
У Луцьку правоохоронці в одно-
му з автомобілів, припаркова-

ному біля розважального закладу, 
виявили більше кілограма ртуті. 
Про це інформує СЗГ УМВС Укра-
їни у Волинській області. 

Працівники карного розшуку 
спільно з бійцями спецпідрозділу 
«Беркут» в автомобілі «Хюндай», 
у якому перебувало двоє волинян 
— 1975-го та 1969 років народжен-
ня, під час огляду знайшли ртуть. 
Транспортний засіб перебував на 
стоянці поблизу розважального 
закладу. 

— Хімічна речовина була в гу-
мовій колбі, — розповів перший 
заступник, начальник слідчого 
відділу Луцького МВ УМВС Укра-
їни у Волинській області Максим 
Новицький. — Знахідка заважила 
1270 грамів. Зі слів власника ав-
томобіля, ртуть вони придбали 
у невідомої особи для подаль-

шого перепродажу. До слова, ця 
небезпечна речовина може ви-
користовуватись у виробництві 
амфетаміну або ж вибухонебез-
печних пристроїв. Окрім того, у 
транспортному засобі виявили 
дерев’яну биту, два ножі та 12 ар-
кушів із графічним зображенням 
гумової колби. 

Небезпечну хімічну речовину 
передали на дослідження в На-
уково-дослідний експертно-кри-
міналістичний центр при УМВС 
України у Волинській області. 
Правоохоронці відкрили кримі-
нальне провадження за ч. 1 ст. 321 
(незаконне виробництво, виготов-
лення, придбання, перевезення, 
пересилання, зберігання задля 
збуту або збут отруйних і сильно-
дійних речовин) Кримінального 
кодексу України. Триває досудове 
розслідування, під час якого і бу-
дуть встановлені всі обставини. 

Ще наприкінці 2008 року мешка-
нець обласного центру Володимир 
вирішив придбати нову машину. 
Оскільки грошей на дорогу по-
купку не вистачало, він оформив 
цільовий споживчий кредит в 
одному з комерційних банків. І все 
було б добре, якби не звільнення 
з роботи і зумовлена цим скрута з 
грішми. Додаткового заробітку теж 
не було, тому в 2010-му чоловік ви-
рішує продати автомобіль разом із 
кредитом, який уже став для нього 
тягарем. До чого це призвело та 
як тепер лучанин розплачується 
за свою необачність, «Відомостям» 
розповіла юрист Інна Стретович, 
яка зараз веде цю справу. 

За словами Інни Сергіївни, сам 
кредитний договір передбачав вели-
ку відповідальність для споживача 
та практично ніякої — для банку. 
Мав кілька сторінок дрібного шриф-
ту, і процедура його підписання була 
прискорена. Проте, зауважує юрист, 
людина бачила, що підписувала. 
Коли не стало засобів сплачувати 
позику, Володимир дав оголошення 
в газету про продаж машини і разом 
кредиту без відома банку. Зголосив-
ся житель Любомля Юрій. І Володи-
мир робить свою найбільшу помил-
ку — віддає авто лише під розписку, 
в якій зазначено: «Купую автомобіль 
і зобов’язуюся погашати кредит». 

— Розписка написана від руки 
на клаптику паперу, — розповідає 
Інна Стретович. — Володимир, бу-
дучи боржником банку, забуває, 
що автомобіль у заставі, що його не 
можна продавати, ним можна тіль-
ки розпоряджатися, користуватися, 
можливо, дати комусь в оренду, і то 
якщо це було зазначено в договорі. 
Боржник не мав права такого роби-
ти з автомобілем. Крім того, Володи-
мир не перевірив документи в того, 
кому продав, навіть не з’ясував, чи 
може Юрій керувати транспортним 
засобом, бо на той час, коли брав 
розписку, ще діяли довіреності на 
право керування. Така довіреність 
надана не була. І тепер людина, яка 

зобов’язувалася сплачувати кредит, 
зникла. 

У результаті Володимир зали-
шився з кредитом і без автомобіля. 
Інна Сергіївна каже, що вони звер-
талися до правоохоронців, щоб ті 
допомогли розшукати покупця авто, 
проте марно. (Є інформація, що лю-
бомлянин Юрій — колишній співро-
бітник правоохоронних органів. Ви-
ходить, свої свого не здають. — Авт.) 

— До вересня у нас іще є час, 
щоб звернутися з позовною заявою 
до суду про стягнення заборгова-
ності з того, хто купив автомобіль 
за розпискою, якщо його розшукає-
мо, — веде далі юрист. — Але якщо 
не буде достатньо доказів, той по-
купець узагалі може не з’являтися 
на суд або скаже: розписка не моя, 
почерк не мій. А поки графологічна 
експертиза доведе... До того ж це все 
дуже великі кошти… 

У цій справі є ще один момент. 
Як розповіла юрист, покупець авто-
мобіля розбив його вщент і само-
стійно тихенько пригнав до банку, 
який його продав із аукціону, не 
повідомляючи боржника, тобто спо-
живача. На запитання, як могло так 
статись, юрист пояснює, що коли 
майно перебуває у заставі, то фак-
тично право власності за людиною 
втрачається. 

— Якимось чином відбулися 
торги, та на вимогу надати інфор-
мацію банк просить споживача за-
платити за неї 500 гривень, — розпо-
відає Інна Стретович. — За скільки 
продали, також невідомо. Проте мо-
єму клієнту оформили новий дого-
вір, зарахували ту суму, зробили ре-
структуризацію. Володимир ще досі 
платить, адже пеня, штрафи набігли, 
поки він не погашав кредит. 

Коротко Інна Сергіївна повіда-
ла про недавню схожу ситуацію, 
щоправда, вже стосовно іпотечного 
кредиту. Подружжя взяло кварти-
ру, та через якийсь час перестало 
сплачувати кредит. Банк, не повідо-
мляючи їх, продав житло, і там уже 
прописані інші особи. Про це чоло-
вік із дружиною, які, до речі, також 

прописані у цій квартирі, дізнались 
у фінустанові, коли прийшли пові-
домити, що готові продовжити ви-
плати. 

Тому Інна Стретович наголошує, 
щоб споживачі були дуже уважни-
ми, особливо коли йдеться про пе-
репродаж кредиту. 

— Це можливо, тільки якщо 
кредитор, тобто банк, надає дозвіл 
на переоформлення кредиту, а це 
досить непроста процедура, — по-
яснює пані Інна, — адже зараз пере-
віряють фінансовий стан не тільки 
того, на кого переоформили кредит, 
а й поручителів. Окрім того, має 
бути згода кредитного комітету. 

— А людям, які купують щось 
за оголошенням, треба впевнитися, 
що це майно саме цієї людини, — ра-
дить юрист, — що воно не у заставі, 
не в іпотеці, що продавець є його 
повноцінним власником, може ним 
володіти і розпоряджатися. Це зараз 
дуже часто стосується авто. Якщо 
банки продають майно, яке вилуча-
ють за кредитами, треба перевіряти, 
в якому воно стані. 

Людмила ШИШКО 

Відомості.інфо

№13 (653)

28 березня - 3 квітня 2013 року

http://www.vidomosti.info/

Події

У Луцьку необхідно замінити 
майже 50 км тролейбусних ліній 
Директор Луцького підприємства електротранспорту 
Іван Грицанчук повідомив, що у місті вже який 
рік невирішеною лишається проблема застарілої 
контактної мережі. За його словами, постійно зростає 
кількість обривів лінії, підвищується аварійність. 
Грицанчук повідав, що заміни потребують 49,5 
кілометра тролейбусних ліній, а також опори, тримачі 
й інше. На все це необхідно приблизно вісім мільйонів 
гривень. 

На киянку наїхав трактор, 
який прибирав сніг 
Біля Палацу спорту в Києві жінка загинула через 
наїзд снігоприбиральної техніки. За словами 
очевидців, трактор прибирав сніг, а жінка 
спробувала перебігти дорогу, посковзнулася 
та впала прямо перед ним. Водій не встиг 
зреагувати, стався наїзд. Медики «швидкої», що 
приїхали через 20 хвилин, констатували смерть 
потерпілої. За словами водія трактора, він не 
бачив жінку, яка перебігала дорогу. 

Продав автомобіль разом із кредитом 
— і вліз у ще більші борги 
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Телегід

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 
23:20 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

06:45, 07:10, 07:30, 08:05, 09:10 
«Сніданок з 1+1»

07:25 М/ф «Бернард»
10:00, 17:10 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана - 2» 
11:40, 04:10 Х/ф «Не може 

бути» 
13:40 «Не бреши мені - 2»
14:45, 03:25 «Сімейні мелодрами 

- 3»
15:45, 00:05 «Секретні матеріали 

шоу-бізнесу»
16:45, 23:40 «ТСН. Особливе»
20:15, 21:10 Т/с «Лєдніков»
22:10, 02:35 «Гроші»
01:05 Х/ф «Двадцать дев’ять і все 

ще незаймана» 

05:30 М/ф «Шрек»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:25, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10 «Новорічний вечір з 

М.Галкіним і М.Басковим»
12:45 Т/с «Найкрасивіша» 
16:15 «Жди меня»
18:05 «Вечірній квартал»
20:00, 02:45 «Подробиці»
20:30 Т/с «Ідеальний шлюб»
22:40 Т/с «Випереджаючи 

постріл»
00:50 Т/с «Вулиця різника»
03:15 Д/с «Магія океанів»
04:00 Д/ф «Фатальне кохання»

05:35 «Чужі помилки. Вбивство на 
маскараді»

06:20, 16:00 «Все буде добре!»
08:05, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:45 Х/ф «Ідеальна дружина» 
11:45 «Один за всіх»
13:35 «Зважені та щасливі»
18:00 Вікна-Новини
19:50 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
20:55 Т/с «Мати й мачуха» 
22:00 «Вiкна-Новини»
22:25 «Детектор брехні - 3»
23:20 «Битва екстрасенсів»
00:15 Т/с «Доктор Хаус» 
01:10 Х/ф «Вузький міст» 
02:55 «Найкраще на ТБ»
03:00 Нічний ефір

05:10 Служба розшуку дітей
05:20 Світанок
06:20, 07:35 Ділові факти
06:35 Т/с «Таксі»
06:55 Т/с «Леся+Рома»
07:45, 08:45, 12:45 Факти
09:15, 13:00 Т/с «Під зливою 

куль»
13:20 Х/ф «Скарб нації»
16:00 Х/ф «Скарб нації-2: Книга 

таємниць»
18:45 Факты. Вечір
19:25, 01:25 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Морські дияволи-6. 

Смерч»
22:15 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
23:25, 03:30 Свобода слова
02:20 Про-Zікаве.ua

06:00, 05:25 Т/с «Дорожній 
патруль - 3» 

07:00, 17:00, 19:00, 03:40 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20, 13:50, 17:20 Т/с «Слід» 
10:00 Т/с «Багаття на снігу» 
15:20 Щиросерде зізнання
16:00, 04:35 Критична точка
18:00 Т/с «Нерівний шлюб» 
19:20, 04:00 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Справжні» 
21:50 Х/ф «Еван Всемогутній» 
23:35 Х/ф «Діамантовий поліцей-

ський» 
01:15 Х/ф «Сплячі» 

07:00 Мультфільми
09:20 Х/ф «Здивуй мене»
11:20 Х/ф «Зевс і Роксана» 
13:00 «Пороблено в Україні»
14:25, 18:00 «Звана вечеря»
15:25 «КВН»
19:00 «Шопінг монстри»
20:00 «Лямур Тужур»
21:00 «Розсміши коміка»
21:50 Х/ф «Хранителі» 
00:50 Х/ф «Красунчик 2» 
02:45 Х/ф «Непристойна пропо-

зиція» 
04:30 «Нічне життя»

08:00, 19:00 «Ульотне відео по-
російськи»

09:00 «Нереальні історії»
10:00 Х/ф «В сторону від ві-

йни» 
12:10 Х/ф «Розжалуваний» 
14:00 Т/с «М.У.Р.» 
18:00 Т/с «Версія» 
20:10 «ШОУМУХОСЛОН»
20:35 «Помста природи»
21:00 Новини 2+2
21:25 «Шалене відео по-

українськи»
23:10 Т/с «Коли падають не-

беса» 
01:10 Х/ф «Раптовий удар» 
02:40 Х/ф «Болото» 
04:00 «Дорожні війни»
04:05 Х/ф «Далекий постріл» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
08:40 «Контрольна закупівля»
09:10 «Жити здорово!»
10:05 «Модний вирок»
11:15 «Поле чудес»
12:15, 00:55 «Поки є час»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:20 «Доброго здоров’ячка!»
15:15, 04:05 Т/с «Торговельний 

центр»
16:05, 01:35 «Я подаю на роз-

лучення»
17:00 Вечірні новини
17:40 «Зрозуміти. Пробачити»
18:10, 00:05 «Давай одружимося!»
19:00 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 02:20 Т/с «Умови контр-

акту»
22:20 «Вечірній Ургант»
23:00 Нічні новини
23:15 «Ігор Угольников. Жартувати 

зволите?»

04:50, 06:00 Teen Time
04:55 Т/с «АйКарлі»
06:05 Очевидець. Найшокуюче
06:45, 07:10, 07:40, 08:45 Підйом
06:50, 19:15 Піраньї
07:30, 08:30, 19:00, 23:55 

Репортер
09:00 Х/ф «Містер і місіс Сміт»
11:30, 18:00, 20:00 Т/с «Вороніни»
13:15, 14:20 Kids Time
13:20 М/с «Качині історії»
14:50 Т/с «Друзі»
15:50 Т/с «Кадетство»
16:50 Т/с «Світлофор»
21:00 Т/с «Кухня 2»
22:00 Ревізор-2
00:15 Т/с «Щоденники вампіра 

3» 
01:10 Т/с «Вероніка Марс 3»
01:55 Т/с «Еврика»
02:40 Служба розшуку дітей
02:45, 03:45 Зона ночі
02:50 Розквіт українського кіно
03:50 Скіфи
04:15 Зона ночі Культура
04:20 SOLO-MEA

06:00 Дивовижні експерименти
06:30, 12:20 Надміцні споруди
07:20, 13:10 Воїни
08:10, 14:00 Земля: еволюція 

планети
09:00, 19:10 Таємні знаки
10:40, 22:00 Таємниці природи
11:30 Таємниці життя
14:50, 23:40 Загадки Всесвіту
15:40, 22:50 Сучасні дива
16:40, 20:00 Надзвичайні історії
17:30 Д/с «Кукринікси проти 

Геббельса»
18:20 Д/с «Попеченко»
21:00 Д/с «Хрест проти свастики»
00:30 Покер
01:20 Жива історія
02:10 Т/с «Лютер»
03:50 Д/с «Загибель футбольної 

команди Пахтакор»
04:40 Смартшоу
05:10 Містична Україна

06:00 «Легенди карного розшуку»
06:30 Х/ф «Дай мені відповідь» 
08:05 «Агенти впливу»
09:00 «Православні святі»
10:40 Т/с «Зрадник»
14:20 Т/с «Бригада»
19:00, 23:45, 01:45, 03:55 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 9»
21:45 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець» 
22:45 Т/с «CSI: Маямі - 9» 
00:15 Х/ф «Експеримент «Карно-

завр» 
02:15 Т/с «Суто англійські вбив-

ства» 
04:25 «Речовий доказ»
04:50 «Уроки тітоньки Сови»
05:10 «Правда життя»

05:45 Радянські мультфільми
07:25 Х/ф «Москва-Кассіопея»
08:55 Х/ф «Отроки у всесвіті»
10:25, 11:15 Т/с «Дорога Маша 

Березіна»
12:05 Х/ф «Все навпаки»
13:25 Х/ф «Визволення на берег»
14:50 Х/ф «Опікун»
16:40, 02:25 Т/с «Червона 

капела»
18:40 Х/ф «Оксамитовий сезон»
20:30 Х/ф «Кримінальний 

талант»
23:30 Х/ф «Тендер / Ніжний звір»
01:10 Х/ф «Довга дорога до себе»
03:55 Х/ф «Взвод»

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с «Даша-дослід-

ниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
09:00, 16:05 Т/с «Ранетки» 
10:00 Т/с «Всі жінки - відьми» 
11:00 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
12:00 Т/с «Еллі МакБіл» 
12:55 Лялечка
13:55 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
15:00, 19:55 Одна за всіх
17:10, 01:25 Досвідос 
17:45 Дайош молодьож!
18:15, 21:00 Віталька
18:55 БарДак 
19:20 Богиня. Нова колекція
20:20 Т/с «Любить не любить» 
22:20 Кіт.Фактор
23:00 Дурнєв+1
23:25 МосГорСмєх
00:00 Т/с «Притулок» 
01:00 Твою маму!
01:50 Бабуни & дідуни

05:45, 02:00 Світ зірок
06:30 Телеторгівля
07:30 Мультфільми
09:00 Сім’я від А до Я
10:20 Бебі-бум
11:00 Школа доктора Комаров-

ського
12:30, 17:00 Жіноча форма
13:30 Дачні історії
14:20 Справа смаку
15:10, 20:50 Таємниці шеф-кухаря
16:00, 22:40 Модний вирок
18:00 Час краси
19:00, 00:40 Сімейний розмір
20:00 Іноземна кухня
21:40 Небезпечні чоловіки
23:40 Міста світу
01:15 Секрети долі
02:45 Колір Ночі

06:00 «Доброго ранку, Україно!»
06:00 Православний календар
06:05 Худ. фільм «Управа». 1 с.
06:30 Підсумки
06:45, 07:05, 23:15, 01:10 Спорт
07:00, 08:00, 15:00, 18:20, 01:20, 

02:15 Новини
07:15 Огляд преси
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on line
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 «Хочу все знати»
08:15 Док. фільм «Винокурський 

соловей» ПЕРШИЙ НАЦІО-
НАЛЬНИЙ

09:00 Підсумки тижня
09:40 Без цензури
10:05 В.Крищенка «Десять запо-

відей»
12:10 Енергоблок
12:15 Діловий світ
12:20 Хай щастить
12:40 Право на захист
13:00 Темний силует
13:10 Г.Гаркуша
14:40 Вікно в Америку

15:15 Euronews
15:30 Діловий світ. Агросектор
15:35 Життя на рівних
16:00 Х/ф «Крах інженера Гарі-

на». 1, 2 с.
18:45 Світ спорту
18:55 Агро-News
19:05 Діловий світ
19:25 Сільрада
19:45 «Про життя» з 

А.Пальчевським
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 «Віра. Надія. Любов»
22:30 Книга.ua
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 Кіно в деталях
00:25 Підсумки. Бізнес
00:40 Від першої особи
01:45 Про головне
02:30 ТелеАкадемія
03:30 Діловий світ. Тиждень
04:00 Караоке для дорослих
04:50 Ближче до народу
05:25 Підсумки дня

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 1 квітня

Міліціонери знайшли в автомобілі понад 
кілограм ртуті 

Відповідно до національно-
го проекту «Відкритий світ» 

в Україні планують забезпечити 
комп’ютерами й іншими техніч-
ними новаціями більше 20 тисяч 

навчальних закладів. Про це по-
відомив під час прес-конференції 
голова Держінвестпроекту Вла-
дислав Каськів. 

Проект розрахований до 2016 
року, і в межах його реалізації 1,5 
мільйона учнів будуть фактично 
забезпечені спеціальними інтер-
активними мультимедійними при-
строями, зокрема комп’ютерами. 

«105 тисяч класів оснастять 
комп’ютерами та мультимедійним 
обладнанням. Запланована кіль-
кість споживачів на кінець 2014 
року складає п’ять мільйонів осіб 
— це в масштабах України. Серед 
них — учні, батьки, вчителі», — за-
значив Каськів. 

Також чиновник наголосив, 
що схожий проект був у Португа-
лії. Він суттєво вплинув на розви-
ток економіки, збільшив кількість 
робочих місць і вдвічі підвищив 
загальну комп’ютерну грамотність 
усіх громадян.

До 2016 року 20 тисяч українських шкіл 
забезпечать комп’ютерами 


