
 

                  

печерський районний суд міста києва 

Справа №  757/14092/13-к  

В И Р О К 

І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И 

07.10.2013  Печерський районний суд м. Києва у складі: 

головуючого - судді: Царевич О.І. 

при секретарях : Славіцькій С.А., , Лейко І.В., Гуцинюку Я.І., Мисік М.А. 

з участю прокурорів: Байдюка Д.А., Балакірєва М.С., 

захисника: ОСОБА_4,  

обвинуваченого: ОСОБА_5, 

потерпілої: ОСОБА_6 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві справу за 
обвинуваченням:  

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Троща, Чуднівського р-ну., Житомирської 
області, українця, громадянина України, зареєстрованого та мешкає за адресою: 
АДРЕСА_1, з професійно технічною освітою, працює на посаді начальника відділу 
підготовки заходів ДП «Палац Спорту», одруженого,  ІПН: НОМЕР_1, раніше не 
судимого, у вчиненні злочину, передбаченого ч..2 ст. 272 КК України, - 

В С Т А Н О В И В: 

ОСОБА_5 відповідно до наказу директора Державного підприємства «Палац спорту» від 
01.04.2011 № 10-К  призначений на посаду начальника відділу підготовки заходів ДП 
«Палац спорту» та обіймаючи вказану посаду, порушив правила безпеки під час 
виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, який зобов'язаний їх 
дотримувати, що спричинило загибель  ОСОБА_8, за наступних обставин. 

Так, згідно п. 1 розділу 2 Посадової інструкції начальника відділу підготовки заходів 
ОСОБА_5 зобов'язаний планувати підготовку і забезпечення проведення заходів у Палаці 
спорту шляхом укладання планів і графіків та організації роботи технічного персоналу. 

Згідно п. 5 Наказу директора ДП «Палац спорту» «Про проведення концерту гурту 
«Garbage»: начальнику відділу підготовки заходів ОСОБА_5 необхідно було здійснити 



переворот сцени з положення «сектор» в положення «сцена» до 00.00 год. 
ІНФОРМАЦІЯ_3. 

Крім цього, згідно п. 1 Наказу директора ДП «Палац спорту» № 28 від 23.05.2011 до 
початку робіт пов'язаних з підвищеною небезпекою, а саме перевороту сцени начальникам 
відділів, підлеглі яких будуть виконувати вищеназвану роботу оформити наряд-допуск. 
Згідно п. 3 вказаного наказу відповідальність за безпечне виконання робіт покладено на 
начальників відділів, підлеглі якого виконуватимуть роботу. 

Разом з цим, згідно п. 1.1 Інструкції № 28 з охорони праці при виконанні робіт з 
перевороту трибуни-сцени, затвердженої директором ДП «Палац спорту» 1 квітня 2011: 
робота по перевороту трибуни-сцени прирівнюється до робіт підвищеної безпеки, 
виконується тільки з оформленням наряду-допуску підписаному головним інженером ДП 
«Палацу спорту». Згідно п. 1.2. вказаної інструкції роботи по перевороту трибуни-сцени 
виконуються при відсутності сторонніх осіб в залі. 

Крім цього, згідно наряду допуску № 19 від 02.11.2012 виданого головним інженером 
ОСОБА_9 начальнику відділу проведення заходів ОСОБА_5 на виконання робіт - 
переворот сцени, де заходами, щодо забезпечення безпеки робіт визначено: обмеження 
доступу до зони перевороту. 

Так, начальником відділу підготовки заходів ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 в приміщенні 
ДП «Палацу спорту» по вул. Спортивна, 1 в м. Києві, приблизно о 23 год. 00 хв.  після 
хокейного матчу «Україна-Польща», в порушення вимог п. 1.2 Інструкції № 28 від 
01.04.2011 «З охорони праці при виконанні робіт з перевороту трибуни-сцени, розпочато 
роботи по перевороту трибуни-сцени при наявності сторонніх осіб в залі. В результаті 
допущених ОСОБА_5 порушень вказаних вимог правил безпеки під час виконання  робіт 
з підвищеною  небезпекою, під час демонтажу сцени, піднято містки між дальньою 
частиною палуби сцени та ареною, таким чином утворився технологічний отвір шириною 
0,7 м і глибиною 8 м до трюму сцени. В цей час ОСОБА_8, маючи намір потрапити з холу 
до залу, розсунув загороджувальні бар'єри, які до цього були встановлені ОСОБА_5 та 
перешкоджали вільному проходу до залу через сектор «С», направився в напрямку 
піднятого перехідного містка, внаслідок чого потрапив у вказаний технологічний отвір та, 
впавши з висоти, отримав ушкодження від яких загинув. 

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи № 187/4676 від 19.12.2012 смерть 
ОСОБА_8 настала від численних переломів кісток скелету, з ушкодженням внутрішніх 
органів, з розвитком шоку та крововтратою  на що вказують ушкодження тіла; масивні 
крововиливи в м'яких тканинах тіла в зонах ушкоджень; сліди рідкої крові в черевній 
порожнині та накопичення крові в плевральних порожнинах (1500 мл рідкої крові в правій 
та 400 мл в лівій); значно понижене кровонаправлення внутрішніх органів; численні 
крововиливи  в слизових та серозних оболонках внутрішніх органів; набряк набухання 
тканини головного мозку. 

Згідно акту від 11.02.2013 проведення територіальним управлінням Державної служби 
гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Києві 
спеціального розслідування нещасного випадку  з ОСОБА_8: начальник відділу 
підготовки заходів ДП «Палац спорту» ОСОБА_5 під час підготовки трибуни-сцени 
сектору «С» до трансформації організував виконання робіт при наявності в залі сторонніх 
осіб та незачинених дверях сектору; не здійснювався контроль за дотриманням 
працівниками вимог інструкції з охорони праці. Таким чином, порушено вимоги: п. 1.1, п. 
1.2, п. 2.1 Інструкції № 28 з охорони праці при виконанні робіт з перевороту трибуни-
сцени, затвердженої директором ДП «Палац спорту» в квітні 2011; п. 2, п.4 Посадової 



інструкції начальника відділу підготовки заходів, затвердженої директором ДП «Палац 
спорту». 

Згідно висновку  інженерно-технічної експертизи в галузі безпеки життєдіяльності та 
охорони праці № 11639/12-46 від 30.04.2013 організаційними причинами нещасного 
випадку на ДП « Палац Спорту» з ОСОБА_8 з технічної точки зору можливо вважати: не 
відповідність вимогам п. 1.2. Інструкції №28 в діях начальника відділу підготовки заходів 
ДП «Палац Спорту» ОСОБА_5: ним організовано виконання робіт по підготовці трибуни-
сцени сектору «С» до трансформації при наявності в залі сторонніх осіб. 

Також, в діях начальника відділу підготовки заходів ДП «Палац Спорту» ОСОБА_5 
вбачається не відповідність у виконані вимог п. 1.2. Інструкції № 28, що створювало 
(наявність сторонніх осіб) передумови для настання нещасного випадку і може 
розглядатися у причинному зв'язку з наслідками, що наступили. 

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5  вину у вчиненому злочині 
визнав повністю та показав, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в ДП «Палац спорту» проводився 
хокейні матчі. Останній був між Україною та Польщею, який закінчився приблизно о 22 
год.  Того дня, йому біла поставлене завдання здійснити переворот сцени із положення 
сектору в положення сцена на все це було виділено  приблизно 1,5 год. часу.  По 
закінченню гри між Україною та Польщею  в районі сектора, де знаходилась сцена 
знаходились журналісти, які брали в когось інтерв'ю. В цей час почалась підготовка до 
перевороту сцени, яка полягала в наступному: поставити огороджувальний бар'єр; 
відтягнути занавіс; запакувати куліси у мішки; закрити закулісні двері, які ведуть до фойє 
не по центру сцени, а з боків сцени, включити світло в центрі сцени, посунути 
загороджувальні бар'єри в район закулісних дверей.  

Перший раз, він побачив потерпілого тоді, коли закінчилась гра, і коли в районі сектора 
сцени ставився стіл для медиків. Потерпілий сидів за вказаним столом і там щось робив на 
своєму ноутбуці, він його попросив піти з вказаного сектору в інше місце, так як ця зона 
готувалась під переворот сцени. Він та ще якийсь мужчина пішли з того місця, на яке він 
вказував при цьому навіть допомогли перенести стіл та стільці в район першого сектора за 
огорожу, яка стояла на сходах і аж до хокейного борта.  Потерпілий довго не йшов 
нікуди,а чекав на протоколи змагань, які йому ніхто не давав. Коли всі порозходились із 
залу, він (ОСОБА_5) з іншими працівниками з його відділу почали передзаключний етап 
підготовки сцени до перевороту, який полягав в тому, що необхідно було висунути 
закладні деталі з своїх місць і покласти по середині перехідного містка, що вони й 
зробили.  Внаслідок таких дій утворились отвори розміром приблизно 0,5 м. кожний. 
Після чого він розставив на місця людей: по середині ОСОБА_17, з боків ОСОБА_10 та 
ОСОБА_18, крім них був ще хтось з електриків. Почався заключний переворот сцени, 
який полягав у підняття перехідних містків, в цей час, коли він з ОСОБА_17 та 
ОСОБА_10 пішли розпочинати роботу, їх обігнав потерпілий. ОСОБА_17 та він 
окрикнули потерпілого навіть застосувавши ненормативну лексику, однак потерпілий не 
відреагував, а пішов далі у закулісну частину, куди саме, йому не відомо. 

Після чого розпочались роботи, в тому числі були виставлені барикади, загороджувальні 
бар'єри, підняли правий місток, вчинивши всі необхідні для цього дії, почали підняття 
лівого перехідного містка, при цьому утворилась ніша.   Коли вони вчиняли всі ці дії, він 
боковим зором побачив, як в зону перевороту сцени пробіг потерпілий, якому він 
крикнув, що туди іти не можна, однак потерпілий його не послухав та сказав, що йому 
потрібно забрати свій ноутбук. Потерпілий побіг прямо і впав в нішу. Одразу  він 
(ОСОБА_5) вибіг на вулицю за швидкою медичною допомогою, машини якої були 
присутні під час проведення хокейного матчу. Однак вибігши на вулицю, він побачив, що 
їх там немає, тому побіг до роздягалки збірної України, де був лікар збірної України і вже 



вдвох з лікарем вони повернулись до потерпілого, спустились в нішу і почали надавати 
медичну допомогу. 

Загалом на проведення таких дій як переворот, сцени видавався головним інженером 
наряд допуск, який записувався в журналі з прізвищами всіх працівників. Інструктаж 
працівникам перед вчиненням таких дій проводився ним особисто.  

Вину у скоєному визнає повністю, щиро кається та розуміє всі негативні наслідки, які 
стались, шкодує, що не в силі щось на даний час змінити. 

Окрім повного визнання вини самим обвинуваченим,  по справі існує сукупність 
допустимих та належних доказів, на підставі яких можна зробити переконливий висновок 
щодо доведеності вини обвинуваченого в інкримінованому їй діянні. 

Так, допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_11 показав, що він є оглядачем 
інтернет видання «ЮА футбол». ІНФОРМАЦІЯ_2, він разом із своєю дружиною був 
присутній в ДП «Палац спорту» на хокейному матчі між збірної України та збірної 
Канади. Так як він не був акредитованим журналістом на вказаний матч, то йшов 
його дивитися за квитком. Потерпілого перший раз того дня він побачив в той час, 
коли останній заходив до 8 сектору, однак враховуючи велику кількість людей, вони 
тільки привіталися і не спілкувалися. По завершенню матчу, коли глядачі почали 
розходитися, він пройшов до журналістів, де був в тому числі, потерпілий ОСОБА_8, 
який попросив його посидіти біля нього. Вони з ОСОБА_8 разом залишились сидіти 
біля трибуни за столом і працювали. Їм працівники «Палацу спорту» сказали піти 
геть звідти, оскільки буде монтуватися сцена, на що вони погодилися і пересунувши 
стіл, пішли з тієї зони. Потім, вони вирішили піти до холу між роздягальнями щоб 
спробувати взяти інтерв'ю в когось із хокеїстів, що й зробили пройшовши через 
тунель «Палацу спорту». На час, коли вони проходили до холу, то загороджень він в 
залі не бачив,  Коли він, його дружина та потерпілий пішли в хол, то побачили, що в 
ньому нікого немає і залишились там чекати. ОСОБА_8 в той час пішов в свій бік, 
однак куди, він не сказав. Через 10-15 хв. він перетелефонував до ОСОБА_8, щоб 
з'ясувати куди той подівся та сказати, що в залі залишився його ноутбук, однак 
потерпілий на телефонні дзвінки не відповідав. Тоді вони разом з дружиною 
повернулись до залу і вже дізнались, що трапилось. Самої події нещасного випадку 
він не бачив. На час, коли вони проходили до холу, то загороджень він в залі не 
бачив, побачив їх тільки тоді, коли вже повернувся шукати ОСОБА_8. 

Аналогічні за змістом показанням ОСОБА_11 надала показання, допитана в судовому 
засіданні свідок ОСОБА_13 

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_14 показав, що в листопаді 2012 року він 
був в «Палаці Спорту» на хокейному матчі між збірною України та збірною Польщі, де 
побачив свого знайомого ОСОБА_8, який працював журналістом. По завершенню матчу 
ОСОБА_8 попросив його приглянути за його речам, поки він буде брати інтерв'ю у 
хокеїстів. Він (ОСОБА_14) залишився на трибунах приглядати за речами ОСОБА_8, а той 
пішов кудись  разом із ОСОБА_11 та вже назад до зали не повернувся. На той час в залі 
були якісь люди, але, хто вони такі, йому не відомо. Також на час, коли ОСОБА_8 із 
ОСОБА_11 пішов кудись, в залі не було виставлено жодних загороджень. Через деякий 
час він дізнався від подружжя ОСОБА_11, що трапилось із ОСОБА_8.  

          Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_15, який працює заступником 
начальника підготовки заходів у ТОВ «Палац спорту» показав, що ІНФОРМАЦІЯ_2 він 
вийшов на роботу, приблизно  22-00 год., так як в «Палаці спорту» необхідно було 
провести роботу по перевороту сцени. Роботи почались, приблизно о 23-00 год. Під час 



проведення підготовчих робіт, до нього підійшов ОСОБА_5 і сказав, що потрібно підняти 
містки. В цей час їх в напрямку до фойє, обігнав якийсь чоловік, якому ОСОБА_5  зробив 
зауваження з приводу заборони проходження в даному місці, так як ведуться  демонтажні 
роботи.  Після цього розпочали підйом містків, при цьому поставивши 2 загороди. Коли 
піднімали лівий місток, він почув як ОСОБА_5 до когось крикнув: «Стій, сюди не 
можна». Він (ОСОБА_15) не бачив до кого кричав ОСОБА_5, так як стояв повернутий 
спиною. Одразу після цього окрику, ОСОБА_5 побіг шукати лікаря, який прийшов та 
спустився в шахту, в який впав потерпілий. 

Обвинуваченого ОСОБА_5 може охарактеризувати з позитивної сторони. 

          Допитаний в судовому засіданні  в якості свідка інженер з охорони праці, пожежної 
безпеки і цивільної оборони Палацу спорту ОСОБА_16 показав, що  безпосередньо під 
час трагічної події, яка мала місце ІНФОРМАЦІЯ_2, він присутній в Палаці спорту не був. 
Однак в ніч на ІНФОРМАЦІЯ_3 його викликали на роботу та повідомили, що трапилось. 
Він одразу написав листа - повідомлення до Держгірпромнагляду та відібрав пояснення в 
присутніх там працівників. Також за вказаним фактом було проведено службове 
розслідування комісією, до якої він входив, в ході якого було встановлено, що потерпілий 
при падінні зайшов до зали не через двері, а збоку, при цьому враховуючи сліди, які 
залишились на стіні, об яку він вдарився, складалось враження, що він бачив шахту перед 
собою, однак навмисно захотів її перескочити.  Таке враження склалось з того, що він 
просив ключ від дверей, однак йому було роз'яснено, що туди іти не можна, однак він все 
рівно не послухав і пішов в той сектор, де здійснювався переворот сцени. 

Допитаний в судовому засіданні в якості свідка головний інженер ДП «Палац 
Спорту»  ОСОБА_9 показав, що йому про трагічний випадок, який трапився 
ІНФОРМАЦІЯ_2 в Палаці Спорту о 00 год. 30 хв.  Після того, як йому стало відомо про 
цей випадок, він приїхав на роботу, де проводилось службове розслідування причин 
нещасного випадку. Очевидцем нещасного випадку не був, із спілкування з робітниками 
йому стало відомо, що під час підготовки трансформації трибуни сцени впала людина в 
трюм сцени.  Цій людині була надана первинна медична допомога спочатку лікарями 
збірної України. Потім лікарі бригади швидкої невідкладної медичної допомоги 
проводили реанімаційні дії, але вже було безрезультатно. При з'ясуванні причин цього 
випадку зрозуміло було, що людина опинилась в тій зоні, де не повинна була бути.  При 
чому, ця людина попереджувалась черговими служби про заборону проходу через зону, де 
відбувались роботи. 

До підготовки перевороту сцени видавались наряди допуска ОСОБА_5, який був 
відповідальний за проведення цих робіт.  

Того дня прес зона для журналістів знаходилась біля спорт майданчика, проте, визначення 
мікст зони належало до компетенції організаторів заходу. 

ОСОБА_5 може охарактеризувати виключно з позитивної сторони. 

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_10 -  водій автопогрузки заходів в ДП «Палац 
спорту» показав, що ІНФОРМАЦІЯ_2 він був на роботі, однак самої події він не 
бачив, так як знаходився за воротами прохідного тунелю тільки чув, що ОСОБА_5 
комусь сказав: «Стій, сюди не можна». Та почув, що у відповідь особа сказала: «Мені 
туди треба, там мій комп'ютер».   

Місце, де все трапилось було огороджене бар'єрами, розміри яких становлять, приблизно 
3 м. довжина та 1,5 м. висота, металічні, синього кольору.  Вага їх, приблизно 10-12 кг. Їх 
встановлює 1 людина. Того вечора їх встановлював особисто ОСОБА_5 



Показання означених свідків узгоджуються між собою та показаннями обвинуваченого і 
вказують на те, що ОСОБА_5 дійсно перебував на посаді начальника відділу підготовки 
заходів ДП «Палац спорту» та обіймаючи вказану посаду ІНФОРМАЦІЯ_2 в приміщенні 
ДП «Палацу спорту» по вул. Спортивна, 1 в м. Києві, приблизно о 23 год. 00 хв.  після 
хокейного матчу «Україна-Польща», в порушення вимог п. 1.2 Інструкції № 28 від 
01.04.2011 «З охорони праці при виконанні робіт з перевороту трибуни-сцени, розпочав 
роботи по перевороту трибуни-сцени при наявності сторонніх осіб в залі, що в 
подальшому призвело до смерті потерпілого ОСОБА_8, а також підтверджують обставини 
загибелі останнього та в свою чергу є прямими доказами вини обвинуваченого в 
інкримінованому діянні. 

Потерпіла ОСОБА_6 від дачі показань  в судовому засіданні відмовилася. 

Окрім цього вина обвинуваченого ОСОБА_5 підтверджується письмовими 
доказами, зібраними у справі: 

-          даними, які містяться в протоколі  огляду місця події від ІНФОРМАЦІЯ_3, 
відповідно до яких оглянуто шахту сцени в приміщенні ДП  «Палац Спорту», в якій 
виявлено та оглянуто труп ОСОБА_8 (Т. 2 а.с.8-14); 

-          даними, які містяться у висновку експерта № 187/4676 від 13.12.2012-19.12.2012, 
відповідно до яких смерть ОСОБА_8 настала від численних переломів кісток скелету, з 
ушкодженням внутрішніх органів, з розвитком шоку та крововтратою  на що вказують 
ушкодження тіла; масивні крововиливи в м'яких тканинах тіла в зонах ушкоджень; сліди 
рідкої крові в черевній порожнині та накопичення крові в плевральних порожнинах (1500 
мл рідкої крові в правій та 400 мл. в лівій); значно понижене кровонаправлення 
внутрішніх органів; численні крововиливи  в слизових та серозних оболонках внутрішніх 
органів; набряк набухання тканини головного мозку. 

При судово - токсилогічному в крові від трупа  ОСОБА_8, виявлений  етиловий спирт в 
концентрації 3,02 промілле, що за життя могла відповідати сильному ступеню 
алкогольного сп'яніння.  В крові, сечі та жовчі наркотичних речовин та медикаментів не 
виявлено. (Т.2 а.с. 46 -48). 

-          даними, які містяться в акті судово - медичного дослідження трупа № 4676 від 
ІНФОРМАЦІЯ_3 -20.12.2012 смерть ОСОБА_8 настала від численних переломів кісток 
скелету, з ушкодженням внутрішніх органів, з розвитком шоку та крововтратою  на що 
вказують ушкодження тіла; масивні крововиливи в м'яких тканинах тіла в зонах 
ушкоджень; сліди рідкої крові в черевній порожнині та накопичення крові в плевральних 
порожнинах (1500 мл рідкої крові в правій та 400 мл. в лівій); значно понижене 
кровонаправлення внутрішніх органів; численні крововиливи  в слизових та серозних 
оболонках внутрішніх органів; набряк набухання тканини головного мозку. 

Вказані ушкодження мають ознаки прижиттєвих, які утворились від дії тупих предметів 
незадовго до смерті. Характер та морфологія даних ушкоджень, їх переважно, 
одностороння локалізація (більша частина з них розташована на лівій боковій частині 
тіла), виражені ознаки струсу тіла та внутрішніх органів, а також значна перевага 
внутрішніх ушкоджень над зовнішніми, вказують на те, що вони могли утворитись від дії 
тупих предметів «поверхні приземлення» при падінні тіла з висоти. При цьому, первинний 
контакт (приземлення) відбувався спочатку на голову (ліву бокову її поверхню), з 
подальшим падінням на ліву бокову поверхню.  

При судово - токсилогічному в крові від трупа  ОСОБА_8, виявлений  етиловий спирт в 
концентрації 3,02 промілле, що за життя могла відповідати сильному ступеню 



алкогольного сп'яніння.  В крові, сечі та жовчі наркотичних речовин та медикаментів не 
виявлено. (Т.2 а.с.49-55). 

-          даними, які містяться в акті судово - медичного дослідження (обстеження) № 
2081  від ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 4676, відповідно до яких  в результаті судово - 
токсикологічного дослідження крові, сечі та жовчного міхура з жовчю від трупа 
ОСОБА_8, 1976 р.н. в крові та сечі знайдено етиловий спирт в концентрації: в крові - 3,02 
промілле, в сечі - 3,80 промілле. (Т.2 а.с. 59-61) 

-          даними, які містяться у висновку експерта за результатами проведення інженерно - 
технічної експертизи в галузі безпеки життєдіяльності та охорони праці від 30.04.2013 за 
№ 11639/12-46, відповідно до яких організаційними причинами нещасного випадку на ДП 
«Палац Спорту» з ОСОБА_8 наряду з іншими, з технічної точки зору можна вважати: 
невідповідність вимогам п. 1.2 Інструкції № 28 з охорони праці при виконанні робіт з 
перевороту трибуни - сцени  в діях начальника відділу  підготовки заходів  ДП «Палац 
Спорту» ОСОБА_5: ним організовано виконання робіт по підготовці трибуни сцени - 
сектору  «С» до трансформації при  наявності  в залі сторонніх осіб. Також, в діях 
начальника відділу підготовки заходів ДП «Палац Спорту» ОСОБА_5 вбачається не 
відповідність у виконані вимог п. 1.2. Інструкції № 28 з охорони праці при виконанні робіт 
з перевороту трибуни - сцени , що створювало (наявність сторонніх осіб) передумови для 
настання нещасного випадку і може розглядатися у причинному зв'язку з наслідками, що 
наступили (Т.2 а.с. 67-86). 

-          даними, які містяться у посадових обов'язках  начальника відділу підготовки 
заходів погодженими 13.06.2011,  з якими ознайомлений  ОСОБА_5 (Т.2 а.с. 117). 

-           даними, які містяться в інструкції № 28 з охорони праці при виконанні робіт з 
перевороту трибуни - сцени, відповідно до п.1.2. якої: роботи по перевороту трибуни - 
сцени виконуються при відсутності сторонніх осіб в залі (Т.2 а.с. 112-123, 147,150-151). 

-          даними, які містяться в копіях наказу від 14.07.2011 за № 46 «Про створення комісії 
по проведенню перевірки  знань з питань охорони праці» та № 86 від 02.12.2011 «Про 
створення комісії з охорони праці», відповідно до яких ОСОБА_5 входив до складу 
вказаної Комісії, що в свою чергу вказує на його компетентність в питаннях охорони 
праці. (Т.2 а.с. 125). 

-          даними, які містяться в копії наказу  № 82-3 від 09.11.2012 «Про проведення 
концерту гурту «Garbage» 12.12.2012, відповідно до п.5  якого  начальнику відділу 
підготовки заходів ОСОБА_5 доручено здійснити переворот сцени з положення «сектор» 
в положення сцена до 00-00 год.12.12.2012 (Т.2 а.с. 133 -134); 

-          даними, які містяться в копії наряду допуску № 19 від 02.11.2012 на виконання 
робіт із підвищеною небезпекою, виданого ОСОБА_5 на виконання робіт з перевороту 
сцени. Вказаним нарядом - допуском також визначено відповідального за безпечне 
виконання робіт ОСОБА_5 та визначено заходи щодо забезпечення безпеки робіт - 
обмеження доступу до зони перевороту. (Т.2 а.с. 135). 

-          даними, які містяться в копії наказу  № 10-к від 01.04.2011 «Про зайняття посад», 
відповідно до якого з 01.04.2011 посаду начальника відділу підготовки заходів ДП «Палац 
Спорту» займає ОСОБА_5 (Т.2 а.с. 160-161). 

-          даними, які містяться в копії листа Федерації хокею України від 21.12.2012 за № 
220/3/12, відповідно до якого Федерація хокею України, відповідно до регламентних норм 
Міжнародної федерації хокею визначила місцем післяматчевих інтерв'ю (мікст-зону) 



ділянку площею, близько, 30 м. кВ. зліва від місця виходу команд на лід. Мікст - зона 
обмежувалась загороджувальними бар'єрами та стюардами Федерації. Згідно з 
Регламентом проведення змагань вхід представників ЗМІ до зони роздягалень спортсменів 
було заборонено. Прохід до зони роздягалень обмежувався стюардами організатора 
змагання та співробітниками міліції (Т.2 а.с. 163). 

-          даними, які містяться в копії наказу за № 4364 від 19.10.2012 «Про проведення 
півфінального зимового олімпійського кваліфікаційного турніру з хокею з шайбою (Т.2 
а.с. 179). 

-          даними, які містяться у висновку акту проведення спеціального розслідування 
нещасного випадку, що стався ІНФОРМАЦІЯ_2 о 23-00 год. в ТОВ «Редакція газети 
«Команда» від 11.02.2013, відповідно до яких ОСОБА_5 під час підготовки  трибуни - 
сцени сектору «С» до трансформації організував виконання робіт при наявності в залі 
сторонніх осіб та незачинених дверях сектору та не здійснював контроль за дотриманням 
працівниками вимог інструкції з охорони праці, чим порушив п.1.1, 1.2, п. 2.1а Інструкції 
№28 з охорони праці при виконанні робіт з перевороту трибуни - сцени, затвердженої 
директором ДП «Палац спорту» в квітні 2011 та п.2, п.4 Посадової інструкції начальника 
відділу підготовки заходів, затвердженої директором ДП «Палац спорту» (Т.4 а.с.7-28); 

-          даними, які містяться  у листі Федерації хокею України від 06.12.2012 за № 
233/3/12, відповідно до якого передкваліфікаційний олімпійський турнір проводився в 
України відповідно до Спортивного Регламенту Міжнародної федерації хокею. 
Відповідно до цього регламенту організатор проводив попередню акредитацію 
журналістів на цей захід. Журналіст ОСОБА_8 був акредитований від газети «Команда» 
та перед стартом турніру отримав відповідну акредитаційну картку. 

Протягом 3-х змагальних днів вільний вхід до зони роздягалень спортсменів було 
заборонено. Вхід до зони роздягалень обмежувався стюардами організатора змагання та 
співробітниками міліції. Доступ до цієї зони було поновлено ІНФОРМАЦІЯ_2 після 
закінчення всіх заходів, пов'язаних з проведенням змагання, приблизно о 22 год. 30 хв. 
(Т.3 а.с. 228). 

Зазначені письмові та речові докази по справі зібрані відповідно до вимог кримінального 
процесуального закону, є допустимими та належними, та такими, що в їх сукупності 
безпосередньо вказують на вчинення обвинуваченого діяння, інкримінованого йому 
стороною обвинувачення, відповідають показанням  як самого обвинуваченого так і 
свідків по справі.  

Показання свідків, дані наведених процесуальних документів, та на підставі сукупності 
доказів встановлені судом фактичні обставини справи   свідчать про неможливість 
формування штучних доказів, однобічність проведення досудового розслідування. 

Зважаючи на викладене, суд вважає доведеними обставини вчинення обвинуваченим дій, 
які виразились у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 
небезпекою на підприємстві, що спричинило загибель  людини. 

Суд, керуючись ст. 94 КПК України, оцінює наведені докази за своїм внутрішнім 
переконанням, яке ґрунтується на всебічному повному й неупередженому дослідженні 
всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом з урахуванням з точки 
зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору 
їх достатності, та взаємозв'язку, з урахуванням того, що по справі забезпечено всебічний, 
повний та об'єктивний розгляд всіх обставин в їх сукупності та приходить до висновку 
про доведеність вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого діяння. 



Дії обвинуваченого ОСОБА_5, які виразилися у порушенні правил безпеки під час 
виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, що спричинило 
загибель  людини, суд кваліфікує за ч.2 ст. 272 КК України. 

При призначенні покарання суд, у відповідності до положень ст. ст. 65-67 КК України, 
враховує ступінь тяжкості та конкретні обставини вчинення кримінального 
правопорушення, зокрема необережну форму вини, дані, які характеризують особу 
обвинуваченого, думку потерпілої, наявність обставин, що пом'якшують та обтяжують 
покарання. 

В якості ознак, що характеризують особу обвинуваченого, суд враховує, що він раніше не 
судимий, на обліку лікаря психіатра та нарколога не перебуває,  характеризується 
виключно позитивно, має постійне місце роботи, сталі соціальні зв'язки, працює. 

          В якості пом'якшуючих покарання обставин, суд враховує, що обвинувачений 
ОСОБА_5 повністю визнав свою вину, щиро покаявся, активно сприяв у встановленні 
істини у справі, надання медичної та іншої  допомоги  потерпілому безпосередньо після 
вчинення злочину, неодноразові спроби примирення з потерпілою, які виразились у 
поштовому переказі грошових коштів на її ім'я.  

Обставин, що обтяжують покарання винного згідно ст. 67 КК України, судом не 
встановлено. 

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку  про 
необхідність  засудження  ОСОБА_5 до покарання у вигляді позбавлення волі в межах 
санкції, передбаченої ч.2 ст. 272 КК України  з обов'язковим додатковим покаранням у 
вигляді позбавлення права обіймати посади на підприємствах, установах та організаціях 
всіх форм власності, пов'язані з безпекою виробництва, в межах санкції, передбаченої ч.2 
ст. 272 КК України та із застосування ст. 75 КК України   звільнивши його від 
відбування    основного   покарання з випробуванням   з іспитовим строком   та 
покладанням на нього обов'язків, передбачених ст. 76 КК України, оскільки зазначене 
покарання буде необхідним та достатнім   для його виправлення   та попередження нових 
злочинів.     

Суд переконаний, що таке покарання буде справедливим, необхідним і достатнім для 
виправлення ОСОБА_5 та запобігання вчиненню ним нових злочинів. При цьому суд не 
погоджується з позицією сторони захисту щодо незастосування до обвинуваченого 
додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади на підприємствах, 
установах та організаціях всіх форм власності, пов'язані з безпекою виробництва, оскільки 
саме перебування останнього на посаді начальника відділу підготовки заходів ДП «Палац 
спорту» сприяло вчиненню злочину та призвело до тяжких наслідків. При цьому суд 
також враховує позицію потерпілої. 

Цивільний позов у справі не заявлявся. 

Питання речових доказів вирішується в порядку ст. 100 КПК України. 

Процесуальні витрати за залучення експерта під час досудового розслідування у справі 
слід покласти на обвинуваченого. 

Керуючись ст. ст.   373, 374, КПК України, суд, - 

З А С У Д И В : 



ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України,  та 
призначити йому основне покарання   -  5 (п'ять) років позбавлення волі з позбавленням 
права обіймати посади на підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності, 
пов'язані з безпекою виробництва строком на 2 роки. 

На підставі ст.75 КК України звільнити      ОСОБА_5 від відбування призначеного 
основного покарання у виді позбавлення волі - з випробовуванням - з іспитовим строком 
на 2 (два) роки.     

На підставі ст. 76 КК України    зобов'язати      ОСОБА_5  в період іспитового строку :     

- періодично з'являтись для реєстрації в органи кримінальної виконавчої інспекції;     

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу     
кримінально - виконавчої інспекції;     

- повідомляти    органи   кримінальної    виконавчої    інспекції    про    зміну   місця 
проживання та роботи.  

Запобіжний захід, застосований відносно ОСОБА_5  - особисте зобов'язання  до набрання 
вироком законної сили - залишити без зміни. 

Речові докази: посвідчення «київські відомості», посвідчення «команда», металева пляшка 
з речовиною, диктофон, банківська картка, таблетки «аскорутин», візитні картки, 
канцелярська ручка, грошові кошти в сумі 84 грн., фотокартка, дві хустинки, які передані 
на зберігання потерпілій ОСОБА_6 - повернути потерпілій ОСОБА_6 

Документи, долучені до матеріалів судового провадження - залишити при матеріалах 
судового провадження. 

Стягнути з ОСОБА_5  на користь держави (УДКСУ у Печерському районі м. Києва, банк 
одержувач ГУДКСУ у м. Києві; р/р 31110106700007; МФО 820019; КЕКД 21081100;01) 
процесуальні витрати за залучення експерта під час досудового розслідування в розмірі 
13248 грн. 00 коп. 

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, у разі не 
подачі на нього апеляції. 

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний 
суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення. 

Копія вироку видається учасникам кримінального провадження відразу після його 
проголошення. 

Суддя: 


