
Зважаючи на розвиток технічного 
прогресу, щороку вигадок охочих 
до легкої наживи шахраїв стає все 
більше. Щоразу вони виглядають 
більш правдоподібними та до-
сконалими. Жертвами дурисвітів 
стають сотні тисяч українців. Од-
ними з найпоширеніших є різно-
манітні телефонні афери, коли з 
вас неждано роблять щасливчика, 
якому поталанило виграти чи то 
автомобіль, чи то інший цінний по-
дарунок. У кращому разі з вашого 
мобільного рахунку зникнуть усі 
гроші, але частіше ошуканці, обіця-
ючи людям золоті гори, видурюють 
у них кругленькі суми. 

Нещодавно й самій довелося зі-
ткнутися зі спробою мобільного 
шахрайства. Кілька тижнів тому я та 
ще кілька знайомих отримали SMS 
такого змісту: «Згідно з акцією «По-
дарунки за поповнення рахунку», ви 
стали власником авто ZAZ Vida від 
«УкрАвто». Інформація за тел.: 091 
995 10 85. Київ, вул. Павла Усенка, 8». 

Звісно, такій небаченій щедрості 
в нашій країні вірити не можна. Та 
спробувала перевірити інформацію. 
Першим ділом узялася з’ясовувати, 
хто ж «мешкає» за адресою Павла 
Усенка, 8. З’ясувалося, що тут за-
реєстровані кілька відділень банків, 
станція техобслуговування, авто-
мийка та ще кілька організацій, а от 
про офіс «УкрАвто» — ні слуху ні 
духу.

Згодом вирішила поцікавитися, 
чи багато людей упіймалося на вуд-
ку аферистів. На одному з форумів 
було близько сотні різних історій, 
пов’язаних зі схожими повідомлен-
нями, суть яких та ж сама, щоправ-
да, відрізняються подарунками. Так, 
«щасливчиків» вітали з «виграними» 
«Фордом», «Опелем», «Шевроле», 
«Тойотою». Різними були й адреси, 
де нібито можна було забрати такий 

жаданий приз. Правда, ошукані теж 
писали, що, поїхавши у зазначене 
місце, представництво «УкрАвто» не 
знайшли і на цьому мрії про новень-
кий легковик обривалися. Та чимало 
наших співвітчизників, вірячи в по-
дарунок долі, зайшло набагато далі. 
Хтось таки подзвонив за вказаним 
номером, і жіночка-оператор моно-
тонним голосом довго розповідала 
про умови акції, аж поки в абонента 
з рахунку не зникали всі гроші. Але 
це не найгірше, бо декому пропону-
вали відправити на номер картково-
го рахунку п’ять-вісім тисяч гривень 
за те, що машину доставлять у його 
місто, а багатьох (мабуть, «скром-
ніші» шахраї) просили «лишень» 
купити поповнення на 800-1000 
гривень: мовляв, продиктуєте номер 
картки, і все — автомобіль у ваших 
руках. Хоч як дивно, українців, які 
розпрощались із кількома сотнями 
кровних, виявилося немало. 

У Волинській міліції ж кажуть, 
що до них із такими зверненнями не 

зверталися. Найімовірніше, через те, 
що люди соромляться зізнаватись у 
своїй довірливості. Попри те, що мо-
більні афери — вже не новина і го-
ворять про них частенько, волинян 
нерідко ошукують. 

— Аферисти беруть за основу 
один номер і починають по-різному 
комбінувати його цифри і надси-
лати такі повідомлення. Звичайно, 
не кожен на них відреагує, та нехай 
навіть один із 20 таки подзвонить 
чи перекаже кошти, — каже Руслан 
Гамольчук начальник відділу роз-
криття майнових злочинів і неза-
конних заволодінь автотранспортом 
управління карного розшуку УМВС 
Волині. 

Руслан Віталійович наголошує: 
перш ніж на крилах щастя від ви-
грашу бігти і телефонувати неві-
домо куди, переказувати гроші чи 
поповнювати рахунок, варто якось 
перевірити інформацію. Для почат-
ку пригадайте, чи брали ви участь в 
якихось акціях. Якщо ні, то про який 

подарунок може бути мова? Далі пе-
ревірте на сайті мобільного опера-
тора, чи проводять там зараз якусь 
акцію. 

— У нас в області також поши-
рений інший вид шахрайства. Часто 
волинянам дзвонять пізно ввечері 
або рано-вранці, представляються 
працівниками міліції і повідомля-
ють, що їхні рідні в щось вляпалися. 
Щоб питання вирішити позитивно, 
вимагають перерахувати чималу 
суму коштів. Цьогоріч таких випад-
ків уже було п’ять, і люди переводи-
ли ошуканцям і три, і навіть десять 
тисяч гривень. При цьому навіть не 
додумуються банально перевірити 
інформацію. Скажімо, було таке, що 
телефонували матері та казали, що 
син скоїв ДТП, то вона навіть не пе-
редзвонила до того сина, щоби поці-
кавитися, де він. Отож шахраї нажи-
ваються на людській довірливості. 

За словами правоохоронця, та-
кож відносно новий вид виманюван-
ня грошей пов’язаний із продажем 
товарів у Інтернеті. Скажімо, лю-
дина виставляє на сайті приватних 
оголошень повідомлення про про-
даж якогось товару і дуже швидко 
знаходиться покупець. Більше того, 
він пропонує оплатити всю суму 
повністю, скинувши гроші на карт-
ку. Продавець, радіючи, що товар 
купують так швидко, диктує номер 
картки і своє прізвище, а шахраю 
цих даних разом із номером мобіль-
ного власника картки цілком достат-
ньо, щоб за допомогою спеціальних 
комп’ютерних програм зняти з неї 
абсолютно всі кошти. За цей рік та-
ких випадків було вже більше 15, і 
96% із них уже розкрито. 

Правоохоронець наголошує, що 
потрібно менше довіряти незнайом-
цям, не давати про себе одразу всю 
інформацію та ретельно перевіряти 
всілякі пропозиції. 

Ольга УРИНА 

З початку 2013 року через Яго-
динську митницю 33,8% то-

варів імпортувалося з Польщі. 
Майже 20% увезених вантажів має 
панамське походження, ще 10% — 
німецьке, повідомили у Головному 
управлінні Міністерства доходів 
у Волинській області. Далі йде ім-
порт із Великобританії, Росії та 
Чехії. 

Найбільше надходжень до дер-

жавного бюджету забезпечено за 
рахунок ввезення транспортних 
засобів, сільгосптехніки, зокрема 
колісних тракторів, матеріалів для 
промисловості, продукції тварин-
ництва та фруктів. 

Всього до державної казни 
Ягодинською митницею Міністер-
ства доходів із початку цього року 
перераховано 1 мільярд 132 міль-
йони гривень митних платежів. 
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Події

Столичного «віпа» пограбували 
на $100 тисяч 
З елітного особняка в Києво-Святошинському районі сто-
лиці злодії винесли кругленьку суму. «Господарі поїхали, 
забувши ввімкнути сигналізацію, а сторожовий пес був 
дуже наляканий — імовірно, зломники вдарили його елек-
трошокером. Зловмисники винесли тільки сейф зі $100 
тисячами», — повідомив начальник прес-служби обласної 
міліції Микола Жукович. Загалом цього року статистика 
VIP-пограбувань у Кончі, Пущі, Козині, у Нових Безрадичах 
та інших таких містечках під Києвом зменшилася. 

Піротехніки знешкодили 138 
боєприпасів часів війни 
23-25 травня мешканці сіл Привітне, Коритниця, Білопіль, 
Кути Локачинського району виявили 60 артилерійських 
снарядів і 46 мінометних мін часів Великої Вітчизняної 
війни. У селах Іванівка, Заболотці та Риковичі Іваничів-
ського району — 28 мінометних мін, у селах Соф’янівка, 
Северинівка Маневицького району — дві осколкових 
авіаційних бомби та два артилерійських снаряди. Всі 
виявлені вибухонебезпечні предмети знищені праців-
никами піротехнічної групи управління ДСНС України у 
Волинській області. 

3,5
на стільки відсотків за рік 
знизилися ціни на продукти 
харчування. Зокрема, суттє-
во подешевшали яйця, сало, 
молоко, цукор, м’ясо, олія тощо, 
повідомили у прес-службі Міна-
грополітики. 

Більше половини 
коштів за 
держпрограмами 
підтримки 
тваринництва 
отримує Волинь 
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Третина волинського імпорту — 
польського походження 

Область продовжує нарощу-
вати обсяги виробництва 

продукції галузі тваринництва. 
Про це повідомив директор де-
партаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 
Юрій Горбенко на відеоселектор-
ній нараді у голови ОДА. Зокре-
ма, приріст виробництва м’яса 
до відповідного періоду минуло-
го року становить 107,4%, моло-
ка — 100,9%. 

Спостерігається збільшення 
поголів’я ВРХ: в усіх категоріях 
господарств утримується понад 
213 тисяч голів. Як наголошува-
ли на нараді, розвитку галузі на 
Волині та нарощуванню вироб-
ництва сільгосппродукції спри-
яє значна підтримка з бюджетів 
усіх рівнів. Зокрема, п’ять під-
приємств АПК отримало майже 
2 мільйони 400 тисяч гривень до-
тації з держбюджету за придбану 
племінну велику рогату худобу. 

Також бюджети 15 тисяч 
одноосібників поповнилися за-
галом на сім мільйонів гривень 
за утримання та збереження 
молодняка ВРХ. 180 господарям 
виплачено 206 тисяч гривень за 
реалізовану великовагову ВРХ. 
450 тисяч спрямовано на ком-
пенсацію за проведення селек-
ційно-племінної роботи. 

Крім того, виплачено майже 
чотири мільйони гривень селя-
нам-одноосібникам за утриман-
ня трьох і більше корів у гос-
подарстві. Триває оформлення 
документів на наступні виплати. 

Шахраї наживаються на довірливості людей 

Звернення
Правління Волинського обласного відділення

Дитячого фонду України

Шановні волиняни!
Волинське обласне відділення Дитячого фонду України спільно з обласною державною 

телерадіокомпанією під патронатом голови облдержадміністрації Клімчука Бориса Петровича, 
голови обласної ради Войтовича Володимира Івановича проводять 1 червня 2013 року 21-й 
благодійний телерадіомарафон-2013 «Поспішаймо робити добро» з нагоди Міжнародного дня 
захисту дітей і 25-річчя Дитячого фонду України. 

Мета цієї благодійної акції – залучити та привернути увагу всіх волинян, релігійні конфесії, 
трудові колективи, установи, організації, бізнесові структури, громадськість області до про-
блем дитинства, які існують у дитячому середовищі. Збір коштів на потреби дітей-сиріт, дітей, 
які потрапили в біду, виконання програм Дитячого фонду:

- «Житло – сироті» – на придбання житла та його облаштування;
- «Участь у долі дітей» – матеріальна допомога дітям особливої долі навчальних закладів 

області й обдарованим дітям;
- «Здорова дитина – здорова нація» – на оздоровлення, лікування дітей-сиріт, хворих дітей.
Ми звертаємося та просимо Вас, шановні волиняни, взяти участь у доброчинній акції на 

користь наших дітей. 
Запрошуємо Вас до участі  у телерадіомарафоні «Поспішаймо творити добро» 1 червня 

2013 року, який розпочнеться по обласному радіо о 600, на телебаченні – о 800 ранку, й узяти 
участь у прямому ефірі радіо і телебачення. 
Благодійні пожертвування просимо переказувати на розрахунковий рахунок 
№26000000001727 в ПАТ «Укрсоцбанк» у м. Київ, МФО 300023, код 05810132.

Громадська приймальня Анатолія Вітіва 
діє за новою адресою
Громадська приймальня народного депутата України від ВО «Свобода» 
Вітіва Анатолія Миколайовича віднині діє за адресою: м. Луцьк, вул. Ви-
нниченка, 67, 5-й поверх, каб. 522.
Прийом громадян здійснюватимуть помічники-консультанти народного 
депутата України. Дні прийому громадян – понеділок, четвер (з 10.00 до 
18.00 год.). Контактні телефони приймальні: 78-52-46, моб. (067) 332 49 03.


