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Минулого тижня на електронну 
адресу редакції надійшло тривож-
не повідомлення про виникнення 
загрозливої ситуації для здоров’я 
людей на залізничній станції Ізов у 
Володимир-Волинському районі. 
А все через те, що на відкритому 
просторі стоять вагони з насінням 
ріпака, обробленого смертельно 
небезпечною для людини речо-
виною — фосфіном. «Відомості» 
зацікавило, наскільки реальна 
небезпека.

Працівники станції скаржать-
ся на характерний присмак у роті, 
нудоту, першіння у горлі. Вагони з 
вантажем, обробленим фосфіном, 
стоять на території станції з відкри-
тими люками. Тож отруйні випари 
безперешкодно потрапляють у по-
вітря. Існує реальна небезпека ура-
ження працівників. Про це повідо-
мили у прес-службі ВО «Свобода». 

Вагони з ріпаком, які сто-
ять на станції Ізов у Володимир-

Волинському районі, знаходяться у 
запломбованому стані та будь-якої 
хімічної загрози для життя людей чи 
довкілля не становлять, відповіли в 
ОДА. Там зазначили, що Ягодинська 
митниця оформила 72 залізничних 
вагони з вантажем ріпака та жита, 
які, згідно з контрактами, підлягали 
процедурі дегазації (тобто вивітрю-
вання з вагонів зайвого газу, який 
утворився в результаті обробки на-
сіння фосфіном) із подальшим тран-
спортуванням на територію Рес-
публіки Польща. Проте дегазацію 
вагонів наразі не проводять, адже, 
відповідно до технологічних норма-
тивів, цей процес можливий лише 
при температурі від +5 до +18 граду-
сів Цельсія. А цими днями надворі 
стоять сильні морози.

У «Відомостей» виникло питан-
ня: чому ж тоді вагони сконцентру-
валися на території української за-
лізниці? 

На це просте, здавалося б, пи-
тання вдалося отримати лише нео-
фіційний коментар. Виявляється, 
будь-які шкідники гинуть при тем-
пературі -10. Тому і «травити» їх, а 
потім проводити дегазацію потреби 
як такої немає. Річ в іншому. Поль-
ське підприємство, уклавши контр-
акти з українськими аграріями, не 
розрахувало своїх потужностей. А за 
простій вагонів на польській заліз-
ниці треба платити великий штраф. 
От вони і шукають будь-який фор-
мальний привід, аби «зупинити» за-

контрактований товар в Україні. 
А як же здоров’я людей, які жи-

вуть і працюють у прикордонному 
населеному пункті?

— Спеціалісти Державної ін-
спекції з карантину рослин, Дер-
жавної екологічної інспекції прове-
ли дослідження вантажу та заміри 
щодо вмісту фосфорного ангідриду 
в повітрі та в продукції рослинного 
походження, — повідомили «Відо-
мостям» у Державній інспекції з 
карантину рослин у Волинській об-
ласті. — Результати замірів показа-
ли, що вміст речовини РН3 у повітрі 
не перевищує встановлену норму та 
становить від 0,01 до 0,04 мг на куб. 
м при гранично допустимій нормі 
0,1 мг на куб. м. Хімічної загрози для 
здоров’я людей чи довкілля на стан-
ції Ізов не існує. Крім того, скарг на 
стан здоров’я від працівників пунк-
ту контролю, залізничної станції та 
мешканців населеного пункту не 
надходило.

Зрештою, контролюючі служби 
запевняють, що питання з перемі-
щенням вагонів вирішать. Вони пої-
дуть або до Польщі, або до власників 
— за межі Волинської області.
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стільки відсотків опитаних 
українців стверджує, що нині 
перебуває у стані закоханості. 
При цьому кожен четвертий 
українець (27%) запевняє, що 
наразі не є закоханим. 

На «Ягодині» збудують пост 
пожежної охорони
На Волині в зоні міжнародного автомобільного пункту 
пропуску «Ягодин» збудують пост пожежної охорони. 
Про це повідомив голова Волинської облдержадміні-
страції Борис Клімчук. «За спонсорські кошти зведемо 
сучасний європейський пост пожежної охорони. Там 
працюватиме дев’ять людей, у їхньому користуванні 
буде спеціалізований автомобіль . Залучатимемо також 
до цієї роботи добровільні дружини», — сказав голова 
ОДА. Він додав, що пожежна охорона обслуговуватиме 
не лише митницю, а й прилеглі до неї території.

У Нововолинську горів цех 
полімерної продукції
У місті Нововолинську горів виробничий цех полімерної 
продукції. Щоб загасити вогонь, кликали на допомогу 
«надзвичайників» із Іваничів, Ковеля та Володимира-
Волинського. Про це повідомили у Центрі пропаганди 
УМНС Волині. Наразі причина загорання та сума збитку 
від пожежі, а також сума врятованих матеріальних 
цінностей встановлюється, на місці працює оперативна 
група Територіального управління МНС у Волинській 
області.

САМОВРЯДУВАННЯ 
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Місцеві громади Волині виграли 
на конкурсі дев’ять проектів

Ігор Палиця:

Лікарняний лист дозволили 
виписувати приватним клінікам

У Луцьку засудили підприємця за 
три незаконні гральні автомати

У Цуманській колонії знущаються 
з в’язнів

У 2011 році Волинь на всеукра-
їнському конкурсі виборола 

дев’ять проектів із розвитку міс-
цевого самоврядування. Голова 
облради Володимир Войтович 
поінформував, що на ці проек-
ти область отримає півмільйона 
гривень. Зокрема, вони реалізову-
ватимуться у частині енергозбе-
реження, водовідведення та водо-
проводів, а також у галузях освіти, 
культури, фізкультури та спорту. 

Окремо акцент робитиметься 

на впровадженні проекту електро-
нного документообігу в системі 
місцевого самоврядування краю.

Серед переможців — Турій-
ська селищна рада (Турійський 
р-н), Датинська (Ратнівський р-н), 
Машівська (Любомльський р-н), 
Озютичівська (Локачинський 
р-н), Оваднівська (Володимир-
Волинський р-н), Підберезівська 
(Горохівський р-н) сільські ради, 
а також Волинська облрада, Турій-
ська та Ківерцівська районні ради.

Добро творити може кожен, але 
щоб повірити в силу Добра, тре-

ба розпочати його творити само-
му. Засновник благодійного фонду 
«Новий Луцьк» Ігор Палиця провів 
зустріч із пресою, на якій розповів, 
що спонукало його зайнятися до-
брочинністю, а також про найближ-
чі завдання фонду.

— Коли людина досягає певних 
можливостей, вона, крім розвитку 
бізнесу, починає витрачати гроші на 
добрі справи. Ще наші предки відда-
вали десятину від того, що мали, на 
церкву, на благодійність, — каже Ігор 
Петрович. — Тому я попросив Ніну 
Іванівну Тарасенко допомогти мені у 
створенні та діяльності благодійного 
фонду «Новий Луцьк». З 1999 року 
я не проживаю у Луцьку, мешкав у 
Яремчі, Івано-Франківську, в остан-
ні роки — в Києві. Та я люблю своє 
рідне місто, тут живуть мої батьки, 

рідні. У родині шанують і розмовля-
ють українською мовою. Я переко-
наний, що українська мова повинна 
бути першою і єдиною державною. 
Чиновники, які отримують гроші за 
рахунок бюджету, мають складати 
екзамен із української мови. А кож-
на людина мусить дотримуватися 
десяти заповідей Божих у житті. 

Народний депутат України зау-
важив, що отримує велике моральне 
задоволення від роботи благодійно-
го фонду «Новий Луцьк». «Мораль-
не задоволення не можна порівняти 
ні з якими фінансами», — наголосив 
Ігор Палиця.

Одним із перших масштабних 
проектів фонду «Новий Луцьк» ста-
ло встановлення спортивних май-
данчиків «Здоров’я» у школах міс-
та. Минулого року фонд подарував 
вуличні тренажери гімназії №18 та 
школі-інтернату.

— Наша ціль — спортмайдан-
чики «Здоров’я» у кожній школі, 
— наголосив Ігор Палиця. — Пара-
лельно втілюватимемо проект із ре-
конструкції кімнат гігієни для дівча-
ток і хлопчиків у школах. Крім того, 
фонд поставив собі завдання об-
лаштувати ігрові майданчики в усіх 
дитсадочках. Наступна ініціатива — 
співпраця з дворами багатоповерхі-
вок. Навесні проведемо конкурс на 
найгарніший і найбільш доглянутий 
двір міста. Всі громади, які зареє-
струються для участі в конкурсі, без-
коштовно отримають саджанці. А 
переможці, що займуть три призові 
місця, як нагороду одержать гроші. 
Призова сума буде достатньою, щоб 
зробити у дворі функціональний 
спортивний майданчик. 

Благодійний фонд цілеспрямо-
вано опікується здоровим способом 

життя і медициною у Луцьку. 
— У суспільстві є тенденція до 

того, що молоді люди перестають хо-
дити у ресторани, бари. Вони почи-
нають займатися спортом, цінувати 
своє життя, власне здоров’я. У цьому 
їм треба трошки допомогти: щоб мо-
лоді було де займатися спортом, а та-
кож щоб вона могла обстежуватися 
планомірно, як на Заході. Для цього 
необхідне сучасне обладнання.

Саме тому Ігор Палиця разом із 
представниками влади побував у Во-
линській обласній клінічній лікарні, 
Луцькій міській клінічній лікарні, 
Луцькій дитячій міській поліклініці 
та Волинській обласній громадській 
організації батьків дітей із синдро-
мом Дауна.

Цього року фонд знову долу-
читься до благоустрою міста. Торік 
благодійний фонд Ігоря Палиці ви-
ступив інвестором встановлення 
нових ліхтарів на центральній алеї 
парку й укладання бруківки на Теа-
тральному майдані.

— Щодо реконструкції на голо-
вній площі, то трохи жалкую, що 
приділили мало уваги якості вико-
нання робіт, — зізнався Ігор Петро-
вич. — Але на наступних об’єктах 
ми повністю забезпечимо супровід. 
Навесні на прохання міського голо-
ви Миколи Романюка починаємо 
будівництво музичного фонтана 
на Театральному майдані. Зараз ми 
шукаємо фірми, які зможуть якісно 
виконати це завдання. Постараємо-
ся завершити до кінця року, мож-
ливо, навіть раніше — до Дня міста. 
Ми хочемо, щоб музичний фонтан у 
Луцьку вирізнявся з-поміж тих, що 
зараз є в західних областях України, 
був найкращим. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

Отримати лікарняний стало на-
багато легше. 6 грудня 2011 

року в МОЗ затвердили нові пра-
вила оформлення лікарняних. 2 
лютого цього року ці правила за-
реєстрував Мін’юст. Найближчим 
часом вони будуть опубліковані.

Лікарняний лист тепер зможе 
виписати будь-який лікар. Раніше 
така змога була лише у дільничних 
терапевтів. Причому медустанова 
закривала лікарняний лист тільки 
тим пацієнтам, які зареєстровані 
на дільниці саме цього терапевта. 

Зараз нарешті вирішаться про-
блеми іногородніх пацієнтів. Крім 
того, у тих, хто обирає послуги 
приватних клінік, з’явиться мож-
ливість «офіційно» захворіти.

«Це хороше рішення, бо в сто-
лиці живе багато пацієнтів без 
прописки. Тепер вони легко отри-
мають лікарняний лист. А лікарі 
приватної практики зможуть біль-
ше часу витрачати на лікування, а 
не на оформлення папірців», — за-
уважила член Асоціації сімейних 
лікарів Олена Замкова.

З початку 2012 року за матеріа-
лами УДСБЕЗ УМВС України 

у Волинській області порушено 
дві кримінальні справи за факта-
ми грального бізнесу за ознаками 
злочинів, відповідальність за які 
передбачена ст.203-2 КК України. 

Було вилучено 22 системних 
блоки та кошти, отримані адміні-
страторами гральних залів шля-
хом здійснення незаконної діяль-
ності, на загальну суму 38 тисяч 
гривень. 

Уся вилучена комп’ютерна тех-
ніка, згідно з результатами про-
ведених комп’ютерно-технічних 
експертиз, містить програмне за-
безпечення, що надає можливість 
грати в азартні ігри.

Так, у січні 2012 року співро-
бітниками СДСБЕЗ Луцького МВ 
УМВС в області задокументовано 
діяльність групи осіб, які органі-
зували підпільний ігровий клуб 

поблизу Центрального ринку об-
ласного центру. Як наслідок — у 
порушників вилучено 12 систем-
них блоків комп’ютерів, готівкові 
кошти, записи камер спостережен-
ня й інше обладнання, що допо-
може встановити істину в кримі-
нальній справі, порушеній за цим 
фактом.

Одну кримінальну справу 
щодо незаконного грального біз-
несу цьогоріч уже розглянув суд. 
Так, у 2011 році співробітниками 
СДСБЕЗ Луцького РВ УМВС Укра-
їни у Волинській області було зі-
брано матеріали відносно одного 
з приватних підприємців, який не-
законно розмістив у кафе-барі три 
ігрові автомати й організував про-
ведення азартних ігор, надаючи 
відвідувачам змогу зробити гро-
шову ставку, здійснити гру відпо-
відно до запрограмованих правил 
і отримати виграш або програти 
залежно від випадковості. 

За цим фактом було порушено 
кримінальну справу за ознаками 
злочину, відповідальність за який 
передбачена ст.203-2 КК України. 
Розглянувши цю справу в судово-
му порядку, Луцький міськрайон-
ний суд виніс вирок, згідно з яким 
горе-підприємця було визнано 
винним. Йому призначено пока-
рання у вигляді штрафу в розмірі 
170 тисяч гривень із конфіскацією 
вилучених гральних автоматів.

Прокуратурою Волинської об-
ласті порушено кримінальну 

справу за ч.2 ст.365 ККУ (переви-
щення влади або службових по-
вноважень, яке супроводжувалося 
насильством, болісними і такими, 
що ображають особисту гідність 
потерпілого, діями) щодо праців-
ника Цуманської виправної коло-
нії №84. Про це повідомили у прес-
службі прокуратури області. 

Прокурорська перевірка вста-
новила, що 20 січня 2012 року 

вказаний працівник колонії без-
підставно завдав декілька ударів 
засудженому, заподіявши йому 
тілесні ушкодження. Встановлені 
й інші факти жорстокого пово-
дження працівників колонії з за-
судженими: примушування три-
валий час стояти в незручній позі 
з піднятими руками у кімнаті для 
обшуків і поміщення на ніч у при-
міщення з відчиненими навстіж 
дверима, коли на вулиці близько 
20 градусів морозу. 

ДОВІДКА 

Фосфін — фосфін, або фосфорис-
тий водень (PH3) — це безбарвний 
газ із неприємним запахом (гниючої 
риби, часнику або промислового 
карбіду), отруйний.

Поляки відмовляються приймати 
ріпак із фосфіном

Благодійність — це не слова, це конкретні справи


