцію. Головна в мене з 
ними розбіжність: вони бачать голо-
вним прокурором Каська, а я — ні. 
Не готовий за нього поручитися. 
Довіряю Галині Климович. Сильний 
професіонал, але настільки конфлік-
тна людина, що з нею бояться пра-
цювати.

— Ігоре, ви справді позашлюб-
ний син Володимира Стельмаха, 
екс-голови Нацбанку? Кажуть, 
ваші гроші нажиті шляхом успіш-
ної співпраці з Фірташем, яку вам 

допоміг налагодити Стельмах. Ви 
писали замовні статті?

— Важлива різниця — я не поза-
шлюбний, я прийомний син Володи-
мира Семеновича. Якось внутрішньо 
упевнений: Володимир Семенович 
не знайомий із Фірташем. Апріорі 
ми співпрацювати не могли і за-
мовні статті я не писав. З приводу 
Стельмаха, не приховую: він багато 
допоміг мені в житті. Але я намага-
юся жити на паритетних принципах, 
а не за його рахунок. Так, я позичав у 
нього гроші на квартиру, ту, в «Чай-
ці», яку потім продав. І зараз йому 
винен за будинок в Криму. Але через 
ситуацію, вважаю її окупованою те-
риторією, тато розуміє, що не все так 
просто.

— У своєму коментарі ви ска-
зали, що 800 000 гривень завжди 
були на вашому рахунку. Завжди — 
це якесь літочислення?

— Я їх задекларував у 2012 році. 
Це доходи від продажу майна. І не 
кажіть, де мій будинок у Криму, — 
боюся, його спалять.
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Аксьонов заборонив у 
Криму вмикати джакузі
Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій 
Аксьонов заборонив чиновникам вмикати джакузі 
для економії електроенергії.
«Домовилися, джакузі не вмикаємо», — сказав він 
на засіданні «міжвідомчого штабу з ліквідації НС», 
повідомляє агентство FlashCrimea.
Енергосистема Криму понад тиждень працювала 
в ізольованому режимі, після того, як в результаті 
підриву двох опор ЛЕП на півдні України 
припинилося постачання електроенергії. 

Серб намагався вивезти з України бурштин, бурштинове намисто та 
листівки часів Третього Рейху

У Криму відбулося 
виверження вулкана
Поблизу села Новоселівка Ленінського 
району Криму відбулося виверження 
грязьового вулкана, повідомив голова 
окупаційної районної адміністрації 
Олександр Мачуський, інформує агентство 
FlashCrimea. «Невелика маса ґрунтів вийшла 
на поверхню і зупинилася за 100 метрів 
від населеного пункту та за 50 метрах від 
місцевого кладовища», — сказав він на 
засіданні «штабу з ліквідації НС».

Депутат Ігор ЛУЦЕНКО: 
Не кажіть, де мій дім, — боюся, 
що його спалять

Житлові субсидії отримують 146 тисяч 
домогосподарств області

Луцьким поліцейським видали «на 
озброєння» планшети

Прикордонники відділу «Чоп» 
спільно з працівниками фіс-

кальної служби попередили не-
законне переміщення товарів до 
Угорщини. Увагу правоохоронців 
привернув громадянин Сербії, який 
їхав у пасажирському поїзді «Чоп – 
Будапешт» до Угорщини. Здійснив-
ши прикордонно-митну перевірку, 
спільна оглядова група виявила 

товари, заборонені для вивезення 
з України. Чоловік віз один камінь 
бурштину вагою понад 100 г, бурш-
тинове намисто завдовжки 40 см, а 
також десять листівок 1940–х років, 
випущених у Німеччині, із зобра-
женнями часів Третього Рейху . 

Виявлені предмети вилучені 
працівниками митниці та направле-
ні на експертизу.

Питання надання житлових 
субсидій обговорили 7 грудня 

2015 року учасники оперативної 
наради під керівництвом голови 
облдержадміністрації Володимира 
Гунчика. 

— Державна система надан-
ня житлових субсидій — працює. 
Завдяки такому виду соціальної 
допомоги маємо майже повний 
розрахунок за використані енерго-
носії. Житлові субсидії дали мож-
ливість знизити навантаження на 
бюджети домогосподарств. Також 
ті райони, де ми мали мінусові по-
казники, набагато покращили свої 
результати. Ступінь розрахунків у 
цих районах становить 80–85%, — 
наголосив Володимир Гунчик під 
час розгляду інформації директора 
департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації 
Оксани Гобод про стан надання в 
області житлових субсидій.

— Загалом із 339 тисяч домо-

господарств, які мають право ско-
ристатися таким видом державної 
соціальної допомоги, ним уже ско-
ристалися 160 тисяч. Органами со-
ціального захисту населення вже 
призначено житлові субсидії 146 
тисячам домогосподарств, 11 ти-
сяч заяв — в обробці, 4069 сімей 
позбавленні права на отриман-
ня житлових субсидій, — мовою 
цифр про ситуацію з нарахуван-
ням пільги розповіла Оксана Го-
бод.

Опалювальний сезон у роз-
палі, а тому кількість звернень до 
органів соціального захисту тіль-
ки зростає. Лише впродовж остан-
нього тижня їх налічується 5–6 
тисяч.

— Якщо ж аналізувати ситу-
ацію в розрізі міст та районів, то 
найактивніше в цьому напрямку 
працюють Луцьк та Ковель, Кі-
верцівський, Ратнівський та Го-
рохівський райони, — розповіла 
директор департаменту соціаль-
ного захисту. — Загалом із почат-
ку року на призначення житлових 
субсидій нараховано більше як 324 
мільйона гривень, протягом лис-
топада маємо близько 151 мільйо-
на гривень. 

За словами голови облдержад-
міністрації, у 2016 році на житлові 
субсидії у Державному бюджеті 
буде виділено 46 мільярдів гри-
вень, до порівняння, у 2015 році — 
24 мільярди.

— Результати надання житло-
вих субсидій в області досить не-
погані. Продовжуємо працювати, 
акцентуючи вагу на інформацій-
но–роз’яснювальній роботі, — на-
голосив Володимир Петрович.

Завдяки сприянню Луцької місь-
кої ради поліцейські Луцька 

отримали планшети «Asus», пові-
домила прес-служба УМВС Укра-
їни у Волинській області.

«Тепер дільничні інспектори 
поліції завжди будуть мати під 
рукою всі наявні бази профілак-
тичного обліку та документації, 
які необхідні в роботі дільничних 
інспекторів, що значно покращить 
реагування на повідомлення та по-
дії», — переконують в установі.

«Сучасні пристрої дадуть мож-
ливість покращити документообіг 
та співпрацю між підрозділами 
Луцького відділу поліції», — гово-
рить Ігор Муковоз. — «Планше-
ти закупили за кошти, виділені з 
міського бюджету. Тож я дякую 
депутатам, які прийняли рішення 
надати ці кошти для того, щоб ми 
почали працювати по-новому. Такі 
нововведення покращать роботу 
поліції та сприятимуть розкриттю 
злочинів».

«Наша співпраця з органами 

місцевого самоврядування буде 
продовжуватися й надалі. Перед 
нами стоїть одна ціль — забезпе-
чення безпеки та порядку в місті», 
— резюмував очільник луцької по-
ліції.

Більше 100 тисяч гривень заплатили 
вінничани за «звільнення» рідних з поліції

У місті Погребище жертвою 
шахраїв стала 57-річна місце-

ва мешканка. Жінка перерахувала 
шахраям 60 000 гривень за звіль-
нення сина, нібито затриманого 
за скоєння кримінального право-
порушення.

Повірила псевдопрацівникові 
поліції також 58-річна жителька 
Гайсина. Невідомий по телефону 
розповів, що її син перебуває в 
поліції за побиття. Для «вирішен-
ня питання» з потерпілими та за 
звільнення сина від кримінальної 
відповідальності жінка вночі пе-
редала незнайомцеві 1 900 доларів 
США.

За вказаними фактами від-

криті кримінальні провадження 
за ознаками ч. 1 ст. 190 КК Украї-
ни (Шахрайство). За такий злочин 
передбачено покарання до трьох 
років обмеження волі.

Поліція вкотре попереджає 
громадян: «усі сумнівні пропозиції 
невідомих осіб стосовно перера-
хунку грошей з метою вирішення 
проблем ваших рідних у правоохо-
ронних органах є спробою шахраїв 
заволодіти вашими коштами. Не-
гайно повідомляйте про це за но-
мером «102» та ні в якому разі не 
передавайте гроші стороннім лю-
дям. Передзвоніть рідним, порадь-
тесь з людьми, яким ви довіряєте». 

Я прийомний син Володи-
мира Семеновича. Якось 
внутрішньо упевнений: 
Володимир Семенович не 
знайомий із Фірташем. 
Апріорі ми співпрацювати 
не могли і замовні стат-
ті я не писав. З приводу 
Стельмаха, не приховую: 
він багато допоміг мені в 
житті. 

Ігор Луценко зізнався, що у фінансових справах йому всіляко допомагав 
названий батько Володимир Стельмах, колишній голова Нацбанку


