
Кредит за 15 хвилин без довідки 
про доходи і застави. Оголошення-
ми такого штибу обклеєні афішні 
тумби Луцька. Та й у пресі таких до-
статньо. Обіцяють позичити від 20 
до 300 тисяч гривень. Одне слово, 
скільки вам треба, стільки й дадуть. 
Людині, якій конче необхідні гроші, 
важко не спокуситись і не зверну-
тися до такої структури. І численні 
публікації (зокрема й у «Відомос-
тях»), що за цими легкими грішми 
стоять справжні аферисти, зде-
більшого громадян не зупиняють. 
Ми вирішили ще раз застерегти і 
допомогти розпізнати обман. 

СПОКУСЛИВІ ПРОПОЗИЦІЇ 

Для цього «Відомості» озброїлись 
номерами телефонів організацій, які 
обіцяють швидке кредитування. 
Відразу ж зазначимо, що більшість 
із них виявилися класичними бан-
ківськими установами. І без довідки 
про доходи реально тут клієнт може 
отримати лише споживчий кредит у 
межах восьми тисяч гривень. 

Але натрапили ми і на ті фірми, 
які вимагали від клієнта лише пас-
порт і код. Одна з таких розміщена 
у житловому будинку практично у 
самому центрі Луцька. Після того 
як автор розповіла, що їй потрібно 
позичити 30 тисяч гривень, дівчина 
сказала: «Без проблем. Дайте лише 
свій паспорт і код, нам треба пере-
вірити ваші дані». Надати свої пас-
портні дані, звичайно, не зважилася. 
Попросила дати прочитати договір. 
Дівчина сказала, що контракт дасть 
тоді, коли перевірять дані. 

Намагалася все ж уточнити, 
скільки доведеться платити щоміся-
ця: мовляв, щоб остаточно зважити 
свої можливості. Співрозмовниця 
повідомила, що відсоток у них не-
високий — 3,5% річних. Адже це 
не банки і на людях не наживають-
ся. Тридцять тисяч гривень я можу 
отримати на три роки. Щомісячний 
платіж становитиме трохи більше 
500 гривень. Щоправда, спочатку 
доведеться заплатити адміністра-
тивний внесок у розмірі 15% від 
суми кредиту. «Але ж він увійде у 
суму вашої виплати», — запевнила 

працівниця спілки і порадила: якщо 
необхідно конче 30 тисяч, то треба 
взяти більше, щоб вистачило на вне-
сок і на страховку. 

Прикинули, що перш ніж узяти 
гроші, необхідно заплатити як міні-
мум чотири з половиною тисячі. А 
ще ж не відома сума страховки. Не-
мало. А які ще «підводні течії» міс-
тив сам договір, якого не дали по-
читати? Чим, власне, порушили мої 
права як споживача. 

Виконувач обов’язків начальни-
ка інспекції з питань захисту прав 
споживачів у Волинській області Во-
лодимир Горішний сказав, що я ціл-
ком могла б потрапити на гачок тих, 
хто будує фінансові піраміди. 

— Договори там прописані дуже 
грамотно, бо над ними працюють 
висококваліфіковані юристи, — за-
значив посадовець. — Я мав нагоду 
читати такі. Там, як правило, про-
писані умови: ти повинен зробити 
те-то й те-то, й тільки тоді отримаєш 
кошти. Коли отримаєш — не напи-
сано. Господарюючі суб’єкти корис-
туються тим, що люди потрапляють 

у скрутне становище, їм потрібні 
гроші. Не читаючи, підписують цей 
договір. Думають, що отримають 
кошти, а насправді це не так. І тому, 
коли людина звертається до нас за 
фактом, ми не маємо підстави за-
довольнити вимогу споживача, бо, 
підписуючи договір, він погодився 
на виконання його умов. Такій спіл-
ці навіть ліцензія не потрібна. Адже 
фактично вона не надає фінансових 
послуг. У спілці зобов’язуються, на-
приклад, після сплати відповідних 
внесків у подальшому допомагати 
клієнту отримати певну суму. Це пі-
раміда. Виграє той, хто наверху. 

Володимир Горішний зазначив, 
що бувають випадки, коли грома-
дянин, усвідомивши, що втрапив у 
халепу і грошей у найближчій пер-
спективі не отримає, перестає пла-
тити такій спілці місячні платежі. 
Тоді деякі структури навіть можуть 
подавати на нього до суду. 

СУДИТИСЯ ТЯЖКО 

До речі, саме такий випадок тра-

пився нещодавно у Горохівському 
районі. «Відомості» вже про це пи-
сали. Пенсіонерка з села Бережанка 
через скрутне матеріальне станови-
ще у липні 2012 року наважилася 
укласти кредитний договір задля 
отримання «безвідсоткової позики 
у групі» з ТзОВ «Аваль Інвест». Вона 
сплатила на рахунок фірми вступ-
ний платіж у розмірі 1400 грн та ще 
390 грн — платіж до фонду учасни-
ків. А бажаної позики у 20 тис. грн 
так і не отримала. 

Договір, укладений нею з «Аваль 
Інвестом», як пізніше стало відомо у 
суді, містив пункти про те, що учас-
ники програми повинні щомісячно 
сплачувати товариству кошти, ТзОВ 
же розподіляє їх на власний розсуд. 
Зрозумівши, що з нею вчинили не-
чесно, жінка припинила платити 
внески. А товариство за це подало 
на неї у суд за невиконання умов до-
говору. 

На стороні жінки у цій справі 
виступала прокуратура. Прокурор 

району звернувся з позовом в інтер-
есах пенсіонерки до ТзОВ «Аваль 
Інвест» про визнання недійсним до-
говору про надання їй послуг, спря-
мованих на отримання позики. 

Серед аргументів прокурора за 
розірвання цього договору було те, 
що угода була укладена під впливом 
обману й із застосуванням нечесної 
підприємницької діяльності, яка по-
лягала в уведенні в оману спожива-
ча та залученні його коштів задля 
реалізації діяльності пірамідальної 
схеми. 

Згідно ж із Законом України 
«Про захист прав споживачів», не-
чесна підприємницька практика за-
бороняється, а укладені таким чи-
ном правочини є недійсними. 

Суд повністю задовольнив по-
зов прокурора Горохівського райо-
ну, ухвалив рішення про визнання 
недійсним договору та зобов’язав 
стягнути з товариства 1790 гривень, 
які жінка уже йому заплатила. 

На жаль, такі випадки, за слова-
ми Володимира Горішного, — рід-
кість. Та й прокуратура має право 
представляти у суді інтереси не всіх 
громадян, а лише незабезпечених. В 
основному люди залишаються у су-
дах сам на сам із фінансовими струк-
турами та їхніми юристами. 

ВАРТО ЗНАТИ 

Як же громадянинові вберегтися 
від аферистів? 

— Найпростіший спосіб — перш 
ніж підписати договір, дати по-
читати його юристові, — зазначив 
Володимир Горішний. — Якщо ж у 
вас немає такої змоги, то особливо 
повинен насторожити момент, коли 
вам пропонують перед отриманням 
кредиту сплатити певну суму уста-
нові. Виходить так: ще нічого не 
одержав, а вже платиш. Крім того, 
згідно з Законом «Про захист прав 
споживачів», споживач протягом 
14 календарних днів із дня підпи-
сання договору має право відмови-
тися від нього. Відмову треба наді-
слати письмово рекомендованим 
листом, щоб мати докази того, що 
все зроблено відповідно до законо-
давства. 

Наталка СЛЮСАР 

На базі сільгосптовариства 
«Ратнівський аграрій» у селі 

Секунь відкрили новий зерно-
комплекс. Про це повідомили у 
прес-службі Волинської ОДА.

«Ратнівський аграрій» створив 
російський інвестор Андрій Пан-
ніков у 2011 році. З того часу госпо-
дарство вдало розвиває агробізнес 
у трьох поліських районах Волині. 
Спеціалізується на м’ясному ско-

тарстві. Також засівають озимі та 
ярі зернові, зернобобові культури, 
кукурудзу. 

У створення зернового елева-
тора інвестор вклав 6,1 млн грн. 
На сьогодні на складі зберігається 
понад 3 тис. т зерна. Встановлена 
газова зерносушарка американ-
ського виробництва потужністю 
50 т збіжжя за 1 год. На складах 
можна зберігати 8 тис. тонн зерна. 
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Російський інвестор вклав 160 млн 
в агробізнес на Волині 

Минулого вівторка у Львові 
відкрили пам’ятник Юрію-

Францу Кульчицькому — вихідцю 
з Галичини, який 1683 року відкрив 
першу кав’ярню у Відні та вважаєть-
ся поширювачем цього напою у Цен-
трально-Східній Європі. 

Пам’ятник Кульчицькому вста-
новили коштом львівської кавової 
фабрики «Галка», а спроектували 
монумент львівські архітектори Во-
лодимир і Павло Сколоздри, повідо-
мляє Zaxid.net. 

«Тут є геральдична стела з гер-
бом роду Кульчицьких, адже він був 
зі шляхетної родини. Зброя на гербі 
— символ того, що Кульчицький був 
славним лицарем із козацького роду. 
Мішок, із якого висипаються кавові 

зерна та перетворюються в монети, 
означає, що він був хорошим ресто-
ратором і навчив культурі спожи-
вання кави Східну Європу. Кульчик 
(сережка. — Ред.) у вусі символізує, 
що він — Кульчицький», — пояснив 
символіку нового пам’ятника архі-
тектор Володимир Сколоздра. 

На його думку, новий культур-
ний об’єкт мав би оживити площу 
Данила Галицького. Наприклад, 
сюди з площі Ринок могли б перене-
сти відзначення Свята кави. 

Гендиректор «Галка ЛТД» Борис 
Дубовий на запитання про вартість 
пам’ятника відповів, що проект — 
«не дешевий», але Львів вартий та-
ких витрат. Однак суму, витрачену 
на скульптуру, вирішив не називати. 

  БЕЗ КОМЕНТАРІВ

Верховний Суд України змінив своє 
ставлення до компаній-адміністра-
торів, які здійснюють покупки в 
групах. Феміда затвердила рішення, 
згідно з яким більше не вважає такі 
фірми фінансовими пірамідами, 
якщо вони отримали ліцензію на 
свою діяльність. 
Формулювання Верховного Суду 
докорінно змінює шанси потерпі-
лих на повернення своїх коштів. 
«Якщо компанію називають пірамі-
дою, то суди зобов’язані визнавати 
недійсними договори, підписані 
з клієнтами. І вимагати повернен-
ня пайовикам внесених коштів, 
причому в повному обсязі: якщо 
людина вклала в купівлю машини 
25 тис. грн за 5 місяців, то їй згідно 
з рішенням суду повинні повернути 
всю суму», — розповів столичним 
ЗМІ керівний партнер юрфірми 
«Можаєв і Партнери» Михайло 
Можаєв. 
Проте після останнього рішення 
ВСУ визнати недійсними договори 
клієнтів із компаніями, у яких є 
ліцензії Нацфінпослуг, і повернути 
гроші пайовиків буде набагато 
складніше. 

Україна призупинила імпорт 
польського газу через його 
дорожнечу 
Україна припинила постачання природного газу з 
території Польщі за контрактом із німецькою RWE через 
дорожнечу палива. Про це в інтерв’ю журналістам 
повідомив заступник голови правління НАК «Нафтогаз 
України» Вадим Чупрун, передає «Економічна правда». 
«Ціни, ви ж подивіться, там які. А у нас є умова: газ має 
бути дешевшим за російський», — зазначив Чупрун, 
коментуючи призупинення поставок газу з Польщі. 

Чехія спростить візовий режим 
з Україною 
Про це повідомив президент Чеської Республіки Мілош 
Земан. «Ми хотіли би і прагнемо лібералізувати візовий 
режим, тому що, вважаємо, це сприятиме пожвавленню 
взаємної співпраці. Ми також бажали би збільшити кіль-
кість генеральних консулів Чеської Республіки в Україні. 
Також хотіли би вести перемовини про купівлю об’єкта 
нерухомості на тому місці, де колись мав свою резиден-
цію перший президент Чеської Республіки Томаш Гарріг 
Масарик», — заявив глава Чехії. 

41%
у стількох громадян України 
старше 16 років нинішня влада не 
викликає нічого, крім байдужості. 
Про це свідчать результати дослі-
дження, яке GfK Ukraine здійсни-
ла у серпні 2013 року. 
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В Україні хочуть чітко регла-
ментувати роботу ринків. 

Зокрема, у Кабміні пропонують 
створювати їх виключно на кон-
курсній основі та заборонити 
їхню роботу без спеціального 
паспорта і бізнес-плану. Рада 
підприємців при уряді розроби-
ла законопроект «Про ринки та 
про організацію торгівлі на рин-
ках», пише ТСН. 

Згідно з новими ініціатива-
ми, ринки створюватимуть на 
основі конкурсу, для участі у 
якому юридична особа повинна 
подати затверджений паспорт 
ринку і бізнес-план на 20 років. 
Дозвіл на організацію ринку ви-
даватимуть безкоштовно на 20 
років із можливістю продовжен-
ня за умови виконання умов 
бізнес-плану, а договір оренди з 
продавцем складатимуть на пе-
ріод не менше п’яти років. Роз-
мір оренди і тарифи на послуги 
на ринку узгоджуватимуть із 
місцевою владою після затвер-
дження урядом порядку визна-
чення плати. 

Ринки зможуть 
працювати
тільки 
за наявності 
бізнес-плану 

На часі

Фінансові піраміди продовжують процвітати

У Львові відкрили «кавовий» пам’ятник 
Кульчицькому

 ПОГОДА

У західних областях 24 жов-
тня змінна хмарність, вночі мож-
ливий дощ. Уночі +10...+11°C, 
вдень +17...+22°C. 25 жовтня 
хмарно, короткочасний дощ. Тем-
пература вночі +12...+13°C, вдень 
+14…+16°C. 26 жовтня хмарно з 
проясненням, дощитиме. Вночі 
+9...+10°C, вдень +16...+19°C. 

У північних регіонах 24 
жовтня хмарно з прояснення-
ми, без опадів. Температура вно-
чі +4...+5°C, вдень +11...+12°C. 
25 жовтня похмуро, дощ. Вно-
чі +8...+9°C, вдень +12...+14°C. 
26 жовтня змінна хмарність, 
сухо. Температура повітря вночі 
+6...+7°C, вдень +11..+12°C. 

У Києві 24 жовтня хмарність, 
без опадів. Уночі +5…+7°C, вдень 
+12...+14°C. 25 жовтня похмуро, 

дощ. Температура вночі +8...+9°C, 
вдень +13...+15°C. 26 жовтня 
хмарно з проясненнями, дощ не 
очікується. Температура вночі 
+9…+10°C, вдень +13...+16°C.

У східних регіонах 24 жов-
тня переважно ясно, дощ не очі-
кується. Вночі -1...+1°C, вдень 
+5...+6°C. 25 жовтня сонячно, без 
опадів. Уночі +11...+12°C, вдень 
+13...+14°C. 26 жовтня змінна 
хмарність, сухо. Температура вно-
чі +1...+5°C, вдень +9...+11°C.

У південних областях 24 
жовтня ясно, опади не прогно-
зують. Уночі +6...+7°C, вдень 
+11...+14°C. 25 жовтня сонячно 
та сухо. Вночі +6...+8°C, вдень 
+12...+15°C. 26 жовтня переваж-
но ясно, без дощу. Нічна темпера-
тура +7...+8°C, денна +12...+15°C. 

Людей дурять, а вони й далі спокушаються на легкі гроші 


