
Ціни на дизпаливо 
перевалили за 10 гривень

Ти маєш знати більше!

cтор. 6

Уряд дозволив 
безкоштовно реєструвати 
земельні ділянки

Попрацюймо разом над програмою 
розвитку нашого Луцька

Рекомендована ціна - 3 грн.
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Ти маєш знати більше!

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 7

Кандидат у народні депутати Укра-
їни Ігор Палиця продовжує зустрічі 
з жителями Луцька, щоб ознайоми-
ти їх зі своїми ініціативами, спря-
мованими на розвиток обласного 
центру. Люди, котрі спілкувалися 
з Ігорем Петровичем, розповіли 
про свої найголовніші проблеми, 
жалілися на недостатню увагу з 
боку місцевої влади, дякували за 
вже зроблену роботу. 

В ОБЛАСНІЙ НАУКОВІЙ 
БІБЛІОТЕЦІ

На зустрічі у Волинській облас-
ній універсальній науковій бібліо-
теці імені Олени Пчілки кандидат у 
народні депутати України Ігор Па-
лиця згадав, як в роки навчання на 
історичному факультеті багато часу 
проводив у читальному залі. Адже 
саме тут студенти мають можли-
вість здобувати якісні знання. Від-
булася цікава та змістовна розмова, 
під час якої Ігор Петрович запропо-
нував бібліотекарям розробити ра-
зом із ними програму розвитку їхніх 
закладів. Благодійний фонд «Новий 
Луцьк» їх підтримає та допоможе. 
Йшлося також про необхідність пе-
реходу з паперових на електронні 
носії. Директор бібліотеки Людмила 
Стасюк подякувала благодійнику за 
увагу і турботу до закладів культу-
ри.

У ТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Ігор Палиця зустрівся з освітя-
нами технічного коледжу Луцького 
національного технічного універ-
ситету, розповівши, що і надалі 

продовжуватиме опікуватися їхнім 
закладом та іншими навчальни-
ми установами міста. Планується 
оснащення сучасним обладнанням 
усіх освітніх закладів облцентру. 
«Випускники всіх коледжів пови-
нні бути конкурентоспроможними 
на нинішньому ринку праці, тому 

наше з вами завдання — допомог-
ти їм опанувати професії, які вони 
обрали», — зазначив благодійник. 
Педагоги попросили закупити нові 
верстати для вишивання, оскільки 
їхні учні також хочуть узяти участь 
у започаткованій Ігорем Палицею 
акції «Подаруй дитині вишиванку». 

Ігор Палиця погодився допомогти. 
Поспілкуватися з кандидатом 

у народні депутати України при-
йшли також мешканці навколишніх 
будинків. Галина Морохова, голова 
центру «Волонтер», звернулася до 
присутніх: «Я щаслива, що у нашому 
місті є така людина, як Ігор Петро-

вич. Пригадую минулорічне святку-
вання Дня незалежності, коли його 
фонд виділив кошти на подарунки 
для інвалідів. Я зі своїми волонтера-
ми відвідувала лежачих хворих і пе-
редавала їм закуплені вкрай потріб-
ні речі. Люди були дуже щасливими, 
адже нині про них практично ніхто 
не дбає. Ігор Палиця — справжній 
волонтер». У свою чергу Ігор Петро-
вич відповів: «Не треба мені дякува-
ти. Це я вам дякую, а також Богові, 
який допоміг мені заробити гроші та 
поділитися ними з вами». 

У ШКОЛАХ №7, №1 ТА №17

У приміщенні Луцької ЗОШ №7 
— природничого ліцею усю актову 
залу заповнили вчителі та мешканці 
з будинків, що розташовані непо-
далік Київського майдану. Відкрила 
зустріч директор освітньої установи 
Ніла Карюк: «Ми всі хочемо жити в 
гарному європейському місті. Ігор 
Петрович зробив багато і продо-
вжує свою діяльність для міста, для 
освіти, для вчителів Луцька. Завдяки 
йому в нас є свій тренажерний зал 
для дітей. Діти з задоволенням від-
відують усі уроки фізкультури, на 
тренажерах займаються також наші 
вчителі. З допомогою фонду Ігоря 
Палиці ми придбали м’ячі, зробили 
передплату на пресу, методичну лі-
тературу для педагогів».

Далі розмова з Ігорем Палицею 
була побудована у формі запитань і 
відповідей. Люди жалілися на про-
блеми, пов’язані з наданням кому-
нальних послуг, поганим забезпе-
ченням медичних установ, соціальні 
негаразди. 

cтор. 3

РЕЗУЛЬТАТИ ВАРТІ ДОВІРИ!

Магазин 
реклама та приватні 
оголошення cтор. 10

ЗА ДВА РОКИ ПРИ ВЛАДІ 
НА ВОЛИНІ:
• відремонтували 600 км доріг
• відкрито 40 дитячих садочків
• відкрито 6 нових шкіл
• відкрито 8 лікарень і 2 поліклініки
• створено 35 тис. робочих місць
• 26 волинських чорнобильських ро-
дин отримали житло

Жителів обласного центру запросив до співпраці кандидат у народні депутати України Ігор 
Палиця під час численних зустрічей

На святкуванні 45-річчя у Луцькому центрі професійно-технічної освіти

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ ВИКОНУЄ ОБІЦЯНКИ 
І ДОВОДИТЬ ЦЕ СПРАВАМИ! 
ОБЕРИ ГІДНЕ МАЙБУТНЄ! ОБЕРИ СТАБІЛЬНІСТЬ!

• реконструйовано залізничний вокзал
• реконструйовано Київський майдан
• реконструйовано Меморіал Слави
• реконструювали обласний музично-
драматичний театр

• заклали нову школу та садочок у 
55-му мікрорайоні міста
• реконструювали Луцький геріатрич-
ний пансіонат

• реконструювали дитячо-юнацьку 
спортивну школу

• реконструювали школу олімпійського 
резерву «Плавання»

• відремонтували дороги, на що ви-
тратили більше 50 мільйонів гривень 

І це далеко не весь перелік 
зроблених справ…

У ЛУЦЬКУ:


