
Депутат Луцької міської ради, 
колишній головний тренер фут-

больного клубу «Волинь» зняв свою 
кандидатуру з депутатських перего-
нів. Про це він особисто повідомив 
під час прес-конференції у Луцьку. 

— Я написав відповідну заяву у 
ЦВК, оскільки завжди був чесним із 
лучанами, — зазначив Віталій Квар-
цяний. — Зараз у мене є нова робота, 
і вона не дає мені належним чином 
зайнятися політикою (Кварцяний 
недавно очолив команду «Металург» 
із Запоріжжя. — Авт.). Тим паче, що 
у Луцьку є перспективний молодий 
кандидат, який може зробити для 
міста набагато більше за мене.

Віталій Кварцяний закликав 
своїх прихильників віддати голоси 
на користь Ігоря Палиці.

— Напевно, в Луцьку не було 
більш позитивного кандидата в на-
родні депутати, ніж Ігор Петрович 
Палиця. Тут ніколи не було людини, 
яка б ішла в парламент і конкретно 
показала свої справи. Над цим я роз-
мірковував сам і бачив, скільки важ-
ливих справ зробив він в обласному 
центрі та безпосередньо для футболь-
ної команди «Волинь». Видно, що лю-
дина щира у своїх помислах та діях. 
На мій погляд, Волинь і місто Луцьк 
мають можливість і повинні стовід-
сотково проголосувати за Палицю. 

Альтернативи тут узагалі не може 
бути. 

Нагадаємо, що Віталій Кварця-
ний — яскрава постать в українсько-
му футболі. Десять останніх років 
він беззмінно очолював футбольний 
клуб «Волинь», що в Луцьку. Зага-
лом під керівництвом Кварцяного 
команда «Волині» зіграла у 384 мат-
чах. Сьогодні він — головний тренер 
запорізького «Металурга». Проте 
з Луцьком зв’язків не пориває. Тут 
живе його родина. До того ж Квар-
цяний — депутат Луцької міської 
ради. І, за його словами, збираєть-
ся й надалі ним залишатися, щоби 
сприяти розвитку спорту в місті. 

Закінчення. Початок на стор. 1
Ігор Палиця запевнив, що упро-

довж року його фондом буде заку-
плено сучасне медичне устаткуван-
ня для усіх лікувальних закладів 
міста. На них безкоштовно будуть 
проходити медичний огляд усі луча-
ни. Це дозволить виявляти хвороби 
на ранніх стадіях, щоб зменшити 
рівень захворювань і смертності у 
Луцьку. «Мій пріоритет — здорові 
та щасливі люди, котрі займаються 
спортом і культурно розвиваються. 
Ми мусимо міняти підхід до медици-
ни. Маємо проводити профілактику 
захворювань, а не масове лікування. 
Упродовж року всі луцькі школи ма-
тимуть футбольні поля зі штучним 
покриттям, щоб наші діти займали-
ся спортом безпечно незалежно від 
погодних умов. Також із малого віку 
прищеплюватимемо культуру гігіє-
ни. Буде проведено реконструкцію 
усіх санітарних вузлів навчальних 
закладів. Кожна дитина повинна 
мати вільний доступ до комп’ютерів, 
а кожен клас буде обладнаний інтер-
активною дошкою. Підручники й 
основна фахова література будуть 
абсолютно безкоштовними вже на-
ступного навчального року», — за-
значив Ігор Палиця.

Колектив міської школи №1 на-
самперед звернувся до кандидата 
в народні депутати України з про-
ханням, щоб його благодійний 
фонд «Новий Луцьк» допоміг у бу-
дівництві актової зали, а також ви-
рішити проблему з бібліотекою і 
їдальнею. Від Ігоря Петровича вони 
почули позитивну відповідь, що 

фонд обов’язково візьме до уваги 
усі пропозиції, які надійдуть від них. 
Педагоги цікавилися й політичним 
життям України, а тому ставили чи-
мало запитань Ігорю Палиці як де-
путату Верховної Ради. На всі з них 
отримали змістовні відповіді. 

40-річний ювілей відзначила 
Луцька загальноосвітня школа №17. 

Серед почесних гостей свята був 
також кандидат у народні депутати 
України Ігор Палиця. Він привітав 
педагогів та учнів і зазначив, що 
благодійний фонд «Новий Луцьк» 
продовжить опікуватися школами 
міста. Вже найближчим часом цей 
заклад, як і усі інші в місті, буде 
оснащений сучасною комп’ютерною 
технікою та мультимедійними до-
шками у кожному класі. 

У ЛУЦЬКОМУ ЦЕНТРІ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ 
ОСВІТИ

45-річчя відзначив Луцький 
центр професійно-технічної освіти, 
що в мікрорайоні Теремно. На свят-
кування запросили Ігоря Палицю. 

Кандидат у народні депутати Укра-
їни розповів, що йому прикро при-
ходити на таке свято без подарунка, 
адже нині триває виборча кампанія, 
а закон забороняє кандидату в депу-
тати щось дарувати чи фінансувати, 
проте пообіцяв вручити подарунки 
вже після 28 жовтня. Благодійник 
наголосив на великій ролі закладу, 
адже перспектива освіти базується 
на плечах професійно-технічних на-
вчальних закладів, оскільки після 
закінчення університетів зараз важ-
ко знайти роботу. На думку Ігоря 
Петровича, робітничі професії та 
працівники сфери обслуговування 
зараз мають чи не найбільший по-
пит на ринку праці. Фінансистів та 
юристів удосталь, а от спеціалістів, 
котрих готують в училищах, незаба-
ром буде обмаль. Також Ігор Палиця 
запропонував укласти договір між 
його благодійним фондом і центром 
професійно-технічної освіти, щоби 
тут пошили одяг для луцьких сиріт, 
уже у листопаді. Благодійник візьме 
на себе усі витрати, пов’язані з по-
шиттям. Оскільки навчальний за-
клад не має власної спортивної зали, 
то на старому стадіоні збудують 
цілий оздоровчо-спортивний комп-
лекс, зокрема 25-метровий басейн. 
Займатися тут зможуть усі жителі 
мікрорайону. 

У ФІЛАРМОНІЇ

Директор Волинської філармо-
нії Сергій Єфіменко під час зустрічі 
Ігоря Палиці з колективом найпер-
ше подякував йому за фінансову 
підтримку, бо саме за кошти благо-
дійного фонду «Новий Луцьк» вда-
лося придбати новий баян, поши-
ти костюми колективам і солістам 
філармонії. Керівник академічного 
камерного оркестру «Кантабіле», на-
родний артист України Товій Рівець 
теж висловив свою думку: 

«Особисто я вдячний за вашу 

активну роботу. Ви та людина, яка 
зробила себе сама. Діячі, котрі звер-
тають увагу на культуру, приречені 
на успіх. Ми маємо надію, що ви — 
один із тих нових політиків, які бу-
дуть змінювати нинішню державну 
систему». 

Ігор Палиця пообіцяв волин-
ським артистам, що він допоможе 
фінансово, щоби філармонія мала 
гарне приміщення з сучасною сце-
ною. А ще сказав, що придбає мікро-
автобус, який потрібен артистам для 
виїзних концертів. Загалом Ігор Пе-
трович висловив своє бачення, що 
філармонія у Луцьку має стати про-
світницьким центром, нести для лю-
дей культуру, пропагувати моральні 
цінності. Певна частина діяльності 
артистів повинна приносити їм при-
бутки.

У ПАЛАЦІ УЧНІВСЬКОЇ 
МОЛОДІ

Під час зустрічі Ігоря Палиці з 
колективом Палацу учнівської мо-
лоді з зали прозвучало побажання, 
щоби відомий благодійник і меценат 
став їхнім «почесним президентом». 

«Щоб допомагати і робити до-
брі справи, не обов’язково ставати 
почесним президентом», — відповів 
на це Ігор Петрович. Насамперед він 
доніс до присутніх своє бачення роз-
витку Луцька незалежно від резуль-
тату виборів. 

«Усі вибори проходять, а життя 
продовжується. І розпочаті справи 
теж треба продовжувати», — сказав 
Ігор Палиця. Його особливо хвилює 
культура людей, а насамперед — ви-
ховання молодого покоління. Кан-
дидат у народні депутати запевнив, 
що підтримає цей педагогічно-ви-
ховний колектив в усіх напрямках: 
допоможе встановити автономну 
котельню, закупити нові інструмен-
ти, придбати найсучасніше музичне 
обладнання. Він закликав педагогів 

попрацювати над пропозиціями сто-
совно розширення кількості гуртків, 
адже надзвичайно важливо забрати 
дітей із вулиці та дати їм цікаве за-
няття.

Педагоги Палацу учнівської мо-
лоді поцікавилися, чи буде продо-
вжена програма з оздоровлення ді-
тей у Буковелі, й почули позитивну 
відповідь. Більше того, якщо ниніш-
нього року було оздоровлено тисячу 
школярів, то наступного оздоров-
лять п’ять тисяч учнів.

В ОБЛАСНІЙ ЛІКАРНІ

Одним із пріоритетів у програ-
мі кандидата у народні депутати 
України Ігоря Палиці є турбота про 
здоров’я лучан. У цьому напрямку 
вже багато зроблено. Так, забезпе-
чено лікувальні заклади міста су-
часним медичним обладнанням на 
суму понад два мільйони гривень. 
Під час зустрічі з колективом Во-
линської обласної клінічної лікарні 
Ігор Палиця наголосив, що сучас-
на медицина більше уваги повинна 
приділяти профілактиці та поперед-
женню захворювань. Саме з цією 
метою благодійний фонд «Новий 
Луцьк» і надалі буде забезпечувати 
медичні заклади не лише сучасним 
діагностичним обладнанням, але й 
витратними матеріалами. 

***
Ігор Палиця під час усіх зустрі-

чей уважно вислухав людей, котрі 
поділилися своїми проблемами, 
висловили пропозиції щодо поліп-
шення їхнього життя. Кандидат у 
народні депутати попросив відпо-
відально поставитися до заповне-
ння анкет, які роздадуть кожному 
жителю Луцька, адже лише разом 
можливо розробити дієву програму 
розвитку міста.
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Віталій Кварцяний закликав лучан голосувати за Ігоря Палицю

Зустріч із колективом Волинської обласної лікарні

 Квіти від колективу Волинської філармонії

Попрацюймо разом над програмою 
розвитку нашого Луцька
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Жителів обласного центру запросив до співпраці кандидат у народні депутати України Ігор Палиця 
під час численних зустрічей
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