
Вирішив звернутися до вас із прохан-
ням довірити та підтримати! Підтримати 
мою і вашу команду, яка сьогодні йде на 
вибори до Волинської обласної ради.

Це команда людей, за яку я несу осо-
бисту відповідальність. А для мене від-
повідальність — це завжди тримати своє 
слово та не червоніти за те, що я роблю. Я 
відчуваю, що це правильно. Це ті люди, які 
звикли та вміють працювати чесно і від-
дано. Якщо з них хтось порушить прості 
життєві принципи, то ми відверто про це 
скажемо.

Вам відомо про діяльність заснованого 
мною Фонду «Новий Луцьк» в обласному 
центрі, який працює вже чотири роки і за-
вдяки якому в місті впроваджується низ-
ка соціально вагомих проектів. За цей час 
мною було вкладено в розвиток Луцька по-
над 180 мільйонів гривень. Після виборів 
Фонд, який матиме назву «Тільки разом», 
розширить свою діяльність на всю область.

Сьогодні всі ті, хто в останні роки 
грабував вас та міські, районні та облас-
ні бюджети, змінюючи назви своїх полі-
тичних сил від виборів до виборів, знову 
намагаються втриматися на плаву, щоб 
продовжувати обкрадати. Представники 
політичних сил, які сьогодні перебувають 
у парламентській коаліції («Солідарність», 
«Народний фронт», «Батьківщина», «Са-
мопоміч»), на яких лежить солідарна від-
повідальність за тарифи, курси валют, 
непомірні податки, відсутність доріг, же-
брацькі зарплати, свавілля чиновників, 
хабарництво і багато іншого, знову рвуть-
ся до влади, розповідаючи про прекрасне 
майбутнє, маючи на увазі себе та свої сім’ї, 
а не вас, простих українців.

Я ніколи не був членом ні однієї по-
літичної сили. За дві каденції у Верховній 
Раді був лише членом фракції «Наша Укра-
їна», не будучи в лавах партії. Я не бачив 
для себе тієї політичної сили, в яку повірив 
би, і ніколи не хотів бути в політиці.      

Нині ж ситуація змінилася. У країні 
триває війна, зовнішній та внутрішній 
вороги добивають економіку, доводячи 
народ України до зубожіння. Сьогодні ми 
почали цінувати незалежність та відчули 
термінову необхідність зміни застарілої 
системи цінностей. На війні ми втрачає-
мо найкращих дітей України, але стаємо 
справжніми Патріотами. 

Саме тому я погодився на пропози-
цію увійти до політради «Українського 
об’єднання патріотів — УКРОП» — партії, 
яка згуртувала у своїх лавах усіх тих, хто 
хоче і знає, як змінити Україну до кращого. 
Партії, яка зібрала справжніх патріотів на-
шої молодої та прекрасної Держави.

Ми сьогодні ще можемо збудувати 
справжню Європейську Україну — з висо-
кою культурою, сильною демократією, до-
стойним рівнем та високими стандартами 

життя, з відсутністю хабарництва та з па-
нуванням закону. І починати треба з села, з 
міста, з області, починати треба з себе!

25 жовтня ми матимемо шанс на місце-
вих виборах обрати тих, хто може змінити 
все до кращого. Ми дійсно маємо шанс об-
рати таких депутатів, які зроблять Європу 
на Волині. 

Тому я, розуміючи всю відповідаль-
ність, наважився просити вас, земляки, 
про довіру та підтримку. Підтримайте 
мене, мою і вашу команду УКРОПу. Довір-
те нам сформувати більшість, щоб не зале-
жати від формування коаліцій, а тільки від 
узятих перед вами зобов’язань.  

І я гарантую, що ми наведемо лад в об-
ласті, Волинська обласна рада запрацює 
результативно та якісно, а отже — ефек-
тивно вирішуватиме ваші проблеми. Ми 
зробимо нові дороги й освітлення, забез-
печимо якісне медичне обслуговування, 
вирішимо наболілі для сільських шкіл 
проблеми, повернемо все вкрадене. Бу-
демо домагатися, аби податки лишалися 
на Волині, аби відбувався справедливий 
розподіл субвенцій і дотацій. Ми зробимо 
так, що гаряча вода, тепло та якісні дороги 
стануть стандартом життя, а не передви-
борчими обіцянками.

Я завжди тримав слово і ніколи вас не 
підводив, не підведу і цього разу!

З повагою
Ігор ПАЛИЦЯ, 

засновник Фонду «Новий Луцьк», 
перший кандидат до міської та об-

ласної ради від УКРОП
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Покрова зібрала в 
Луцьку більше тисячі 
воїнів-захисників

День захисника Вітчизни, 
який нині відзначили на свято 
Покрови, з одного боку вніс у 
життя українців відчуття гор-
дості за людей, які мужньо за-
хищають кордони країни від 
реального ворога, з іншого 
— почуття суму, болю за тих, 
хто вже ніколи не повернеться 
до своїх рідних. Наскільки ви-
правдана ця війна, хто має не-
сти відповідальність за те, що 
полягло стільки людей, чи все 

зроблено з боку держави, щоб 
припинити цей жах, говорили 
учасники прес-конференції за 
участю військових та канди-
дата в депутати до обласної та 
міської рад від партії «Україн-
ське об’єднання патріотів — 
УКРОП», засновника Фонду 
«Новий Луцьк» Ігоря Палиці 
та кандидата на Луцького місь-
кого голову від цієї політичної 
сили Олександра Товстенюка. 

cтор. 5

Ігор Палиця: Зі створенням нової армії спізнились, як 
мінімум, на півроку

Вперше в Україні цьогоріч 
Покрову Пресвятої Богородиці 
святкували спільно з Днем ко-
зацтва, Днем заснування УПА 
та Днем захисника Вітчизни. 
Святкування з нагоди вище-
зазначених дат відбулося й у 
Луцьку. А організувало його 
«Українське об’єднання патрі-
отів — УКРОП» під керівни-
цтвом засновника Фонду «Но-
вий Луцьк» Ігоря Палиці. 

Більше півтисячі воїнів-за-
хисників Вітчизни зібралися 
того дня в обласному центрі. 
Серед представників військо-
вої професії — бійці 51-ї  бри-
гади, члени обласної спілки ве-
теранів Афганістану, бійці 5-го  
батальйону ДУКу, члени гро-
мадського формування «Варта 
порядку», бойовий підрозділ 
УНСО, розвідрота батальйону 
«Айдар», члени козацько-стрі-

лецького братства. Долучили-
ся до волинських бійців і вій-
ськові з інших регіонів країни. 
Тому особливо приємно було 
спостерігати за дружніми, те-
плими обіймами побратимів. 
Радіти за те, що повернулися 
з АТО живими, хоч і з гіркими 
та важкими спогадами за заги-
блими друзями. 
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ЧОМУ ТРЕБА ГОЛОСУВАТИ 

ЗА КОМАНДУ МИКОЛИ РОМАНЮКА

БПП «СОЛIДАРНIСТЬ»  – єдина політична сила, яка для вирішення проблем лучан створила єдину 

команду відомих у своїх галузях фахівців

БПП «СОЛIДАРНIСТЬ» – єдина політична сила, яка може побудувати дієву вертикаль влади. 

Обираючи мера і депутатів від нашої партії, ви отримуєте гарантії, що вони будуть вирішувати 

питання людей і громад разом із фракцією у Верховній Раді та Президентом. Такий спільний 

порив – єдина можливість швидко і ефективно вирішувати проблеми, оскільки не всі з них можна 

владнати тільки на місцевому рівні.

МИКОЛА РОМАНЮК – єдиний лідер у громаді, який реальними вчинками довів, що може зберігати 

мир і спокій у Луцьку і конкретними справами примножує добробут лучан. Обравши його міським 

головою уже 25 ЖОВТНЯ, лучани зекономлять бюджетні гроші, призначені для організації другого 

туру, і час – для  швидкого вирішення господарських питань, пов’язаних із наближенням зими.

РОМАНЮК 

Микола 

Ярославович Луцька міська рада
№13 Волинська обласна рада№ 4

Шановні земляки! 


