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  ВИКРАДАЧІ АВТО

Крадіжки та незаконні заволодін-
ня транспортними засобами, як 

повідомили в управлінні внутрішніх 
справ, є найпоширенішими злочи-
нами на теренах Волинської області. 

За інформацією начальника сек-
тора профілактики управління ДАІ 
у Волинській області Андрія Влади-
мира, тільки за два місяці цього року 
трапилось одинадцять випадків не-
законного заволодіння транспорт-
ними засобами. Сім злочинів уже 
розкрито. А нещодавно волинським 
міліціонерам вдалося затримати 
групу осіб, яка займалася викраден-
ням автомобілів. 

Як розповів начальник управ-
ління МВС України у Волинській об-
ласті генерал-майор міліції Богдан 
Щур, організована злочинна група 
була створена приблизно у червні 
2010 року. Такий собі бізнес вирішив 
розпочати ковельчанин. Звісно, сам 
він не міг і викрадати авто, і про-
давати їх, а тому знайшов товари-
шів, які б допомагали йому. У складі 
групи був чоловік, який умів доволі 
професійно перебивати (переварю-
вати) номерні ідентифікаційні пане-
лі транспортних засобів. Окрім того, 
до злочинної діяльності долучилися 
ще як мінімум п’ятеро осіб.

Чітко розділивши ролі та функ-
ції кожного, чоловіки почали ак-
тивно працювати за продуманою 
схемою. Підшукували на території 
України, зокрема й через Інтернет, 
осіб, чиї транспортні засоби вийшли 
з ладу, відтак купували докумен-
ти на такі авто разом із номерними 
ідентифікаційними панелями. При 
цьому обирали недорогі, але попу-
лярні марки машин, аби після пере-
варювання їх було легко продати. 

Троє з учасників злочинного 
угрупування займалися безпосеред-
ньо угоном «підходящих» під доку-
менти машин. Доправивши автомо-
білі в безпечне місце — спеціально 
підготовлене гаражне приміщення, 
— змінювали номерні панелі, а вже 
тоді продавали на теренах України. 
Виручені від продажу гроші ділили 
між собою.

Усього спритникам вдалося ви-
красти 25 автомобілів (10 із них уже 
вилучили) на території Маневиць-
кого, Любешівського, Луцького, 
Старовижівського, Володимир-Во-
линського та Ратнівського райо-
нів. Але їхню злочинну діяльність 
припинили правоохоронці. Нині за 
підозрою у скоєнні цих злочинів за-
тримано сімох осіб (двоє із них уже 

мали проблеми з законом). Поруше-
на кримінальна справа за ч. 2 ст. 289 
(незаконне заволодіння транспорт-
ним засобом) КК України. Триває 
слідство з метою встановлення усіх 
учасників цієї злочинної групи, при-
значено низку експертиз.

В управлінні ДАІ кажуть, що 
викрадачі, як правило, не гребують 
будь-якими марками машин, навіть 
дуже старими «Жигулями». 

— Найчастіше викрадають 
ВАЗи, — розповідає Андрій Вла-
димир, — також «Ланоси», «Фоль-
ксвагени», «Шкоди». — В основно-
му задля розкомплектування. Хоча 
були випадки, коли власники нових 
авто, застраховані по КАСКО, інсце-
нували викрадення, щоб отримати 
страховки. А от випадків, аби здій-
снювали угон із метою викупу, не 
було. Найчастіше крадуть автівки у 
містах, особливо в Луцьку. Тому ми 
нагадуємо водіям, аби вони вжива-
ли всіх заходів, щоб убезпечити своє 
авто від викрадення, адже в першу 
чергу угони трапляються за спри-
ятливих для злочинців умов, коли 
машини залишають без нагляду й 
сигналізації, не на стоянках.

Людмила ШИШКО

Затримали сімох чоловіків, які займалися крадіжками 
автомобілів
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Події

2,5
на стільки відсотків за остан-
ній місяць зими зросла реаль-
на заробітна плата в Україні 
порівняно з січнем 2012 року, 
а на 16,2% — порівняно з 
лютим 2011 року, повідомили 
у Держстаті.

За покупку в Інтернеті можна 
сісти до в’язниці 
Служба безпеки України попереджає, що заборонено 
купувати в закордонних інтернет-магазинах і ввозити 
на територію України попільнички з вбудованими GPS-
мікрофонами та SIM-картами, миші з GSM-модулями, 
брелоки з вбудованими відеокамерами, кулькові 
ручки, оснащені сенсорами для відеозйомки тощо. В 
СБУ ці всі речі називають шпигунським обладнанням. 
«Експерти називають дві головні ознаки — закамуф-
льованість спецпристрою і високу якість запису», — 
каже прес-секретар СБУ Марина Остапенко.

ВІЛ-інфекція поширюється на 
благополучне населення
Поширення ВІЛ-інфекції серед волинян станом на поча-
ток 2012 року становить 135 осіб на сто тисяч населення, 
що майже удвічі нижче середньоукраїнського показника 
(на 1 січня 2012 року — 263,4 на 100 тисяч). Занепокоєн-
ня викликає те, що продовжується перехід ВІЛ-інфекції 
на благополучні прошарки населення. Утім, рівень 
профілактичного обстеження дорослих волинян за 2011 
рік складає лише 7%. Одним із найважливіших елементів 
профілактики є поширення знань щодо шляхів передачі 
та запобігання інфікуванню ВІЛ.

  КРАДІЖКА

  КРИМІНАЛ

У жительки Горохівщини злодії 
вкрали корову та коня

Майстер із Вінниці «малює» портрети 
й картини сірниками

Сімейна банда грабувала сільські 
магазини в трьох районах

  ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

У Горохівський РВ УМВС Украї-
ни у Волинській області звер-

нулася жителька села Антонівка 
Оксана Д., 1968 р. н. Жінка повідо-
мила про те, що вночі з її нежит-
лового приміщення за невідомих 
обставин викрадено коня та ко-
рову. Про це інформує СЗГ УМВС 
Волині.

Коли до справи взялися право-
охоронці, з’ясувалося, що подруж-
жя купило в селі, за 300 метрів від 
власного помешкання, стару хату, 
половину якої використовували як 
склад. В іншій частині утримували 
худобу. Ввечері, приблизно о 18-
й, прийшли, погодували тварин, а 
вранці господарки вже не було. 

На місце одразу виїхали мілі-
ціонери, також залучили службо-
вого собаку. Пес узяв слід, довів до 
дороги в бік Львова. Працівники 
райвідділу міліції почали переві-
ряти м’ясокомбінати. Зрештою, 
таки встановили: худобу здали 
на заготівельний пункт у Бродів-
ському районі Львівської області. 
Провівши низку заходів, правоо-
хоронці встановили, що крадіжку 
худоби скоїли жителі Львівщини 
— раніше судимий 46-річний Во-
лодимир Т. і 24-річний Василь М.

Порушено кримінальну справу 
за ознаками злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримі-
нального кодексу України.

Працівники Локачинського РВ 
УМВС України спільно з ко-

вельськими колегами затримали 
банду, учасники якої займалися 
крадіжками з магазинів. Злодії 
створили своєрідний сімейний 
підряд: для того, щоб обкрадати 
сільські магазини, у злочинну гру-
пу об’єдналися двоє рідних братів і 
співмешканець їхньої сестри.

Як розповів начальник Лока-
чинського РВ УМВС України у 
Волинській області майор міліції 
Ярослав Москалюк, свою діяль-
ність спритники розпочали у 2011 
році. 

Головним серед них був Мико-
ла, який працював експедитором. 
Саме він, розвозячи товари по 
крамницях Локачинського, Горо-
хівського й Іваничівського райо-
нів, придивлявся до магазинів, 
звертав увагу на те, чи є сигналіза-
ція, чи надійні встановлені замки. 
Як правило, вибирали «об’єкт», 
який знаходився на окраїні насе-
леного пункту.

«Працювали» чоловіки про-

фесійно, адже раніше всі троє уже 
були засуджені за крадіжки. На 
«справу» ішли під ранок, приблиз-
но о четвертій годині, при цьому 
використовували спеціальні від-
мички для замків і рукавички, аби 
не залишати відбитків пальців. 
Але, незважаючи на це, правоохо-
ронці все ж вийшли на слід зло-
чинців.

Нині усі троє арештовані. 
Встановлено, що саме вони здій-
снили крадіжки з трьох магазинів 
у селах Білопіль, Колпитів і Губин 
Локачинського району. Крім того, 
перевіряється їх причетність до 
грабунку інших крамниць. При 
цьому слід зауважити, що злодії 
не гребували нічим: забирали не 
тільки гроші, а й сигарети, спирт-
не, продукти харчування та навіть 
засоби гігієни.

Порушена кримінальна справа 
за ознаками злочину, передбачено-
го ч. 3 ст. 185 (крадіжка) КК Украї-
ни. Нині грабіжники перебувають 
в ізоляторі тимчасового тримання 
районного відділу міліції.

Донедавна Сергій Савчук був відо-
мий тільки на своїй малій батьків-
щині — на Вінниччині. А тепер про 
26-річного хлопця дізналась уся 
країна, адже він потрапив у Книгу 
рекордів України, склавши з 32 
тисяч сірників зображення Ісуса 
Христа. Над цією картиною майстер 
працював два місяці. А на дрібніші 
вироби, яких у його колекції вже 
більше півсотні, витрачає у серед-
ньому два-три тижні й 10-12 тисяч 
сірників. 

Вправлятися з маленькими па-
личками Сергій ніде не вчився. 
Щоправда, ще у школі закінчив під-
готовчі курси художника-оформлю-
вача. Фах і взагалі технічний: у 2008 
році з червоним дипломом закінчив 
Вінницький державний аграрний 
університет за спеціальністю «еко-
номічна кібернетика». Після вишу 
поринув у Інтернет — працював 
фрілансером (вільний дописувач), 
наповнював сайти, форуми, блоги. 
А творче хобі прийшло несподівано. 
Про захоплення на все життя Сергій 
Савчук розповів «Відомостям».

— Два роки тому взимку захво-
рів грипом, але сидіти без діла все 
одно не звик, тому почав шукати 
собі заняття для розваги. Блукаючи 
Інтернетом, знайшов хлопця з Росії, 
який займається складанням картин 
із сірників. Я розпитував його про 
технологію роботи, але він уперто 
мовчав. Певно, боявся конкуренції, 
— розповідає Сергій. — Тоді я почав 
мудрувати над власною технологією 
і таки надумав. 

Щоб скласти сірникове пан-
но, потрібно спочатку зробити 
комп’ютерну обробку зображення. 
Для цього Сергій Савчук використо-
вує програми для створення макетів 
вишиванок та японських кросвор-

дів. Далі — безпосередня робота з 
матеріалом: сірники потребують 
обробки, щоб були гладенькі й од-
накового розміру, з більшості дово-
диться обчищати сірку. Для надання 
кольору Сергій фарбує сірнички во-
доемульсійною фарбою. Обходиться 
вінницький майстер без жодної кра-
плі клею. 

— Спочатку не все виходило. 
Сірники ламалися, фігури розсипа-
лися. Витримку треба мати залізну, 
аби цим займатися, — каже хлопець.

Як у кожного творця, є труднощі 
й у Сергія. Найбільша проблема — 
сировина.

— В Україні, на жаль, нема якіс-
них сірників, — бідкається хлопець. 
— На них зовсім не тримається сір-
ка, деревина погано оброблена, не-
рівна. Тому я використовую матеріал 
білоруського виробництва, Пінської 
фабрики. Сірники замовляю або 
друзям, які часто подорожують, або 
поштою.

Фактично Сергій Савчук — єди-
ний в Україні, хто працює за такою 
технологією. Він знає кількох уміль-
ців із Росії, але вони, запевняє, вико-
ристовують для майстрування сір-
никових шедеврів клей. Найбільше 
талановитий вінничанин пишається 
портретами батьків, які він вигото-
вив як подарунки до ювілеїв мами 
й тата. Гордістю колекції вважає й 
портрети відомих українців — Тара-
са Шевченка та Богдана Хмельниць-
кого. Нещодавно створив кольорову 
карту України та національний герб. 

Зараз хлопця захопила акту-
альна футбольна тематика: Сергій 
хоче організувати в Києві виставку 
сувенірів, присвячених Євро-2012. 
Наразі умілець має два творіння, що 
мають стосунок до майбутнього свя-
та футболу, — емблему Євро-2012 і 
портрет президента УЄФА Мішеля 

Платіні. На емблему пішло дев’ять 
тисяч сірників, на портрет Платіні 
— 10 тисяч. Як пояснив Сергій, над 
портретом довелося потрудитися 
місяць, оскільки нелегко було від-
творити характерну посмішку керів-
ника УЄФА. Готовий виріб нагадує 
товсту книгу: товщина більше 5 см і 
розміри 25×32 см. 

Сергій також поділився плана-
ми, що, можливо, виготовить кілька 
портретів футболістів національної 
збірної і наставника головної коман-
ди країни Олега Блохіна. 

— Я можу з будь-ким поспере-
чатися, що портрет Мішеля Платі-
ні з сірників існує у світі в єдиному 
екземплярі й знаходиться він у Ві-
нниці, — каже автор ексклюзиву. 
— Думаю, якщо Платіні дізнається 
про це, неодмінно захоче побувати 
на моїй виставці. Так само, як і Олег 
Блохін. 

Наприкінці минулого року Сер-
гій привіз зі столиці диплом вистав-
ки «Формула рукоділля в Україні». А 
на початку цього року отримав за-
прошення з Лондона взяти участь у 
міжнародній виставці умільців. Сер-
гій стверджує, що в його записничку 
ідей на кілька мільйонів сірників. 
А заповітна мрія — стати світовим 
рекордсменом, потрапивши зі своїм 
сірниковим доробком у Книгу ре-
кордів Гіннеса.

Спілкувалась Ольга ЮЗЕПЧУК

У Луцьку дітям-інвалідам 
подарували автобус

За даними управління охорони 
здоров’я Луцької міської ради, 

у місті є 823 дитини з інвалідністю. 
Чимало таких діток середню осві-
ту здобувають у навчально-реабі-
літаційному центрі. З 280 школя-
рів, які відвідують НРЦ, 117 мають 
інвалідність від народження, 80 
самотужки не можуть добиратися 
до навчального закладу. 

Починаючи з січня цього року, 
перевезення дітей із психофізич-
ними вадами розвитку, що відвід-
ують НРЦ, було відмінено. Причи-
на — відсутність фінансування з 
державної казни. З ініціативи спіл-
ки молодіжних громадських орга-
нізацій «Молодіжна платформа» 
та завдяки депутату Луцької місь-
кої ради, генеральному директору 
ПП «Західноукраїнська торгова 
компанія» Андрію Разумовському 
школярів НРЦ забезпечено ком-

фортабельним автобусом. Крім 
того, щоранку двоє волонтерів від 
молодіжних організацій у автобусі 
супроводжують дітей до школи.

— Транспортування дітей було 
для нас великою проблемою. Тепер 
упевнена, що вони будуть достав-
лені на навчання у комфорті, — 
подякувала благодійникам дирек-
тор НРЦ Лариса Волинець.


