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У Луцьку з 15 по 22 травня з іні-
ціативи громадських і релігій-

них організацій уперше відбудеться 
Тиждень подружжя. Цей рух виник 
1997 року у Великобританії, засну-
вала його родина Кейнів. До речі, 
Річард Кейн має приїхати на Фести-
валь сім’ї до обласного центру Воли-
ні. Відтоді рух поширився у багатьох 
країнах Європи, в США. Суспіль-
ство зрозуміло, що у ХХІ столітті 
має кризу сімейних цінностей. 

За даними Держкомстату, в 
Україні у 2010 році кожен другий 
шлюб закінчувався розривом. Наша 
держава — абсолютний рекордсмен 
за розлученнями в Європі. 

Інститут демографії та соціаль-
них досліджень НАН України про-
водив опитування, в якому українців 
запитували про причини розпаду 
сімей. «Не зійшлися характерами» 
— так найчастіше відповідають 
розлучені. Розбіжності виникають 
через «психологічну несумісність, 
конфлікт інтересів, відчуженість у 
сімейних стосунках». На другому 
місці серед причин невдалого шлю-
бу — зловживання алкоголем одно-
го з партнерів, а також наркоманія. 
Таку біду озвучив кожен четвертий 
респондент. Далі йдуть конфлікти 

через матеріальні труднощі, подруж-
ня зрада та ревнощі, а в самому кінці 
списку — невдоволення інтимними 
стосунками.

За два місяці 2011 року в Україні 
зареєстровано 33662 шлюби, а також 
понад десять тисяч розлучень. 

— Молоді люди не вміють проба-
чати одне одному, шукати компромі-
си. Тільки за перший квартал року з 
міськвідділу міліції нам повідомили 
про 247 випадків насилля в сім’ї, — 
розповіла директор Луцького місь-
кого центру для сім’ї, дітей та молоді 
Ліна Галан. — Інша проблема — не 
вистачає змістовного сімейного до-

звілля, дуже мало місць, де можна 
відпочити всією родиною.

Хоча б на деякий час виправи-
ти ситуацію беруться організатори 
Тижня подружжя. Розпочнеться він 
15 травня веселим парадом із Київ-
ського до Театрального майдану. А 
вже на центральній площі міста бу-
дуть сімейно-спортивні змагання, 
конкурс малюнка на асфальті, ро-
мантична Арка подружжя, батути, 
виступи капоейри та хіп-хопу, а на 
десерт — концерт. А між розвагами 
кілька сімей зі сцени розкажуть свої 
історії.

— Ми запросили людей, для яких 
сімейні стосунки дуже важливі, бо 
разом вони пройшли важкі випро-
бування, — розповів координатор 
Тижня подружжя від Волинського 
благодійного фонду «Переображен-
ня» Сергій Шараєвський. — Напри-
клад, сім’я Бойчуків. Десять років 
тому вони потрапили в аварію, дру-
жину паралізувало. Багато людей у 
подібних ситуаціях лякаються, вті-
кають від відповідальності. Та вони 
вдвох справилися, пристосувалися 
до нових обставин і з часом почали 
допомагати таким же неповносправ-
ним сім’ям. 

Ольга ЮЗЕПЧУК 

У пункті контролю «Сарни», 
що на Рівненщині, затримали 

найбільшу партію тютюнових ви-
робів, яку перевозили з України 
в країни Євросоюзу. Майже пів-
мільйона пачок сигарет мали по-
трапити в Литву транзитом через 
Білорусь, повідомили у Держпри-
кордонслужбі.

Контрабанду за допомо-
гою спеціальних щупів виявила 
прикордонно-митна оглядова гру-
па. Тисяча ящиків із сигаретами 
були заховані у вагоні під ванта-
жем паливних полетів із гранульо-
ваного соняшникового лушпиння. 

В ящиках нарахували май-
же п’ятсот тисяч пачок сигарет 
«Regal» без марок акцизного збо-
ру, вироблених, згідно з маркуван-
ням, у Великобританії. Чи є вони 
контрафактними, визначать екс-
перти. За попередньою оцінкою, 
вартість виявленої контрабанди 
складає близько чотирьох мільйо-
нів гривень.

Провести поглиблений огляд 
вагону з полетами прикордонни-
ків і митників спонукало те, що ра-
ніше у такий спосіб неодноразово 
намагалися незаконно перевезти 
через Білорусь у країни ЄС тютю-
нові вироби. 

Так, у 2009 році на цій ділянці 
виявили дві великі партії контр-
абанди — більше 61 тисячі пачок 
сигарет «Super King» і понад 142 
тисячі пачок «L&M», одна з яких 
була захована у вантажівці, а інша 
— у вантажному вагоні з грану-
льованою тирсою.
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РЕЙДИ 

Підприємець чужим кредитом на півтора 
мільйона розрахувався з власними боргами 

На початку квітня цього року Луць-
кий міськрайонний суд завершив 
розгляд і виніс вирок у криміналь-
ній справі, порушеній за фактом 
фіктивного підприємництва, шах-
райства, зловживання фінансовим 
становищем, підробки документів. 
До відповідальності було при-
тягнуто жителя Луцького району 
Сергія Васьковця, який незаконно 
заволодів коштами у сумі 1 мільйон 
500 тисяч гривень.

Як написано у матеріалах спра-
ви, події розгорталися ще напри-
кінці червня — на початку липня 
2005 року. Тоді у підприємця Сергія 
Васьковця виникли фінансові труд-
нощі. Як він сам розповів пізніше на 
допиті, у 2004-му взяв кредит на пів-
тора мільйона гривень. Строки його 
повернення вже піджимали, одначе 
грошей не було. Тому чоловік вирі-
шив отримати їх хитрістю. Знав, що 
його знайомий Олександр Громик 
іще у 2003 році став засновником 
приватного підприємства «Авотс», 
яке на той момент не мало боргів. 
Тож вирішив вмовити засновника 
«Авотс» узяти кредит у банку на зга-
дану суму, а потім уже нею погасити 
власний борг перед банком. У голові 
назрів план, як це провернути.

«Підприємливий» чоловік наобі-
цяв пану Громику, що отримані та-
ким чином кошти будуть витрачені 
на закупівлю в Німеччині обладнан-
ня для виробництва хлібобулочної 
продукції. Запевнив, що особисто 
за півроку погасить у банку кредит 

ПП «Авотс» у сумі півтора мільйо-
на гривень, а також відсотки за ко-
ристування ним за рахунок коштів, 
отриманих від виробництва такої 
продукції. Мова йшла навіть про за-
початкування в подальшому спіль-
ного бізнесу. 

Однак Олександр Громик наго-
лошував, що кредит йому не дадуть, 
адже необхідна застава, а його під-
приємство на балансі не має ніяко-
го майна, та й узагалі прибутки від 
діяльності мізерні. Проте знайомий 
його заспокоїв, мовляв, усе владнає 
та забезпечить заставу для отри-
мання кредиту за рахунок майна 
підконтрольних йому підприємств. 
Врешті Олександр Громик погодив-
ся, до того ж умовив свого сина, 
який значився директором «Авотс», 
підписати всі необхідні документи 
для відкриття кредитної лінії у Во-
линському центральному відділенні 
«Промінвестбанку». 

Васьковець надав у банк наклад-
ну, де було зазначено, що ТзОВ «Кон-
такт плюс» продало «Авотс» майно, 
а саме — лінії для випічки круасанів 
і хлібних паличок, бубликів та об-
ладнання для неї, устаткування для 
зберігання та вивантаження борош-
на загальною вартістю 3 мільйони 
813 тисяч гривень. Хоча насправді 
такого підприємства, як «Контакт 
плюс», не було зареєстровано. Крім 
цієї накладної, було рішення власни-
ка «Авотс» про відкриття кредитної 
лінії, балансова довідка ПП «Авотс», 
яка містила неправдиві відомості 
про майно, яке передавалось у заста-

ву, документ про стан і вартість об-
ладнання, фінансовий звіт і бізнес-
план ПП «Авотс» із виробництва 
хлібобулочних виробів.

Банк погодився укласти кредит-
ний договір про надання позики 
сроком на один рік під 20% річних, і 
на позичковому рахунку ПП «Авотс» 
з’явилася необхідна сума. За мате-
ріалами справи, між Громиком та 
Васьковцем відбулась угода. Після 
чого Сергій Васьковець на підставі 
платіжних доручень із відомостями 
про фіктивні господарські операції 
шляхом обману, перерахував ці ко-
шти на рахунки фактично належних 
йому підприємств. 

 «Співдружність» отримала на 
макаронну лінію від «Авотсу» 1 
мільйон 50 тисяч гривень, а також 
450 тисяч гривень отримало МП 
«Слава» за будівельні блоки. 

Потім Васьковець підготував 
платіжні доручення про списання 
коштів із згаданих підприємств на 
ТзОВ «Торгове підприємство №21 
магазин 39» ЛТД, яке належало йому 
та було зареєстровано на підставну 
особу. В той же день заповнив пла-
тіжне доручення про списання пів-
тора мільйона з розрахункового ра-
хунку ТзОВ «Торгове підприємство 
№21 магазин 39» ЛТД на позичко-
вий рахунок цього ж підприємства 
у банку на погашення кредиту, отри-
маного, згідно з кредитною угодою 
7.07.04 року. Таким чином він чужи-
ми грішми розрахувався за свій борг. 
При цьому ПП «Авотс» свій кредит 
не повернуло до цього часу. Відшко-
дувати збитки банк також не зміг, бо 
у підприємства майно відсутнє.

За вчинене шахрайство суд за-
судив Сергія Васьковця на чотири 
роки та шість місяців позбавлення 
волі з конфіскацією коштів, одер-
жаних злочинним шляхом. Але на 
підставі статей 75, 76 КК України 
звільнив засудженого від відбуття 
призначеного основного покаран-
ня, якщо він упродовж двох років 
іспитового строку не вчинить ново-
го злочину та виконає покладені на 
нього зобов’язання. 

До кримінальної відповідаль-
ності був притягнутий і Олександр 
Громик, адже підробка документів 
відбувалася не без його участі. Од-
нак у вересні минулого року суд по-
становив звільнити його від відпо-
відальності у зв’язку з закінченням 
строків давності.

Людмила ШИШКО

50%
стільки відсотків від рівня мину-
лого року становить нині запо-
внюваність готелів на єгипетсько-
му курорті Шарм-ель-Шейх.

Шацьким рятувальникам бракує 
200 тисяч на костюми та техніку 
Після створення на Волині Річкового координаційного 
аварійно-рятувального центру еменесники зіткнули-
ся з проблемою технічного забезпечення. Зокрема, у 
Шацьку, де діятиме одна з найпотужніших рятувальних 
водолазних станцій, оснащення практично непридатне 
для використання. Начальник УМНС в області Воло-
димир Грушовінчук звернувся до депутатів облради з 
проханням виділити 200 тисяч гривень на спорядження 
шацьких водолазів. Рятувальна станція потребує човнів, 
водолазних комбінезонів і засобів зв’язку.

Школяра вразило струмом 
на вагоні-зерновозі
На Волині електричним струмом контактної елек-
тромережі вражено школяра, що видерся на вагон-
зерновоз, аби сфотографуватися зі своїми прияте-
лями. З опіками 50% шкіри та черепно-мозковою 
травмою хлопець перебуває в реанімаційному 
відділенні Рожищенської райлікарні, пише zaxid.
net. «Наразі правоохоронці вирішують питання про 
порушення кримінальної справи проти батьків не-
повнолітніх за злісне невиконання обов’язків із до-
гляду за дітьми», — кажуть на Львівській залізниці.

Екологи штрафують за вилов риби 
під час нересту

Працівники Держекоінспекції в 
нерестовий період із 1 квітня 

по 4 травня на річках Волинської 
області, в усіх водосховищах та 
озерах провели рейди-перевірки 
з попередження незаконного ви-
лову риби.

Як повідомили у прес-службі 
Держекоінспекції Волині, було 
проведено сорок рейдiв. 21 поруш-
ника оштрафували на 975 гривень. 
Зокрема у Горохівському районі на 
Хрінницькому водосховищі зло-
вили на гарячому Бомбелюка Д., 
у Любешівському районі на озері 
Люб’язь — Оласюка С., на озері Ро-
гізне — Петелька П. Вилучено 48 
незаконних знарядь вилову риби.

У Держекоінспекції повідоми-
ли, що в нерестовий період дозво-
лено любительський вилов риби 
з берега за межами місць нересту 
однією поплавковою або донною 

вудкою з одним гачком і спінін-
гом.

Грубе порушення правил ри-
бальства з застосуванням заборо-
нених знарядь лову тягне за собою 
накладання штрафу від двадцяти 
до сорока неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян із конфіс-
кацією знарядь і засобів вчинення 
правопорушення.

ФАЛЬСИФІКАТ 

На Волині викрили підпільний цех 
із виробництва горілки 

Безперебійну діяльність неле-
гального виробництва та про-

даж фальсифікованих алкогольних 
напоїв організували дві лучанки-
сусідки, повідомили в прес-службі 
УПМ ДПА у Волинській області.

Ініціаторка створення підпіль-
ної гуральні в Луцьку власне жит-
ло та гаражне приміщення своєї 
сусідки використовувала для того, 
щоб зберігати готову продукцію, 
спирт і компоненти для виготов-
лення фальсифікованих алкоголь-
них напоїв.

У помешканні громадянки П. 
і в гаражі її спільниці податкові 

міліціонери виявили та вилучили 
весь необхідний «арсенал» при-
строїв і сировини, що свідчив про 
налагоджену роботу підпільного 
виробництва.

До слова, горілку-фальсифікат 
із цього нелегального цеху мас-
кували під продукцію місцевого 
спиртогорілчаного комбінату. На 
час проведення обшуків правоохо-
ронці вилучили 410 пляшок такого 
товару. Крім того, вилучено 333 
літри спирту, 1220 марок акциз-
ного збору з ознаками підробки, 
п’ять тисяч корків і електричний 
пристрій для розведення водно-
спиртової суміші, ароматизатори 
та спиртометр.

За зібраними співробітниками 
УПМ ДПА у Волинській області 
матеріалами порушено криміналь-
ну справу за ознаками злочину, 
передбаченого ч.3 ст.204 КК Укра-
їни (незаконне виготовлення та 
збут підакцизних товарів, що ста-
новлять загрозу життю і здоров’ю 
громадян). Податкова міліція 
встановлює осіб, причетних до по-
стачання спирту та підроблених 
марок акцизного збору.

КОНТРАБАНДА 

На Рівненщині затримали 
рекордну партію цигарок 

СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ 

Кожен другий шлюб закінчується розлученням


