
Спадщину можна буде 
оформити у сільраді

Ти маєш знати більше!

cтор. 11

У Луцьку стрибки з 
56-метрової труби стали 
дуже популярними

Щоб стали кращими моя країна та рідний Луцьк

Рекомендована ціна - 3 грн.
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cтор. 13

Наближаються вибори до Вер-
ховної Ради України, і я вважаю 
обов’язком звернутися до вас, дорогі 
мої земляки, щоб донести свою пози-
цію та плани щодо участі у розбудові 
нашої держави як економічно силь-
ної, соціально орієнтованої, демокра-
тичної, а також комплексного розви-
тку Луцька, який неодмінно має стати 
європейським за усіма параметрами. 

За останній місяць із багатьма з 
вас я зустрічався на передвиборчих 
та святкових заходах і відчув щире, 
довірливе ставлення до мене. Це до-
дає впевненості в тому, що ми разом 
зможемо зробити дуже багато.

Я реально оцінюю свої сили та 
можливості, тому не проголошую 
пафосних гасел і не обіцяю того, 
чого не зможу зробити. Йду в пар-
ламент не задля підтримки позицій 
певної партії чи її лідера, а щоб від-
стоювати інтереси держави та гро-
мади, яка мене обиратиме. 

Своїм головним завданням у 
Верховній Раді бачу підтримку стра-
тегічного курсу країни на євроінте-
грацію, захист української мови як 
єдиної державної та роботу над удо-
сконаленням законодавства, зокре-
ма антикорупційного, податкового 
та пенсійного. Буду добиватися діє-
вого парламентського контролю над 
реальним проведенням комплексу 
реформ, які допоможуть середньо-
му і малому бізнесу, створять спри-
ятливі умови для розвитку науки, 
освіти, охорони здоров’я, культури, 
суттєвого підвищення заробітної 
плати працівників бюджетної сфе-
ри, поліпшення ситуації у соціаль-
ній сфері. Виступатиму за державне 
регулювання цін і тарифів на житло-
во-комунальні послуги.

Не менш важливим напрямком 
моєї депутатської діяльності є і за-
лишається робота з комплексного 
розвитку рідного мені міста Луцька. 
Тут я народився і виріс, тут живуть 
мої батьки і друзі. Звідси розпоча-
лася моя життєва дорога, і я хочу 

зробити все, щоб Луцьк насправді 
оновився, став гарнішим і комфорт-
нішим, люди в ньому були радісні-
шими та заможнішими.

Півтора року тому я заснував 
благодійний фонд «Новий Луцьк» і 
з однодумцями розробив і реалізо-

вую широку програму поліпшення 
благоустрою міста, зміцнення ма-
теріальної бази наукових установ, 
шкіл, дошкільних закладів, лікарень, 
бібліотек, допомоги громадянам, які 
потрапляють у важкі життєві умови. 
Бог дав мені можливість заробити 

гроші, і тепер настав час вкласти їх 
у добрі справи. За останній рік мною 
вкладено у реалізацію зазначеної 
вище програми понад п’ятнадцять 
мільйонів гривень.

Я щиро вдячний усім, хто під-
тримує мене у цих починаннях, бо 

без підтримки і довіри людей навіть 
добрі справи робити непросто. Все 
зроблене мною для рідного міста — 
це лише початок роботи. Моя перед-
виборча програма стане основою 
розробки широкого комплексного 
плану дій на період до 2020 року. 
Відразу після виборів я зі своєю ко-
мандою проаналізую усі до єдиного 
звернення, які надійшли до мого 
фонду в період призупинення його 
діяльності згідно з виборчим зако-
ном і до мене особисто, а також усі 
пропозиції й побажання, висловле-
ні лучанами, які візьмуть участь у 
загальноміському опитуванні. Його 
я проводжу для того, щоб в осно-
ву моїх справ, скоординованих із 
діями міської влади, лягли реальні 
потреби людей, щоб кожна вкладена 
гривня приносила користь нашому 
з вами місту або конкретній люди-
ні. До речі, кожен, хто звернувся до 
мене по матеріальну допомогу в пе-
редвиборчий час, коли закон забо-
роняв надавати виборцям кошти та 
послуги, отримає її у першій декаді 
листопада цього року. 

Я добре знаю, що перед кожними 
виборами вам багато обіцяли, але 
від тих обіцянок ні лучани, ні місто 
в цілому не мали жодної користі. Я, 
як ви переконалися, порожніх обі-
цянок не даю і вже сьогодні звітую 
перед вами конкретними справами.

Отже, вибори до Верховної Ради 
України наближаються. Незалежно 
від їх результатів, я завжди буду з 
вами і не залишу вас наодинці з про-
блемами. Зрозуміло, що мені легше 
буде допомагати вам і разом із вами 
вирішувати всі питання життєдіяль-
ності міста, коли відчуватиму під-
тримку моїх ініціатив, спрямованих 
на поліпшення життя кожного луча-
нина. Закликаю не бути байдужими 
до власного майбутнього, а прийти 
на виборчі дільниці й проголосувати 
так, як підказує вам власне сумління.

Щиро ваш кандидат у народні 
депутати України Ігор ПАЛИЦЯ

Магазин 
реклама та приватні 
оголошення cтор. 10

Дорогі лучани, шановні виборці!

Шановні мої волиняни!

Сьогодні я маю потребу говори-
ти з вами не як чиновник і політик, 
а як земляк із земляками, як свій до 
свого. Я — волинянин із діда-праді-
да. На цій землі я народився, хрес-
тився, створив сім’ю, виховав дітей, 
тут хочу мати останній прихисток. 
Як і більшість із вас, не з чужими, 
а з цим краєм я пов’язую майбутнє 

своїх онуків. 
Могили моїх предків не дозволя-

ють мені злукавити. Тому, як на спо-
віді, кажу: я завжди був і залишуся 
відданий своїй Волині. Моя робо-
та — з Вами і заради Вас. З добром 
і вірою, у взаємній пошані. Я іноді 
буваю категоричним, але ніколи не 
видаю бажане за дійсне. Я інколи 
змушений приймати непопулярні 
рішення, та ніхто не може дорікнути 
мені тим, що я не ціную і не поважаю 
моїх волинян. Це дає мені підстави 
прохати Вас дослухатися і повірити 
мені. 

У будівництві держави нема 
простих рішень. Часом і в сім’ї важ-
ко навести лад. Будувати державу 
— тяжка і довга праця. І це має бути 
Єдина Суверенна Держава з єдиною 
державною українською мовою і не-
повторною самобутністю. Це неза-
перечно, як «Отче наш!». У цьому 
— наше коріння і наш родовід, наша 
гордість і гідність, минуле і майбут-
нє, і найголовніше — ідея, яка нас 
об’єднує. Гуртує усіх в єдину націю: 

від Криму — до Лубен, від Любешо-
ва — до Макіївки. Це моя непохитна 
позиція. 

При цьому виказую повагу і до-
помагаю усім іншим націям і релігі-
ям на Волині. У суперечках, хаосі і 
безладі нічого путнього не створиш. 
Сьогодні в Україні нарешті досягну-
то стабільності та прогнозованості. 
Досягнуто завдяки злагодженості у 
діях Президента, Верховної Ради й 
Уряду. Керуватися не політикою, а 
економікою — це чесно. Це дозволяє 
працювати і мати результат, при-
ймати важливі рішення, навести лад 
у фінансах і поступово підвищувати 
рівень життя людей.

Чітка, системна робота усіх ор-
ганів влади на Волині дала можли-
вість за два з лишком роки зробити 
більше, як за останнє десятиліття. 
Звіт про ці великі та малі справи я 
надіслав у кожне місто, район, село 
і селище, у кожну Вашу домівку. У 
цьому звіті нема непевного «покра-
щимо», «підвищимо», «досягнемо». 
Там — конкретика, яка не викликає 

сумніву, бо ви її бачили на власні очі: 
збудовані школи, відкриті дитсадки, 
відремонтовані дороги, встановлені 
освітлення, обладнання, котли. Це 
наша спільна праця і наш спільний 
звіт. 

Держава інвестує сотні мільйо-
нів гривень у наш край. Зараз уже 
ніхто не дорікає, що Волинь — до-
таційна і малоперспективна. Київ 
із нами рахується. До волинян до-
слухаються. Підвищуючи соціаль-
ні стандарти, даємо людям шанс і 
можливості заробляти, озброюємо 
їх знаннями. Уже другий рік поспіль 
Волинь очолює список регіонів за 
інтенсивністю розвитку. І це не моя 
особиста першість, це перший у дер-
жаві рейтинг нашої синьоокої Воли-
ні. Це робота кожного з Вас, це наша 
спільна заслуга, наш внесок в Укра-
їнську Державу.

Право людини мати свій вибір 
— понад усе. Проте усіх, хто вірить 
і довіряє мені, я прошу зробити свій 
вибір на користь №20 у виборчому 
списку — за Партію регіонів. Пар-

тію, яка наважилась на відповідаль-
ність бути при владі, щоби навести 
лад у країні, відстояти нашу державу 
в дуже конкурентному і непростому 
світі. Серед прізвищ кандидатів оби-
райте людей справи, які створили 
потужні виробництва і великі ко-
лективи. Такі люди спроможні при-
нести реальну користь Волині й Вам. 

Я прожив чималий шмат життя, 
набирався розуму і тут, і по чужих 
світах, я маю з чим порівняти і з чого 
робити висновки. Я вірю, що мій до-
свід спонукає Вас зробити правиль-
ний вибір. Ви маєте можливість об-
рати шлях до доброго стабільного 
життя, яке не потрясатимуть полі-
тичні протистояння і популістські 
дискусії. Голос за Партію регіонів — 
це голос за себе, за спільно зробле-
не, за нашу Волинь, за благополучну 
Державу. Вірю у Вас, волиняни. І Ви 
повірте: мені та в себе.

З Добром і Вірою, та з повагою до 
Вас член ради Волинської обласної 

організації  Партії регіонів 
Борис КЛІМЧУК 

ОБЕРИ СТАБІЛЬНІСТЬ!


