
При затриманні декана еконо-
мічного факультету Ужгород-

ського національного універси-
тету (УжНУ) Василя Мікловди за 
хабар у нього вилучили грошовий 
букет. Про це повідомили в прес-
службі прокуратури Закарпаття.

Після дзвінка однієї зі студен-
ток університету, яка повідомила 
про те, що дала декану 1200 до-
ларів хабара, правоохоронці про-
вели перевірку. Невдовзі уже від 
іншого спудея Мікловда отримав 
хабар на таку ж суму, після чого 
був викритий працівниками УБОЗ 
УМВС України в Закарпатській 
області на місці вчинення злочину.

Коли ласого до грошей очіль-
ника економічного факультету 
затримували, у його службовому 

кабінеті виявили букет квітів, ви-
готовлених із купюр різного но-
міналу. Його вилучили у ході об-
шуку.

За цим фактом прокуратура 
області порушила проти декана 
Мікловди кримінальну справу. 

Головною подією сесії Волинської 
обласної ради 21 червня стало 
обговорення мовного питання. 
День із самого ранку обіцяв бути 
напруженим. По-перше, під стінами 
обласної ради ще до початку сесії 
зібрався натовп мітингувальни-
ків, які вимагали захистити мову. 
По-друге,у порядку денному було 
представлено аж два проекти 
рішення: один, запропонований 
«регіоналом» Олегом Батюком 
«щодо утвердження та розвитку 
української мови як державної», та 
проект «свободівця» Олександра 
Пирожика «щодо недопустимості 
запровадження в Україні другої 
державної мови та наступу на 
українську мову як конституційно 
закріплену єдину державну».

Спочатку депутати не підтри-
мували жодного з запропонованих 
проектів. Врешті головний регіонал 
області Олександр Башкаленко за-
явив, що кожен із волинських чле-
нів Партії регіонів лише за те, аби 
українська мова була єдиною та дер-
жавною. Тому запропонував ство-
рити робочу групу, до складу якої 
увійшли б по одному представнику 
від кожної політичної сили та яка б 
до кінця сесійного дня підготувала 
один проект звернення на основі 
двох, що вже існують.

Обранці громади підтримали 
пропозицію Башкаленка, а голова 
ради Володимир Войтович оголосив 

перерву в роботі сесії. 
У той же час натовп людей, які 

чекали на вулиці й у холі обласної 
ради, з незрозумілих причин (най-
імовірніше, через непоінформова-
ність або ж спеціальну провокацію) 
прорвався до сесійної зали. Міліціо-
нери намагалися їх затримати, однак 
мітингувальники проштовхнулися, 
вибивши скло у дверях коридору. 
Зайшовши до зали засідань, захис-
ники мови застелили стіл президії 
жовто-блакитним прапором і зали-
шилися чекати продовження роботи 
сесії.

Після перерви депутати взяли-
ся «коригувати» проект звернення 
Пирожика, який, на думку багатьох, 
ряснів різкими висловлюваннями.

Після жорстких дискусій біль-
шість депутатів підтримала запро-
понований документ. 

Як стало відомо «Відомостям»,  
у декотрих обранців у ці «гарячі» 
години обговорення зникли карт-
ки для голосування. Точно відомо, 
що їх не було у губернатора Бориса 
Клімчука та голови ради Володими-
ра Войтовича. Наступного дня після 
сесії голова облради повідомив, що 
картку йому повернули після закін-
чення сесійного засідання.

— Це на грані хуліганських вчин-
ків. Я не підтримую членів фракції 
ВО «Свобода» й інших фракцій, які 
собі це дозволяли, — сказав Войто-
вич.

Ірина КОСТЮК
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Події
З Кучми знято обвинувачення у 
причетності до вбивства Гонгадзе

У кабінеті декана ужгородського вузу 
знайшли букет із грошей

Вищий спеціалізований суд 
України з розгляду цивільних 

і кримінальних справ підтвердив 
законність зняття звинувачень із 
другого президента України Лео-
ніда Кучми в причетності до вбив-
ства журналіста Георгія Гонгадзе. 

Отже, суд не задовольнив ка-
сацію Генпрокуратури на рішення 
Апеляційного суду Києва, що під-
твердив рішення Печерського суду 

про незаконність порушення кри-
мінальної справи проти Кучми. 

Кримінальну справу проти 
екс-президента було порушено 21 
березня 2011 року. Його звину-
вачували в перевищенні влади та 
службових повноважень, що при-
звели згодом до вбивства журна-
ліста Георгія Гонгадзе (ч. 3 ст. 166 
Кримінального кодексу України в 
редакції 1960 року).

У західних областях 28 
червня похмуро, невеликий 
дощ. Температура повітря вночі 
+8...+12°C, вдень +19...+21°C. 29 
червня хмарно, без опадів. Уно-
чі +12...+16°C, вдень +20...+22°C. 
30 червня змінна хмарність, 
без опадів. Температура вночі 
+12...+16°C, вдень +23...+27°C. 

У північних регіонах 28 
червня змінна хмарність, дощ. 
Температура вночі +12...+15°C, 
вдень +17...+21°C. 29 червня 
хмарно з проясненнями, можли-
вий дощ. Вночі +9...+13°C, вдень 
+21...+24°C. 30 червня похмуро, 
без опадів. Нічна температура 
+11...+15°C, денна +22...+24°C.

У Києві 28 червня буде хмар-
но, йтиме дощ. Нічна температу-
ра +12...+14°C, денна +18...+21°C. 

29 червня хмарно, невеликий 
дощ. Вночі +9...+13°C, вдень 
+21...+24°C. 30 червня хмар-
но, опадів не очікується. Вночі 
+11...+15°C, вдень +22...+25°C. 

У східних регіонах 28 черв-
ня хмарно, без опадів. Уночі 
+12...+16°C, вдень +21...+23°C. 29 
червня хмарність, місцями дощ. 
Нічна температура +12...+15°C, 
денна +22...+25°C. 30 червня 
ясно, опадів не очікується. Вночі 
+12...+16°C, вдень +24...+27°C.

У південних областях 28 
червня хмарно, без опадів. Тем-
пература вночі +11...+15°C, 
вдень +21...+25°C. 29 червня 
змінна хмарність, дощ. Вночі 
+13...+18°C, вдень +24...+26°C. 30 
червня хмарно, без опадів. Уночі 
+13...+17°C, денна +25...+28°C. 

Збиткові шахти продадуть за 
одну гривню
Глава Фонду держмайна Олександр Рябченко заявив, що 
приватизація вугільних шахт почнеться у 2013 році. Прода-
дуть їх за одну гривню, а змагання між покупцями поляга-
тиме в тому, хто більше вкладе у розвиток підприємств. За 
даними джерела у Міненерго, до приватизації  готуються 
найбільші у країні за прогнозними запасами вугілля шахти: 
«Чайкіно», ім. Стаханова і «Тошківська». Державні шахти 
страждають через зниження попиту на їхню продукцію — 
на складах накопичилося близько 400 тисяч тонн нереалі-
зованого вугілля.

У Києві з’явилося вертолітне 
таксі
З понеділка, 25 червня, у Києві запрацювало перше в 
Україні вертолітне таксі. Запустили його авіакомпанія 
«ЮТейр-Україна» і ТОВ «Амадеус Ко». Таксі виконує 
перельоти на двомоторних гелікоптерах Eurocopter 
за визначеними маршрутами, а також індивідуальні 
перельоти з погодинною оплатою. П’ятимісний борт 
машини розвиває швидкість 300 км/г. Долетіти з 
Києва до Борисполя і назад можна буде за 15 хвилин. 
Вартість години польоту складає 2,5 тис. євро без 
урахування ПДВ.

30
стільки мільйонів громадян 
перетнули державний митний 
кордон України з початку 2012 
року. Про це під час урочистос-
тей із нагоди Дня митної служби 
сказав голова відомства Ігор 
Калетнік.

Завдяки Ігорю Палиці ми по-справжньому 
насолоджуємося життям

Інвалід-візочник Валентин Шабу-
нін і його колега Михайло Ново-

сад не один рік оббивали пороги різ-
них владних інстанцій і благодійних 
організацій, аж поки добрі люди не 
порадили звернутися до народного 
депутата Ігоря Палиці.

Доля розпорядилася так, що 
двоє молодих красивих дужих хлоп-
ців опинилися в інвалідних візо-
чках. Навколо вирувало життя, а 
вони змушені були якийсь час спо-
стерігати за ним із узбіччя. Дехто, 
може, й змирився б із обставина-
ми, та не такі, як лучани Валентин 
Шабунін і Михайло Новосад. Вони 
кинули виклик долі — і нині сповна 

насолоджуються прожитими днями 
й літами.

Поріднила друзів любов до ав-
томобілів. Уже третій рік поспіль 
беруть вони участь у любитель-
ських ралі інвалідів-візочників. Такі 
змагання щороку відбуваються в 
столиці Росії й у сусідній Польщі. 
Помірятися силами на автомобілях 
із ручним управлінням сюди при-
їжджають екіпажі з багатьох країн 
світу. Крім господарів змагань, на 
старт виходять команди з Німеччи-
ни, Молдови, Білорусі, та, звичайно, 
з України. 

Пілот Валентин і штурман Ми-
хайло не пропустили жодних зма-

гань і вже досягли вагомих резуль-
татів. Якщо два роки тому луцький 
екіпаж був шостим у класі автомо-
білів і одинадцятим у загальноко-
мандному заліку серед 35 учасників, 
то торік наші земляки завоювали 
срібло, а командний результат пока-
зали п’ятий.

Господарем цьогорічного сезону, 
як і чемпіонату Європи з футболу, 
стала Україна. Перший етап ралі ін-
валідів проходив наприкінці травня 
в столиці нашої держави і мав назву 
«Каштани Києва-2012». Тут луцький 
екіпаж знову був другим. Наступний 
етап змагань відбудеться в серпні у 
Чернівцях.

— Після невеличкого відпочин-
ку, — розповідає Валентин Шабунін, 
— розпочали активну підготовку до 
завершального етапу змагань. Мрі-
ємо добитися найвищого результа-
ту. Оскільки автомобільний спорт 
є доволі затратним, великі надії по-
кладаємо на спонсорів. Дуже раді, 
що нам вже тривалий час допома-
гає народний депутат України, наш 
земляк Ігор Палиця. Велике спасибі 
меценату. Завдяки Ігорю Палиці ми 
по-справжньому насолоджуємося 
життям.

Валентин і Михайло, ставши ак-
тивними поборниками здорового 
способу життя, запрошують у свої 
лави нових шанувальників інвалід-
них автоперегонів. Нема сумніву, 
що рано чи пізно ці два одержимі 
хлопці подарують Луцьку найвищу 
нагороду і матимуть послідовників. 

Володимир ДЕРКАЧ

Валентин Шабунін і Михайло Новосад

 ПОГОДА

У лікарнях на пацієнтів будуть заводити електронне «досьє» 

Захисники мови штурмом брали обласну 
раду, а в депутатів зникли картки
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З ініціативи Кабміну медустано-
ви всіх форм власності будуть 

зобов’язані вносити до єдиної бази 
даних інформацію про фізичну осо-
бу, яка звернулася за допомогою, та 
дані про її лікування. Передбача-
ється, що лікарі вноситимуть пер-
сональні дані до реєстру за згодою 
пацієнта, а медичні установи забез-
печуватимуть захист інформації. Та-
кож, згідно з урядовою постановою, 
будуть реєструватися вид наданої 

медичної допомоги, лікарські засоби 
та вироби медичного призначення, 
закуплені для лікування пацієнта за 
кошти державного та місцевих бю-
джетів. 

За словами радника міністра 
охорони здоров’я Дмитра Подтур-
кіна, єдиний реєстр створюють для 
обліку статистики захворювань і 
медикаментозного забезпечення лі-
карень. «До реєстру вноситимуть 
дані про лікування, що дозволить 

відмовитися від паперових карток 
пацієнта й отримувати доступ до іс-
торії хвороби людини без прив’язки 
до її місця проживання», — заува-
жив він. 

У постанові вказано, що розпо-
рядником реєстру є Міністерство 
охорони здоров’я, що розробляє 
та затверджує нормативні право-
ві акти, які забезпечують функціо-
нування реєстру, а також здійснює 
контроль над його веденням.

 

www.volyn-avto.ukravto.ua/ua/


