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Події

2,6
приблизно стільки відсотків 
українців вважають себе 
людьми з нетрадиційною орі-
єнтацією. У найближчий час 
активісти гей-руху планують 
вийти на вулицю і провести 
ходу.

У Волинській обласній лікарні 
вибрали найкращу медсестру
У Волинській обласній клінічній лікарні відбувся 
конкурс «Краща медична сестра-2012». За перемогу 
змагалися 11 медсестер і двоє медбратів. Загалом у 
обласній лікарні трудиться 690 медичних сестер, із них 
більше чотирьохсот — молодший медперсонал. Їхня 
щоденна праця не менш відповідальна, ніж лікарська, 
бо без кваліфікованого догляду лікування не буває 
ефективним. Кращою медсестрою журі визнало Оксану 
Антонюк із відділення судинної хірургії. У червні дівчи-
на візьме участь в обласному змаганні медсестер.

Польща спростила оформлення 
віз для українців на Євро-2012
«Польща підтвердила закріплення спрощеної проце-
дури оформлення віз для українських вболівальників 
на Євро», — повідомив речник МЗС України Олександр 
Дикусаров. Як вже повідомляло видання, посольство 
Польщі в Україні заявляє про зростання кількості віз, 
виданих українцям упродовж останніх років. На додачу 
країна-партнерка по Євро-2012 готує низку заходів 
для спрощення і полегшення отримання шенгенських 
(категорія «С» — до 90 днів) і внутрішніх віз (категорія 
«Д» — на 90-365 днів) громадянами України. 

Благодійний фонд Ігоря Палиці інвестує у здоров’я та освіту молоді 

Народний депутат і наш земляк Ігор 
Палиця — один із небагатьох бла-
годійників, хто активно підтримує 
і допомагає молоді, зокрема шко-
лярам і студентам. Нардеп розуміє, 
що майбутнє благополуччя нашої 
держави — це здорова й освічена 
нація, тому й вкладає кошти у роз-
виток підростаючого покоління. На 
його переконання, це найкраща ін-
вестиція у майбутнє, яка нині дарує 
дітям гарний настрій і бадьорість, 
а завтра окупиться міцним фізич-
ним і духовним здоров’ям молодих 
лучан.

УСІМ ШКОЛАМ — СПОРТИВНІ 
МАЙДАНЧИКИ

Так, задля пропаганди здорового 
способу життя учнів і покращення 
їхнього фізичного розвитку благо-
дійний фонд Ігоря Палиці «Новий 
Луцьк» продовжує реалізацію про-
грами «В здоровому тілі — здоровий 
дух». Програму було започатковано 
торік, вона передбачає благодійну 
допомогу в придбанні й облашту-
ванні спортивних майданчиків у 
всіх школах обласного центру. Зо-
крема, нещодавно благодійний фонд 
для Луцької гімназії №4, що увійшла 
до Європейської мережі шкіл спри-
яння здоров’ю і є координатором 
цього напрямку в Луцьку, придбав 
десять нових тренажерів. Що це за 
обладнання та як воно працюва-
тиме, мали можливість побачити 
всі запрошені на свято спорту та 
здоров’я, що є традиційним у цьому 
навчальному закладі.

— Дуже приємно, що меценати 
бачать наші старання й бажання, ро-
зуміють те, що здорово жити — нині 
модно та стильно, а саме таким є де-
віз нашої гімназії, — сказав у вступ-
ному слові директор освітнього за-
кладу Олександр Мишковець.  

Начальник відділу управління 
освіти Луцької міської ради Тетя-
на Силка підтвердила слова пана 
директора й сказала, що це одна з 
найкращих шкіл, де підростають 
майбутні спортсмени. Вона подяку-
вала Ігорю Палиці за вагомий вклад 
у місцеву освіту.

Під час заходу президент фонду 
«Новий Луцьк» Ігор Палиця вручив 
сертифікат про одержання нових 
тренажерів директору навчально-
виховного комплексу ЗОШ №24, а 
завідувачці дитсадка №17, яка була 
його вихователькою, — сертифікат 
про встановлення дитячого майдан-

чика. Пані Людмила Сімон була зво-
рушена таким презентом й увагою 
колишнього вихованця. Вона розпо-
віла, що знає Ігоря Петровича змал-
ку й може упевнено сказати, що його 
життєве кредо — «з добром у серці 
до людей». 

З метою пропаганди здорового 
способу життя учнів фонд «Новий 
Луцьк» продовжує реалізацію про-
грами «В здоровому тілі — здо-
ровий дух». Програму було запо-
чатковано торік. Вона передбачає 
благодійну допомогу в придбанні й 
облаштуванні спортивних майдан-
чиків «Здоров’я» у школах обласно-
го центру. В Луцьку ж налічується 
26 шкіл. Вихованці Луцької гімназії 
№18 і Луцького навчально-вихов-
ного комплексу «Загальноосвітня 
школа-інтернат I-III ступенів — 
правознавчий ліцей із посиленою 
фізичною підготовкою» уже встигли 
випробувати тренажери — їм такий 
подарунок фонд зробив восени ми-
нулого року. 

— Ми профінансуємо ці робо-
ти, і, хочу зауважити, виборами до 
Верховної Ради усе не завершиться, 
— наголосив пан Ігор, а також до-
дав, що його фонд акцентує увагу 
не тільки на спорті, а й на здоров’ї. 
Тому в найближчих планах — поліп-
шення стану лікарень і поліклінік. 

Свято спорту в гімназії №4 за-
вершилося змаганнями «Веселі 
старти», міні-футболом, перетягу-
ванням канату, конкурсом малюнків 
і плакатів, призи для яких також ви-
ділив фонд «Новий Луцьк».

ІГОР ПАЛИЦЯ — ЗА 
УНІВЕРСИТЕТ МАЙБУТНЬОГО

Того ж дня у ВНУ ім. Лесі Укра-
їнки відбулося засідання наглядової 
ради на чолі з Ігорем Палицею, де 
йшлося про створення Східноєвро-
пейського університету. 

Ігор Петрович прозвітував про 

виконану роботу й оголосив осно-
вні напрямки розбудови та модер-
нізації університету в найближчому 
майбутньому. За його словами, уже 
розпочато реконструкції гуртожит-
ків, надано стипендії обдарованій 
молоді, здійснюється харчування 
соціальних категорій студентів, за-
початковано конференцію «Стан 
і перспективи інноваційно-інвес-
тиційного розвитку міста Луцька», 
найкращий проект якої фінансува-
тиметься з фонду «Новий Луцьк». 

Щодо Східноєвропейського на-
ціонального університету на базі 
ВНУ, то, як повідомив Ігор Палиця, 
про це є відповідний указ Прези-
дента. За його словами, такий уні-
верситет буде науково-дослідним, 
де акцентуватиметься увага на прак-
тичному здобутті знань. У зв’язку з 
цим пріоритетними стануть спеці-
альності ІТ-технологій, хімічно-тех-
нологічного, готельно-ресторанного 
напряму. Лабораторії буде оснащено 
сучасною технікою. До речі, кошти 
на це також виділятиме фонд Ігоря 
Палиці. Для викладання запросять 
професорів із інших вишів і з-за 
кордону. Президент фонду пообіцяв 
посприяти у наданні їм житла. А вже 
наступного року за результатами на-
уково-практичних досягнень двом 
викладачам благодійний фонд виді-

лить квартири. 
— В університету є вільна зем-

ля — близько восьми гектарів, — на 
якій планується створення сучасно-
го студентського містечка, — пові-
домив Ігор Петрович. 

Про ідею створення Східноєв-
ропейського національного універ-
ситету схвально відгукнулися член 
наглядової ради, академік Микола 
Жулинський, а також головний ре-
дактор газети «День» Лариса Ів-
шина. Вона сказала, що новий виш 
може стати «локомотивом» для роз-
витку регіону. Вона також нагадала 
про те, що фонд «Новий Луцьк» ви-
явив інтерес до книги «Сила м’якого 
знака», й подарувала примірник ви-
дання Ігорю Палиці.

— Бізнес може запропонувати 
чіткість, фінанси, а гуманітарії — 
цінні знання, без яких немає сус-
пільства, — резюмувала пані Лариса.

Після виступів членів наглядо-
вої ради університету її голова Ігор 
Палиця вручив дипломи кандида-
тів наук трьом викладачам цього 
навчального закладу, а також на-
городив кращих доповідачів науко-
во-практичної конференції «Стан і 
перспективи інноваційно-інвести-
ційного розвиту міста Луцька». 

ТАЛАНОВИТИМ СТУДЕНТАМ 
— СТИПЕНДІЇ 

Реалізуючи іншу програму за 
назвою «Добре серце», благодійний 
фонд Ігоря Палиці у її рамках зіні-
ціював та організував щоденні обіди 
для 170 студентів — сиріт, напівси-
ріт, із багатодітних і малозабезпече-
них сімей — у їдальнях Волинського 
національного університету. 

А з 2011 року «Новий Луцьк» 
виплачує іменні стипендії 85 сту-
дентам ВНУ та коледжу бізнесу і 
технологій. Цьогорічні стипендіати 
фонду, а їх було 110, — талановиті, 
амбітні молоді люди, які навчаються 
на «відмінно» та мають вагомі здо-
бутки у науковій роботі. Серед них є 
науковці, переможці всеукраїнських 
конкурсів наукових робіт, спортсме-
ни, митці. 

Під час зустрічі зі стипендіатами 
директор благодійного фонду «Но-
вий Луцьк» Ніна Тарасенко розпові-
ла, що програма «Підтримка творчої 
молоді» діє з 2011 року, й зауважила: 
якщо раніше кандидатури на кон-
курс висували деканати чи студра-
ди, то з цього року студент і сам 
може це зробити. Такою можливістю 
вже скористалися 25 осіб. 

Ігор Палиця у своєму виступі за-
значив, що в залі зібралася найкраща 
частина університету, тому саме від 
цих людей він чекає конструктивних 
пропозицій для покращення роботи 
програми «Підтримка творчої моло-
ді». Також він поділився зі студента-
ми рішеннями, ухваленими під час 

засідання наглядової ради універ-
ситету, яку він очолює, і відповів на 
численні запитання. А молодь ціка-
вило все: і як Ігор Петрович уявляє 
собі майбутнє Луцька, і як має пра-
цювати дорадчий орган від універ-
ситету в міській раді. Прозвучало 
навіть запитання про улюблене кіно 
нардепа. Відповідаючи на останнє, 
Палиця розповів, що має намір про-
фінансувати створення докумен-
тального фільму про Лесю Українку, 
який би популяризував Волинський 
край. А ще запевнив студентів, що 
бачить «шикарне майбутнє міста». 
Зокрема, за підтримки фахівців із 
біологічного та географічного фа-
культетів він планує очистити річку 
Сапалаївку та створити біля неї зону 
відпочинку. Для прикладу назвав 
проект із розчистки Сапалаївки, 
який розробила та презентувала під 
час науково-практичної конференції 
студентка 4 курсу географічного фа-
культету Олександра Ничая.

— Я вважаю, що завдання уні-
верситету й істориків — з’ясувати, 
як виглядало Старе місто, яким 
воно було в минулому, — сказав 
про участь студентів у відтворенні 
історичної та культурної спадщини 
Луцька Ігор Петрович. — Ми за-
лучимо інших меценатів, кошти від 
європейських грантів і реставруємо 
цю частину Луцька, щоб вона була 
цікавою для туристів. 

Щодо формату дорадчого ор-
гану, то нардеп вважає, що до його 
складу повинні увійти студенти, на-
уковці й інтелігенція, а створений 
він має бути на базі університету. 

На питання, чим запам’яталися 
йому студентські роки, відповів, що 
це був один із найцікавіших періодів 
життя. Проблем із навчанням Па-
лиця не мав, іспити складав майже 
завжди на «відмінно» та без сторон-
ньої допомоги. Та, за його словами, 
сьогодні студенти мають більше 
можливостей для розвитку свого 
творчого й розумового потенціалу, а 
щоб вони не думали, де взяти гроші 
на їжу чи житло, фонд і вирішив за-
провадити іменні стипендії.

Молодим людям, які прийшли 
в той день зустрітися з меценатом, 
було цікаво, чи й надалі фонд Ігоря 
Палиці надаватиме стипендії. На це 
пан Ігор зауважив, що продовжува-
тиме фінансову підтримку обдаро-
ваної молоді. 

— Жодного стосунку до вибо-
рів ця ініціатива не має, — запев-
нив Ігор Петрович. — Так само, як і 
створення благодійного фонду «Но-
вий Луцьк».

Варто зауважити, що сьогод-
ні розмір цих стипендій становить 
925 гривень, із яких 125 благодій-
ний фонд сплачує як податкове 
зобов’язання кожного отримувача. 

Людмила ШИШКО

Ігор Палиця вручає директору ЗОШ № 24 сертифікат на нові тренажери

Учні гімназії задоволені подарунком від Фонду «Новий Луцьк»

Школярі випробовують новий тренажер


