
Міністр освіти і науки, молоді 
та спорту Дмитро Табачник 

заявив про скасування оцінок із 
фізкультури для учнів середніх 
шкіл у новому навчальному році. 
Про це він повідомив на брифінгу 
в Дніпропетровську. «Учні, які від-
відують спортивні секції постійно, 
матимуть залік із фізкультури», — 
сказав він.

Міністр повідомив, що тепер 
замість оцінок із фізкультури ви-
кладачі будуть ставити «зарахо-
вано» або «не зараховано». Крім 

того, за його словами, буде впро-
ваджена нова методика уроків фі-
зичної культури, яку фахівці обго-
ворять 28 серпня на колегії.

Нагадаємо, ще в січні Мініс-
терство освіти і науки, молоді та 
спорту виступало за скасування 
оцінювання навчальних досягнень 
із фізичної культури у загальноос-
вітніх школах.

Пізніше були прийняті нові 
спрощені фізкультурні нормативи. 
Нововведення пов’язані з частими 
смертями на уроках фізкультури.

До аорти пацієнта, у якого в го-
ловній артерії виявили розша-

рування, хірурги рухалися завдяки 
спеціальному зонду, по артеріях, по-
чинаючи з ноги. Операція тривала 
лише дві години. 

Для введення зонда на нозі зро-
били надріз завдовжки три сантиме-
три. А подорожувати тілом хірургам 
допоміг рентген. У спеціальному 
пристрої, який вводять через арте-
рію, вже є протез. У певний момент 
його просто випускають. «Принцип 
такий, що він сам розправляєть-
ся, розкривається після того, як ми 

звільняємо його, і повторює стінку 
судини», — пояснив лікар-хірург 
Богдан Черпак.

Як зазначають фахівці, такі опе-
рації забирають у два рази менше 
часу й обходяться без крововтрат. 
На третій день після хірургічного 
втручання пацієнт уже може піти 
додому. В Європі такі операції про-
водять досить часто, проте для Укра-
їни вони все ще унікальні. 

Як зазначають медики, для час-
того проведення таких операцій 
українським клінікам не вистачає 
кваліфікованих фахівців, устатку-

вання та грошей. Крім того, необхід-
на для хірургічного втручання апа-
ратура такого типу є лише в Києві.
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до стількох років пропонують 
саджати до в’язниці за 
організацію фінансових 
пірамід. Відповідний 
законопроект розробили у 
Нацкомфінпослуг.

Відкрили Центр туристичної 
інформації і послуг
У Луцьку на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2 
відкрито Центр туристичної інформації та послуг. 
Координатор програм із розвитку туризму в регіонах 
України Геннадій Друзенко назвав новостворений 
центр одним із кращих в Україні. «Це ключ до 
туристичного ринку. Нема жодних сумнівів, що Луцьк 
буде цікавим для європейців. Для цього тут є усі 
передумови», — зауважив він. Інформаційні послуги 
надаватимуть тут безкоштовно. 

За вступну кампанію порушено 
20 кримінальних справ
У прес-службі Генпрокуратури повідомили, що за 
результатами перевірок законності проведення 
вступної кампанії-2012 порушено 20 кримінальних 
справ, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 
108 посадових осіб, опротестовано 198 наказів 
керівників вищих навчальних закладів, правил та умов 
прийому. Нагадаємо, вступна кампанія закінчилася 
31 липня, однак у Міносвіти продовжили терміни 
зарахування на бюджетну форму до 15 серпня. 

Оцінок із фізкультури більше не буде

У Копиллі запрацював новий дитячий 
садочок
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Київські хірурги провели унікальну для України операцію 

Днями у селі Копилля Мане-
вицького району відкрили ди-

тячий садочок, який працюватиме 
на базі місцевого навчально-ви-
ховного комплексу загальноосвіт-
ньої школи І-ІІ ступенів. Дошкіль-
ний заклад розрахований на 26 
маленьких новоселів (дві групи).

Зі слів голови облдержадміні-
страції Бориса Клімчука, садочок 
вдалося збудувати за частину ко-
штів, які область отримала як пре-
мію (17 мільйонів гривень) у 2011 
році. «З цих грошей близько 820 
тисяч спрямовано для зведення 
дошкільного закладу в Копиллі», 
— розповів Клімчук. 

Майстри ТзОВ «Житлобуд-2» 
завершили будівельні роботи зі 
зведення нового корпусу букваль-

но за півроку.
Як повідомили у прес-службі 

ОДА, цьогоріч в області відкри-
ють дошкільні навчальні заклади 
у селі Жидичин Ківерцівського ра-
йону, у 55-му мікрорайоні Луцька 
та в селі Столинські Смоляри Лю-
бомльського району.

У лютому минулого року українські 
ЗМІ повідомили сенсацію: у Львові 
затримали суддю, який попався 
на отриманні хабара. Цього разу 
йшлося про суддю Залізничного ра-
йону. Сума, яка фігурувала у справі, 
— 400 тисяч гривень.

Згідно з повідомленням, факт 
одержання хабара викрило і задо-
кументувало Головне управління 
з розслідування особливо важли-
вих справ Генеральної прокуратури 
спільно зі Службою безпеки Укра-
їни. Після закінчення слідчих дій 
справу направили на розгляд суду. А 
саме — до Луцького міськрайонно-
го. І от уже у серпні цього року чер-
гове сенсаційне повідомлення: суд-
дю виправдали через відсутність у 
його діях складу злочину. Натомість 
адвоката, який нібито передавав ха-
бар, засудили. «Відомості» вирішили 
розповісти про деталі судового роз-
гляду. 

ФАБУЛА СПРАВИ

Вона досить таки проста: у ве-
ресні 2010 року суддя Г. почав роз-
гляд справи відносно громадянина 
К., обвинуваченого у скоєнні злочи-
нів економічного характеру (контр-
абанда товарів, ухилення від сплати 
податків тощо). 

Адвокат обвинувачуваного Ф. 
розповів своєму клієнтові про те, що 
нібито його вина слідством не дове-
дена, але щоб вирок був виправду-
вальним, потрібно дати судді хабар. 
За свідченнями адвоката, суддя при-
близно у середині жовтня 2010 року 
пальцями рук у своєму кабінеті по-
казав йому суму в 10 тисяч доларів. 

К. сказав, що таких грошей не 
має і давати хабар судді не буде. Про-
те під час розгляду справи, у грудні 
2010 року, він повідомив свого ад-
воката, що передумав і погодився 
заплатити. У свою чергу захисник 
Ф. довів цю інформацію до судді. 
На що той, за словами адвоката, від-
повів, що він, мовляв, його непра-
вильно зрозумів, позаяк потрібно 
100 тисяч доларів. Для підсудного це 
була завелика сума. Під час чергової 
зустрічі 13 січня 2011 року суддя ні-
бито сказав захиснику, що за умови 
передання йому хабара в розмірі 50 

тисяч доларів винесе К. вирок, не 
пов’язаний із позбавленням волі, а 
призначить йому іспитовий строк. 
Гроші підсудний мав передати судді 
через свого адвоката до винесення 
вироку. Вранці 16 лютого 2011 року 
захисник і його клієнт приїхали до 
приміщення суду. По дорозі К. пе-
редав своєму адвокату Ф. пакет із 
грішми на суму 400 тисяч гривень. 
Той поклав його у портфель і пішов 
до судді. Кульок захисник передав 
йому на сходовій клітці третього по-
верху суду і повернувся до авто. Все 
відбувалося о 9:22. 

Як засвідчив на судовому засі-
данні один зі свідків, о 9 годині 50 
хвилин 16 лютого 2011 року він зай-
шов із суддею Г. у його службовий 
кабінет. Туди ж через кілька хвилин 
увійшла група осіб, які почали здій-
снювати обшук. Фактично відразу 
на видноті — на дивані — виявили 
кульок із грішми на суму 400 ти-
сяч гривень, якого свідок до цього 
не бачив. Суддя Г. заявляв, що це 
провокація, і просив провести до-
слідження з відбитками пальців на 
знайденому в його кабінеті пакеті 
з грішми. В складі цієї групи також 
були ще якісь особи з відеокамерою 
та речами, які залишили кабінет піс-
ля того, як кошти знайшли.

Як засвідчив громадянин К., піс-
ля того, як між ним і адвокатом була 
остаточно узгоджена сума хабара, 
10 лютого 2011 року він звернувся 
із заявою в Службу безпеки України 
у Львівській області. Як доказ ви-
магання у нього грошей він долучив 
цифровий диктофон «Олімпус» із 
записами розмов зі своїм правоза-
хисником із грудня 2010 року. Гроші 
на суму 400 тисяч гривень К. надали 
працівники СБУ. 

ЧОМУ ВИПРАВДАЛИ СУДДЮ

У Луцькому міськрайонному 
суді докази вини судді визнали недо-
статніми. Ось деякі аргументи суду, 
на яких базується виправдувальний 
вирок. 

Обвинувачення судді Г. в одер-
жанні хабара від підсудного К. ґрун-
тується лише на голослівних свід-
ченнях його адвоката Ф. і записах 
розмов між ними, а також на припу-
щеннях, які об’єктивно не підтвер-

джуються і в цілому категорично 
заперечуються суддею Г. і дослідже-
ними судом доказами.

Сумнівною є і законність вста-
новлення в кабінеті судді відеос-
постереження в жовтні 2010 року, 
враховуючи те, що громадянин К. 
звернувся з заявою в УСБУ у Львів-
ській області лише 10 лютого 2011 
року.

Камера відеоспостереження, яка 
була в кабінеті Г., не зафіксувала ви-
мог судді про передачу хабара.

У справі теж немає постанови 
суду стосовно проведення оператив-
но-технічних заходів щодо судді.

До того ж гроші на хабар — 400 
тисяч гривень — УСБУ у Львівській 
області взяло в банку в січні-лютому 
2011 року, тобто до звернення К. в 
управління, що вказує на провока-
ційний характер цієї кримінальної 
справи. 

Суддя виходив і залишав свій ка-
бінет на деякий час відчиненим.

Свідки зазначили, що ніхто не 
звертався до адміністрації судової 
установи, щоб відкрити кабінет Г., а 
також що будівля не закривається, 
тож доступ туди є вільним, оскіль-
ки в приміщенні суду розміщений 
технічний відділ СБУ в Львівській 
області.

Той факт, що в кабінеті судді на 
видноті — на дивані, неподалік від 
вхідних дверей — під час обшуку о 
10-й годині 16 лютого 2011 року ви-
явили кульок із грішми на суму 400 
тисяч гривень, не означає, що його 
приніс і поклав туди сам суддя. Тим 
паче, що цей факт він заперечує, а 
інших доказів не надано. В судовому 
засіданні встановлено, що пакет із 
грошима знайшли саме там, де пра-
цівники правоохоронних органів, 
зайшовши в кабінет судді для обшу-
ку, поклали свої речі.

Враховуючи все це, суддя місь-
крайонного суду постановив ви-
правдати суддю Г. за відсутністю в 
його діях складу злочину. Натомість 
визнати, що адвокат Ф. діяв у влас-
них інтересах, метою яких було за-
володіння коштами клієнта під ви-
глядом передачі хабара судді. Тому 
йому винесено вирок — позбавлен-
ня волі на п’ять років. Але під варту 
адвоката не взяли, а призначили іс-
питовий строк тривалістю три роки. 

У СПРАВІ БІЛЬШЕ ЗАПИТАНЬ, 
АНІЖ ВІДПОВІДЕЙ

Зауважимо, прокуратура Волин-
ської області з вироком судді Г. не 
погодилась і подала апеляцію. Після 
ознайомлення з матеріалами спра-
ви дійсно виникають запитання. 
Якщо адвокат, як ідеться у матеріа-
лах справи, діяв у власних інтересах, 
то чому ж він не привласнив гроші? 
Яким чином пакет із доларами все 
ж опинився у кабінеті судді? Чому 
у справі нема даних експертизи від-
битків пальців на пакеті з грішми? 
Якщо судове слідство визнало «про-
вокаційний характер кримінальної 
справи», чи притягнуть до відпові-
дальності працівників прокурату-
ри і СБУ, які «шили» справу проти 
судді? Як бачимо, крапку ставити ще 
рано.

Наталка СЛЮСАР

У Маневичах відкрито районний Центр 
творчості дітей та юнацтва

Як у Луцьку суддю судили

До Польщі може відійти 100 гектарів 
української території

Якщо не укріпити береги річки 
Західний Буг, якою проходить 

українсько-польський кордон, то 
вона може змінити русло — і до 
Польщі відійде 98,5 га нашої тери-
торії. Про це розповів депутатам 
обласної ради начальник Західно-
Бузького басейнового управління 
водних ресурсів Віктор Бондарук.

За його словами, на всій при-
кордонній лінії України та Польщі 
є 22 ділянки, де є загроза прориву 
і зміни русла. Це зумовить втрату 

Україною 98,5 га. Аби цьому зара-
дити, за словами пана Бондарука, 
потрібно триста мільйонів гри-
вень. Була спроба одержати кошти 
у рамках програми добросусідства 
«Польща — Білорусь — Україна». 

«На сьогодні програма затих-
ла, тож фінансування з неї немож-
ливе», — зазначив Бондарук. Тому 
депутати облради звертатимуть-
ся до центральних органів влади 
щодо виділення коштів для укрі-
плення берегів Західного Бугу.

Центр розміщено у капіталь-
но реконструйованому при-

міщенні колишнього кінотеатру 
«Жовтень». На це затрачено 2,6 
мільйона гривень державних ко-
штів, що були виділені на заходи 
соціально-економічної компен-
сації ризику населення, яке про-
живає на території зони спостере-

ження.
Центр творчості дітей та юна-

цтва працює з 1963 року. Там 
функціонує 12 творчих об’єднань, 
які складаються з 27 навчальних 
груп. На базі центру — три зраз-
кових колективи: художня студія 
«Палітра», школа художніх реме-
сел «Полісяночка» та дитячий хор 
«Перлина Волині».

З 2002-го дітвора виховувалася 
у непристосованому для навчання 
приміщенні дитячого садка «Соне-
чко». До відкриття понад 400 дітей 
тіснилися у маленьких кімнатах 
приміщення, де не було навіть 
актового залу. Тепер центр має 
11 просторих кабінетів і великий 
актовий зал на 300 місць. Окрім 
цього, заклад співпрацює із 14 фі-
ліями загальноосвітніх шкіл, де за-
ймається понад 1200 учнів.

 ОГОЛОШЕННЯ

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
лот І – дизельна електростанція.
 Дизельна електростанція на базі двигуна ЯМЗ-236, 1982 р.в., заводський номер 9953, 
генератор потужністю 400 вт., двигун – № ЯМЗ-236-1009282-6. 
Первісна вартість – 25000,00 грн., знос – 25000,00 грн., балансова вартість – 0,00 грн. 
Балансоутримувач: Ратнівська центральна районна лікарня. Код ЄДРПОУ – 01982991.
Початкова ціна – 22400,00 грн. без врахування ПДВ.
Майно знаходиться за адресою:смт.Ратно, вул.Газіна,64.
Грошові кошти в розмірі 2240,00 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта аукціону 
(гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться 19 вересня 2012р. об 11 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку аукціону.
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188, 
242-065. Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх знаходження.


