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В кінці листопада минулого року на 
Гнідавському цукровому заводі в 
Луцьку трапилася трагедія — одно-
го з працівників розчленувало сис-
темою для подрібнення буряку. Тоді 
ходили різні чутки. Дехто казав, що 
з решток тіла знайшли тільки ногу, 
все інше «пішло» на цукор. Однак 
як так сталося, що людина потрапи-
ла під ножі? Невже чоловіку хтось 
«допоміг» чи, може, він сам — з 
необережності? Адже зазвичай на 
великих виробництвах через не-
дотримання елементарних правил 
техніки безпеки часто трапляються 
каліцтва. Справу було направлено 
до прокуратури, і нещодавно суд 
виніс вирок — визнати винним у 
порушенні умов законодавства про 
охорону праці, що стало причиною 
загибелі людини, помічника на-
чальника зміни Олексія (з етичних 
міркувань прізвищ не вказуємо — 
авт.). 

Як стало зрозуміло з матеріалів 
справи, пан Олексій, відповідно до 
своїх службових обов’язків, здій-
снював приймання зміни, а також 
відповідав за виконання наказів і 
розпоряджень керівництва заводу. 
Одним із них є «Порядок відсторо-
нення від роботи працівників ПАТ 
«Гнідавський цукровий завод» при 
наявності алкогольного та нарко-
тичного сп’яніння». 

В той день на нічну зміну (близь-
ко 20-ї години) заступав його давній 
друг і кум — Василь. На підприєм-
стві він був сезонним працівником 
виробничої дільниці, а саме подачі 
цукросировини на завод. Одначе на 

роботу чоловік прийшов напідпит-
ку. Його товариш Олесій це помітив, 
але, як потім пояснив слідчим, вва-
жав, що той витверезиться, до того 
ж не було ким його замінити. Василь 
же переконував, що він у нормі, змо-
же працювати. Олексій повірив, але 
коли прийшов за кілька годин, аби 
перевірити його роботу, помітив, 
що той ще більше сп’янів. Мабуть, за 
цей час устиг знову пригубити око-
витої. «Його мова була нечіткою, але 
на ногах тримався», — читаємо у по-
ясненнях. 

Щоб вигородити свого друга 
перед начальством, Олексій не став 
нікому повідомляти про його стан 
на робочому місці. Хоча, згідно з по-
садовою інструкцією, мав би це зро-
бити, а також скласти акт про від-
сторонення працівника від роботи. 
Натомість він попросив товариша 
піти проспатися у вагончик робіт-
ників. Той зробив вигляд, що послу-
хався, і попростував до вагончика. 
Олексій же пішов перевіряти роботу 
інших працівників зміни. Та через 
дві години його потривожив тракто-
рист, який у зміні працював поряд із 
Василем. 

«Я нагортав йому буряк, а він 
змивав його гідрантом у рів, — роз-
повідав у своїх свідченняхтракто-
рист. — Василь заступив на зміну в 
нетверезому стані. Я був присутній 
при розмові Василя з Олексієм, коли 
Олексій просив його піти проспа-
тись, одначе він продовжив працю-
вати. Востаннє я бачив Василя о пів 
на другу ночі, коли нагорнув йому 
буряків і від’їхав. Через 15 хвилин 
знову почав нагортати буряки, але 

помітив, що Василь іще не змив у рів 
попередніх». 

Тракторист відразу повідомив 
Олексію про зникнення працівника 
з робочого місця. 

Розпочалися пошуки — Олексій 
разом із змінним кагатником, який 
також працював у нічній зміні, піш-
ли уздовж рову. Присвічували ліх-
тарем, уважно вдивлялися, проте 
нікого не помітили. Вони дзвонили 
на мобільний зниклого, але той не 
відповідав, потім шукали його на 
території заводу — також безрезуль-
татно. Вже під ранок Олексій пішов 
у заводський гуртожиток, де прожи-
вав Василь, надіючись, що він усе-
таки вирішив проспатись, однак і 
там чоловіка не було. Під кінець змі-
ни (о 7:30 ранку) Олексій змушений 
був повідомити начальнику зміни 
про те, що одного працівника нема 
на робочому місці, а також зателе-
фонував до дружини зниклого й усе 
їй розповів. Жінка відчула недобре й 
звернулась у міліцію. 

Того ж дня ввечері до Олексія 
зателефонував начальник зміни та 
сказав, що при встановленні причин 
зупинки бурякорізки в оглядовому 
люку виявили людську ногу. Про ін-
цидент повідомили голові правлін-
ня заводу, інженеру з охорони праці, 
викликали правоохоронців. Поки 
чекали на міліцію, у бурякомийці 
знайшли інші рештки людського 
тіла. 

Відповідно до висновку судово-
медичної експертизи, Василь по-
трапив до дробильного агрегату і 
загинув. Найімовірніше, з необереж-
ності, бо був п’яним. Адже «вміст 
етилового спирту в крові становив 
3,17 проміле, що відповідає важкому 
ступеню алкогольного сп’яніння». А 
ще у висновках експертизи сказано: 
«достовірно судити про причину 
смерті не є можливим у зв’язку з від-
сутністю всіх частин тіла».

Дружина загиблого просила су-
воро не карати Олексія, адже він не 
винен у тому, що стався нещасний 
випадок. Суд узяв до уваги всі об-
ставини події і призначив помічни-
ку начальника тієї злощасної зміни 
«покарання у вигляді двох років об-
меження волі без позбавлення права 
обіймати організаційно-розпорядчі 
посади. На підставі ст.75-76 КК 
України звільнити його від призна-
ченого покарання, якщо він упро-
довж одного року не вчинить ново-
го злочину та виконає покладені на 
нього обов’язки».
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стільки відсотків дитячих 
іграшок, які продають в Укра-
їні, не відповідає стандартам 
якості. Майже всі ці забавки 
є імпортними. Серед вітчиз-
няної продукції лише 1-2% не 
відповідає стандартам.

Волинський національний 
університет перейменують
Волинський національний університет імені Лесі Укра-
їнки невдовзі може змінити назву — на Національний 
університет «Східноєвропейський університет імені 
Лесі Українки». Таку інформацію підтвердив, зокрема, 
завідувач кафедри кримінального права та процесу 
юрфаку ВНУ Олег Батюк, пише «ВолиньPost». Батюк по-
відомив, що такі зміни у ВНУ можуть означати ймовірне 
збільшення фінансування закладу грошима Європей-
ського Союзу. 

У Рожищенському районі 
відкрили дитячий садочок
У селі Козин Рожищенського району після реконструк-
ції відкрито ДНЗ «Казка», приміщення якого пустувало 
майже два десятки років, адже в селі не було достатньо 
малечі. Загалом реконструкція дитсадка обійшлася 
місцевим бюджетам майже у 300 тисяч гривень. У будівлі 
замінили вікна, систему опалення та водопостачання, 
змонтували підлогу з підігрівом, закупили новий інвен-
тар і кухонне обладнання. До речі, в рамках реалізації 
програми розвитку дошкільної освіти у 2012 році на 
Волині відновлять роботу ще понад 20 дитсадків. 
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Міліція знайшла у Луцьку 
рабовласників

Горохівський лісгосп позбувся 4,2 
тисячі гектарів мисливських угідь

Курси вдосконалення медики 
зможуть проходити в Ковелі

Ревізори вимагають повернути 
дотаційні гроші державі

Біля Старого ринку 
приберуть частину 
кіосків

На Волині продовжують пере-
давати мисливські угіддя у 

приватні руки. Днями в стінах об-
ласної ради депутатська комісія з 
екології розглядала питання про 
передачу горохівського лісу при-
ватному підприємству «Садівська 
дача». 

Спочатку депутати рекоменду-
вали на сесії, яка відбудеться шос-
того березня, підтримати добро-
вільну відмову ДП «Горохівське 
лісомисливське господарство» від 
4295 гектарів. Після того розгля-
нули питання передачі цієї площі 
мисливських угідь ПП «Садівська 
дача». 

Заступник начальника мис-
ливського господарства й охорони 
та захисту лісу обласного управ-
ління лісового і мисливського 
господарства Руслан Люшук роз-
повів, що Горохівський лісгосп 
не справляється з фінансуванням 

підпорядкованих йому територій, 
тому передача угідь у користу-
вання підприємству зекономить 
близько двохсот тисяч бюджетних 
гривень. 

Найбільше запитань до мис-
ливствознавця «Садівської дачі» 
Сергія Берези виникло у депутата 
Василя Столяра. Крім фінансових 
аспектів, волинського обранця 
громади зацікавив статут і бізнес-
план підприємства.

— Березо, ти хороший мисли-
вець, ти статут читав? — поціка-
вився пан Столяр. — Слабенка на 
вас немає (Сергій Слабенко — де-
путат обласної ради, якому прита-
манне скрупульозне вивчення до-
кументів із юридичного погляду, 
— авт.). Де в пунктах прописаний 
вид діяльності? У нас є підстави не 
надати угіддя в користування. Ви-
правтеся до сесії, або ж готуйтесь.

Ірина КОСТЮК

Незабаром курси підвищення 
кваліфікації для медиків се-

редньої ланки відкриють у Ковель-
ському медколеджі. Про це стало 
відомо 22 лютого на засіданні ко-
місії з питань охорони здоров’я. 

Пропозицію виніс головний 
медик області Ігор Ващенюк. Він 

розповів, що всього на Волині пра-
цює майже 10,5 тисячі молодших 
спеціалістів (працівників ФАПів, 
станцій швидкої допомоги, амбу-
латорій тощо). З них у Ковельсько-
му районі — трохи більше тисячі, у 
Володимир-Волинському — 523, у 
Любешівському — 519, у Любомль-
ському — 320. Відстань від район-
них центрів до Луцька, де зазвичай 
медики підвищують кваліфікацію, 
становить сто-двісті кілометрів. 
Тому, за словами Ващенюка, ба-
гатьом молодшим спеціалістам 
важко й економічно не вигідно 
проходити курси вдосконалення в 
обласній лікарні Луцька.

Тож найближчим часом Ко-
вельський медколедж отримає лі-
цензію на курси вдосконалення, 
що дасть можливість щорічно 350 
медикам проходити навчання.

Ірина КОСТЮК

Під час навчання для сільгосп-
виробників волинські аграрії 

звернули увагу на те, що праців-
ники фінансової інспекції (раніше 
КРУ, — авт.) вимагають повернути 
в державний бюджет дотаційні ко-
шти, які в 2010-му надавали за по-
сів цукрового буряку.

— Постановою Кабміну була 
передбачена дотація бурякосій-
ним підприємствам у обсязі 700 
грн. за 1 га цукрового буряку, що-
правда, заплатили по 500 гривень. 
Але зараз КРУ має претензії, що 
сільгосппідприємства тоді непра-
вильно оформили документи, а 
тому державні кошти потрібно по-
вернути, — каже аграрій Валерій 
Діброва.

Як з’ясувалося, річ у тому, що, 
аби отримати дотацію, необхідно 

було подати сертифікати якості 
насіння, а більшість засівала ім-
портним насінням, на яке були 
лише сертифікати відповідності з 
протоколами випробувань. Такий 
документ не влаштовує ревізорів, 
хоча аграрії посилаються на насін-
нєву інспекцію, яка запевняє, що 
сертифікат відповідності з прото-
колом випробувань і сертифікат 
якості — це той самий документ. 

— На сьогодні КРУ передало 
всі справи до суду, й окремі суди 
наші управління сільського гос-
подарства вже програли, — го-
ворить Діброва. — Найближчим 
часом слухатимуть справи по 
Володимир-Волинському, Лока-
чинському, Іваничівському райо-
нах. А це колосальні кошти, які ви-
магають повернути в бюджет.

Працівники відділу боротьби з 
кіберзлочинністю і торгівлею 

людьми УМВС України у Волин-
ській області, отримавши опера-
тивну інформацію, виявили та за-
тримали трьох осіб, які протягом 
року незаконно використовували 
найману працю як мінімум восьми 
громадян Закарпатської та Луган-
ської областей. Про це повідомили 
у секторі зв’язків із громадськістю 
УМВС України в області.

Правоохоронці затримали но-
вітніх рабовласників (а це подруж-
жя та їхній 25-річний син) поблизу 
одного зі сміттєзвалищ краю: саме 
на смітті вони робили бізнес. Біда-
хи, котрі зголосилися на роботу, 
навіть подумати не могли, що їм 
доведеться ходити по смітниках, 
збирати пластик, папір, метал, 
склотару. Згодом ці матеріали хи-
тромудрі роботодавці здавали на 
переробні заводи. 

Умови, в яких жили люди, були 
жахливими, приміщення нагаду-
вало барак, тому там панувала по-
вна антисанітарія. Зараз у бідолах 

є серйозні проблеми зі здоров’ям: 
як із фізичним, так і психічним. 
Фактично вони опинилися сам-на-
сам із бідою: всі документи у них 
одразу забрали, а працювати до-
водилося з ранку до вечора за 150 
грамів горілки й тарілку їжі. 

Спритники наживалися на 
людях і накопичували статки. Як 
розповів начальник відділу бо-
ротьби з кіберзлочинністю і тор-
гівлею людьми УМВС України у 
Волинській області полковник 
міліції Петро Шпига, у подружжя 
вилучили нове авто, сучасну по-
бутову та оргтехніку. Нині троє за-
триманих перебувають в ізоляторі 
тимчасового тримання Луцького 
МВ УМВС України у Волинській 
області, вирішується питання про 
їх арешт. Порушена кримінальна 
справа за ознаками злочину, пе-
редбаченого ч.2 ст.149 КК України 
(«Торгівля людьми й інша незакон-
на угода щодо передачі людини»). 
Триває слідство з метою виявлен-
ня інших імовірних учасників зло-
чинної групи та потерпілих. 

Чоловік потрапив у бурякорізку, 
бо був п’яним

За рік луцька мерія має намір очис-
тити територію біля Центрально-

го ринку від торгових місць. У рам-
ках розвитку історико-культурного 
заповідника владці обіцяють при-
брати кіоски на площі між проїж-
джою частиною та власне ринком, 
пише «ВолиньРost». Про це під час 
засідання земельної комісії Луцької 
ради повідомив депутат Роман Бон-
дарук. 

Частина цих кіосків встановлена 
з порушенням державних будівель-
них норм, каже чільник земельного 
управління міськради Сергій Ша-
бала. Він зауважив, що найчастіше 
порушення полягають у розміщенні 
торгових місць на підземних кому-
нікаціях, а також заблизько до про-
їжджої частини. Шабала додав, що 
колишній архітектор міста проти та-
кого розташування не заперечував. 

— Ми маємо розвивати Старе 
місто. Треба взагалі не дозволяти 
людям розміщувати там торгові міс-
ця, — наголосив депутат міськради 
Бондарук.


