
Відомості.UA

№ 36 (624)

6 - 12 вересня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

Вибори - 2012

На пальне для Януковича 
витратили 376 тисяч гривень
ДО «Резиденція «Синьогора» Державного управ-
ління справами Президента України на півроку 
закупила 22,5 тонни бензину та 10,4 тонни дизель-
ного пального. Загалом на це витратили майже 
376 тисяч гривень. Таку інформацію надає «Вісник 
державних закупівель». Постачальником стане 
львівське ПП «ОККО-Бізнес». Кошти на пальне під-
уть із державного бюджету.

Банкноти євро змінять 
«зовнішність»
Європейський центробанк вирішив, що на купю-
рах єдиної євровалюти будуть «малювати» персо-
нажів грецької міфології, пише ТСН. Це поліпшить 
захист від підробки банкнот. Серед нових елемен-
тів дизайну буде використана фінікійська принце-
са Європа, яку викрав Зевс. Героїня легенди буде 
представлена у вигляді голограми на купюрах 
номіналом 5 євро. Також, крім іншого, трохи змін-
иться колір банкнот і водяні знаки. Нові гроші ЄЦБ 
планує почати друкувати наступного року.

46
стільки тисяч договорів застави 
рухомого майна й іпотеки було 
завірено українцями з початку 
року. Ці показники майже на 
20% перевищують кількість 
застав, завірених упродовж 
усього 2009 року.

 Ігор Палиця на Дні знань у школі №18

Ректор СНУ Ігор Коцан вручає найвищу нагороду університету, 
Золотий нагрудний знак, Ігорю Палиці
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У РІДНІЙ ШКОЛІ

Свято першого дзвоника канди-
дат у народні депутати України Ігор 
Палиця провів у рідній школі №18, 
яку закінчив 1989 року. Тепер вона 
стала лінгвістичною гімназією з по-
глибленим вивченням іноземних мов. 

Тут нетерпляче на нього чекали. 
Напередодні 1 вересня, завдяки під-
тримці колишнього учня, відремон-
товано фасад школи, тож будівля 
набула сучасного вигляду. Це стало 
приємним сюрпризом для батьків 
та учнів. Директор гімназії Сергій 
Скороход зазначив, що кожна шко-
ла пишається своїми випускниками. 
У них також є ким гордитися — на-
родним депутатом України Ігорем 
Палицею. Виступаючи на святі, по-
чесний гість подякував педагогам за 
їхню непросту працю і зазначив: 

— Лише закінчивши школу і 
вступаючи до університету, я зро-
зумів, наскільки якісні знання мені 
дали і яка серйозна була закладена 
база. Тому хочу ще і ще раз щиро по-
дякувати моїм учителям за жертов-
ну творчу працю та побажати педа-
гогічному колективу гімназії нових 
творчих знахідок, щастя і добра. А 
гімназистам хочу сказати: прислу-
хайтеся до вчителів, намагайтеся 
виконувати все, що вони вам радять. 
Педагоги хочуть, щоб ви були най-
кращими, а після закінчення школи 
всі стали студентами. Беру на себе 
зобов’язання, що через декілька ро-
ків наша школа стане найкращою 
в місті. Ми повинні разом зробити 
її зразковою, — ці слова Ігоря Пе-
тровича викликали пожвавлення та 
бурхливі аплодисменти. 

— Цього року розпочнемо обла-
штовувати навколишню територію, 
впорядкуємо спортивні майданчи-
ки, зробимо штучне футбольне поле. 
Розпочнемо реконструкцію усеред-
ині школи, щоб дітям було приємно 
та комфортно в ній навчатись. Якщо 
в когось є цікаві наукові чи творчі 
пропозиції, я готовий їх підтримати, 
— додав Ігор Палиця.

Учениця гімназії Іванна Яким-
чук вручила почесному гостю сим-
волічну «Залікову книжку гімна-
зиста», в якій виставлені відмінні 
оцінки за його досягнення та добрі 
справи, побажала йому здоров’я і 

Божого благословення.

В УНІВЕРСИТЕТІ, ЯКИЙ СТАВ 
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИМ

Перше засідання вченої ради 
Східноєвропейського національно-
го університету імені Лесі Українки 
було святковим. Ректор Ігор Коцан 
вручив найвищу нагороду вишу, 
Золотий нагрудний знак, Ігорю Па-
лиці, відзначивши його вагомий 
внесок у розвиток навчального за-
кладу, створення його позитивно-
го іміджу. Професор Коцан високо 
оцінив ініціативу народного депута-
та, який започаткував серію науко-
во-практичних конференцій «Стан 
і перспективи інноваційно-інвес-
тиційного розвитку міста Луцька». 
Вже розроблено і буде втілено про-
ект очищення річки Сапалаївки, що 
протікає уздовж усього міста. На 
черзі 16 тем і 10 грантів, які теж бу-
дуть реалізовані на благо Луцька й 
області. 

Голова наглядової ради вузу Ігор 
Палиця повідомив, що буде продо-
вжуватися програма його фонду, 
зокрема, усі гуртожитки стануть су-

часними і комфортними. До кінця 
цього року за його кошти навчальні 
корпуси університету отримають 
безкоштовний доступ до Інтерне-
ту завдяки бездротовим технологі-
ям Wi-Fi. Ігор Палиця бере на себе 
витрати з виготовлення проектної 
документації для спорудження су-
часного студентського містечка, 
використовуючи світовий досвід. 
Народний депутат також заохотив 
викладачів надавати якісніші зна-
ння студентам, щоб у майбутньому 
випускників охоче запрошували на 
роботу державні установи та при-
ватні фірми. У листопаді цього року 
двоє викладачів отримають трикім-
натні квартири у новому будинку. 
Університет разом із новою назвою 
отримає можливості інтеграції зі 
світовою спільнотою і стане інтерна-
ціональним. Ігор Петрович вирішив 
оплатити понаднормові години ви-
кладачів іноземних мов, аби кожен 
студент на високому рівні опанував 
як мінімум одну європейську мову. 

31 серпня пройшла урочиста 
інавгурація у Східноєвропейському 
національному університеті імені 
Лесі Українки. На святі були почес-

ні гості з-за кордону, представники 
влади, духовенство. Студенти-пер-
шокурсники у святкових мантіях 

пройшли урочистою ходою вули-
цями міста, покладаючи квіти біля 
пам’ятників Тарасові Шевченку, Лесі 
Українці, Михайлу Грушевському та 
на Меморіалі Слави.

Виступаючи на цих урочистос-
тях, кандидат у народні депутати 
України Ігор Палиця побажав пер-
шокурсникам здобути ґрунтовні 
знання, успішно закінчити універ-
ситет і щоб за ними вишикувалася 
черга роботодавців, які бажали б 
їх працевлаштувати. Університету 
ж побажав стати кращим у Східній 
Європі. 

Представники студентської ради 
від імені своїх колег вручили подяку 
Ігорю Палиці. Молодь високо оці-
нила підтримку ним наукових про-
ектів, допомогу обдарованим дітям, 
захист соціально незахищених кате-
горій студентства і розвиток їхнього 
самоврядування.

У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Ігор Палиця, вітаючи першо-
курсників Луцького національного 
технічного університету з почат-
ком навчального року, подякував 
за запрошення і побажав їм завжди 
знаходити час для навчання і відпо-
чинку. А ще — прожити цікаве сту-
дентське життя, проте на першому 
місці має бути навчання. Нині ринок 
праці надзвичайно жорсткий, тож 
треба добре готуватися, щоб згодом 
бути конкурентоспроможним і при-
вабливим для потенційних праце-
давців. На роботу сьогодні беруть за 
знання. Кандидат у народні депута-
ти порадив вивчати іноземні мови, 
адже ми прямуємо в Європу. Щирі 
вітальні слова він висловив також 
на адресу професорсько-викладаць-
кого складу університету.

На свято Ігор Палиця прийшов 
не з порожніми руками. З 1 верес-
ня розпочнеться виплата іменних 
стипендій 55 кращим студентам. На 
всій території вишу буде безкоштов-
ний Інтернет (Wі-Fі). Ігор Палиця 
виділить мільйон гривень на рекон-
струкцію навчально-лабораторного 
корпусу №8 та надасть кошти на бу-
дівництво студентського будиночка 
для бази відпочинку на Світязі. Без-
коштовна оргтехніка уже передана 
для користування студентам.

Голова студентського профкому 
Луцького національного технічного 
університету, п’ятикурсник факуль-
тету бізнесу Назар Грищук зазначив:

— Ігор Палиця — молодий, 
успішний, креативний і людина сло-
ва. Усі свої обіцянки виконує. Саме 
такі парламентарі потрібні у Верхо-
вній Раді.

Василь ЗАМЛИННИЙ

Усі студентські гуртожитки 
стануть сучасними і ком-
фортними. До кінця цього 
року за кошти Ігоря Палиці 
навчальні корпуси універ-
ситету отримають безко-
штовний доступ до Інтер-
нету завдяки бездротовим 
технологіям Wi-Fi

Багато нових добрих справ
Зобов’язався зробити кандидат у народні депутати України Ігор Палиця 
на святкуванні Дня знань і початку нового навчального року

 Ігор Палиця виступає перед викладачами та студентами 
Луцького технічного університету


