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Соціум

Під час пожежі сусіди врятували
життя двом чоловікам
Під час пожежі, що трапилася вночі у селі Воєгоща
Камінь-Каширського району місцеві мешканці Іван
Владанич і Григорій Федчук не розгубились і ще до
приїзду рятувальників самотужки винесли з оселі
двох чоловіків. Дим, що виходив з-під даху будівлі,
помітили сусіди, які й забили на сполох. Врятованих
негайно передали медикам. На щастя, вони сильно
не постраждали, тож уже наступного дня погорільців
виписали додому.

На Волині наркотиками приторговували
міліціонери

П

рокуратурою Волині спільно
з управлінням СБУ в області
викрито злочинну діяльність двох
працівників відділу державної
служби охорони при УМВС України у Волинській області, які у змові
з мешканцем Луцька здійснювали
незаконний збут психотропної речовини. Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Упродовж 2013–2014 років міліціонери неодноразово незаконно придбавали у цього лучанина й
інших осіб амфетамін і реалізовували його наркозалежним.
Наразі всім трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.

8,5

стільки мільярдів доларів
переказали українські
заробітчани з-за кордону в
2013-му, що на 13,4% більше,
ніж роком раніше. Відповідні
дані надала прес-служба
Національного банку.

На Рівненщині колода вбила
чоловіка
У Костопільському районі 30-річний чоловік помер
від того, що на нього впала колода. Трагедія сталась
увечері 28 березня у Злазненському лісництві.
Ярослав допомагав односельцям завантажувати на
причіп автомобіля зрубані сосни. Під час роботи одна
з колод несподівано випала з кузова машини прямо
на нього, завдавши несумісних із життям травм.

Маєш заборгованість перед банком? Він
знайде нових власників твоїй квартирі

Стартував місячник добровільної здачі
зброї

І

з 1 по 30 квітня на території Волинської області проходитиме
місячник добровільної здачі зброї,
боєприпасів і вибухових речовин.
— Якщо ви маєте незареєстровану вогнепальну зброю, слід
звернутися з відповідною заявою
у міліцію, — зауважив заступник
начальника УМВС України у Волинській області Олександр Никитюк. — Працівники дозвільної
системи нададуть вам кваліфіковану консультацію, а також у разі
потреби допоможуть легалізувати
зброю.
Не забувайте, що особи, які
добровільно здадуть незареєстровану зброю, звільняються від кри-

мінальної та адміністративної відповідальності.
Адже стаття 263 Кримінального кодексу України (Незаконне
поводження зі зброєю, бойовими
припасами та вибуховими речовинами) передбачає позбавлення
волі на строк від 2 до 5 років. Що
ж стосується гладкоствольної мисливської зброї, то тут передбачена
адміністративна відповідальність
(ст. 190 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Кримінальна відповідальність
настає й у разі виявлення незареєстрованої холодної зброї (кинджалів, фінських ножів, кастетів
тощо).

Кримські експонати мають бути повернені
до фонду України

М

узейні предмети, які нині
експонуються на виставці
«Крим — золотий острів у Чорному морі» в музеї Алларда Пірсона
в Нідерландах, повинні бути повернуті до Музейного фонду України. Про це повідомив директор
Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс. «У контексті останніх заяв
деяких офіційних представників
Російської Федерації вважав би
за доцільне заявити про неприпустимість намірів щодо крадіжки іншою країною національного
багатства України, — зазначив

Тимошенко хоче
амністувати
70 тисяч в’язнів

В

она повідомила, що розробила законопроект для проведення найбільшої в історії
України амністії. «У в’язницю
були кинуті люди, які насправді
представляють середній клас. Їх
жбурляли в тюрму через те, що
вони не хочуть віддавати свої
підприємства через рейдерські
атаки, за те, що вони не хочуть
платити «долю», за те, що вони
не підпорядковувалися вказівкам підтримувати провладну
партію. Сьогодні всі в’язниці
наповнені чесним середнім класом», — сказала вона.
За словами екс-прем’єрки,
цей законопроект може бути
проголосований уже наступного
тижня.
Зауважимо, що така амністія
може звільнити 60–70 тисяч осіб.

дипломат. — МЗС України довело
відповідну позицію Української
держави до відома наших нідерландських партнерів. Це питання
перебуває на особливому контролі
Посольства України в Королівстві
Нідерланди», — підкреслив Перебийніс. Напередодні в нідерландському археологічному музеї імені
Алларда Пірсона в Амстердамі,
в якому з лютого проходить виставка «Крим — золотий острів у
Чорному морі», заявили, що повернуть експонати після її завершення відповідно до права власності на ці об’єкти.

Жирайр Саргсян більше 20 років
живе на Волині, називає себе місцевим мешканцем і найбільше просить не надавати цьому інциденту
міжнаціонального забарвлення.
Але, як і кожен із нас, хотів би
торжества справедливості, надто
коли комерційна структура тихцем
відбирає єдине житло у його багатодітної родини.
Трикімнатну квартиру в багатоповерхівці на вулиці Ковельській
Жирайр придбав із мріями про велику та щасливу сім’ю. Забезпечувати таку мав власний бізнес, для
розвитку якого чоловік у 2008 році
позичає в «Індекс-банку» (тепер
— «Креді Агріколь Банк») 20 тисяч
доларів. Запорукою повернення коштів стає оте саме трикімнатне помешкання.
Через рік справний платник
Саргсян набуває для банку статусу
«проблемного боржника». Бо економічна криза, різкий ріст курсу долара вщент руйнують його початковий, ще не впевнений бізнес.
Трійко маленьких дітей, дружина-домогосподарка
змушують
кидатися на пошуки можливих заробітків. Сталої роботи нема, чоловік шукає різні варіанти, постійно
їздить Україною, проте не забуває
звертатись у відділення банку з офіційними листами-проханнями про
реструктуризацію боргу.
Тим часом у квартиру щораз навідуються представники фінансової
установи та ввічливо-наполегливо
вимагають повернути позичені кошти. Чоловік заспокоював себе: «Ще
трохи, верну додому і розрахуюся з
банком». Але фінансисти мало переймались емоційною атмосферою
родини Саргсянів — звернулися до
суду. Рішенням останнього Жирайра зобов’язано повернути борг у

сумі 165 тисяч гривень. Він і не опирався. Обіцяв за кожної можливості
сплачувати заборгованість. Можливість випадала рідко та невеликими
грошима, та навіть їх боржник поспішав віднести у банк.
Як збирався на заробітки в Росію, в квітні, прийшов банкірів просити часу. Казав, що повернеться
восени та повністю поверне кредит.
Банк обіцяв дочекатись, однак уже
наприкінці літа дружина Жирайра
знайшла в поштовій скриньці запрошення на прилюдні торги, за
ним поспішило друге, про дату проведення третього аукціону сім’ю навіть не повідомили.

Своїх дітей Жирайр Саргсян
прописав у заставленій
квартирі через два роки
після оформлення іпотеки.
Як фінустанова продала
помешкання з трьома
малолітніми дітьми «на
балансі» — відповідь
шукатиме суд
Позичальник вірив, що ще зможе врятувати квартиру, навіть коли
в жовтні отримав від жінки коротку розпачливу звістку: житло стало
власністю банку.
Заледве дочекався, коли закінчаться новорічні вихідні. В банк біг,
сподіваючись, що все стане на свої
місця. Працівники установи якось
плутано говорили: «Ми нічого не

знаємо. Нічого не вдіємо». Та вже за
два тижні на порозі з’явилися два
парубки і без зайвих пояснень назвалися новими господарями, показали документ, котрий підтверджував: родина мусить звільнити оселю
в найкоротші строки. Схвильований
власник твердо постановив боротися за дах над головою з допомогою
суду. Принаймні просити хоча б альтернативного житла.
Своїх дітей Жирайр Саргсян
прописав у заставленій квартирі
через два роки після оформлення
іпотеки. Як фінустанова продала помешкання з трьома малолітніми дітьми «на балансі» — відповідь шукатиме суд. Опікунська рада з приводу
цього інциденту повідомила батькові, що до них звертався юрист банку і йому в продажу квартири було
відмовлено. З неофіційних джерел
стало відомо: після отримання відмови юрист звернувся в паспортний
стіл, а там йому надали дуже «вигідні» дані — не ті, що мали станом на
2010 рік, а ті, що зареєстрували двома роками раніше, тобто без прописаних діток.
Про цей факт знали у міській виконавчій службі. Більше того, договір про надання послуг із організації прилюдних торгів арештованого
майна на предмет іпотеки виконавча
служба в особі директора підписує
ще в червні 2013-го. Це всього через два місяці після того, як Саргсян
особисто просив не робити категоричних дій стосовно його помешкання.
Вікторія Антоневська, інспектор виконавчої служби, яка безпосередньо займалася заборгованістю
Саргсяна, на запитання, як можна
продати квартиру без відома власника, відповіла журналістам: «Чому
ви подумали, що я маю надавати
вам якийсь коментар? Буде суд, то
хай розбирається. А ви пишіть що
хочете».
Через луцьке ПП «Нива–В.Ш.»
квартиру на Ковельській придбав
володимирчанин Василь К. Пан
Саргсян каже, якби він купував
квартиру за такою низькою ціною,
обов’язково пішов би розпитати детальніше про нерухомість і в міській
раді, і в спеціалізованих службах,
зрештою, навідався б таки до попередніх власників квартири чи сусідів. У 2008-му ринкова вартість по
Володимирі-Волинському помешкання такого типу, як у Саргсянів,
становила 60 тисяч доларів, зараз
— близько 26. А позика в гривнях
дорівнювала всього 80 тисячам гривень.
Кристина ПАВЛЮК
м. Володимир-Волинський

Виконком Луцькради поповнився представниками громадськості

Ч

ергова сесія Луцької міської
ради відзначилася змінами у виконавчій владі. Так, було обрано нового секретаря ради, а також оновлено склад виконавчого комітету.
Міський голова Микола Романюк запропонував на посаду секретаря Луцькради депутата від
ВО «Батьківщина» Сергія Григоренка. Цю кандидатуру своїми голосами
підтримала більшість депутатів.
Також обранці громади проголосували за зміни у складі виконавчого комітету, поповнивши його на сім
осіб. Цьому передував круглий стіл,
під час якого представники громадськості заявили, що мають бажання
працювати у складі виконкому. Тож
тепер новими членами виконавчого
комітету стали: Олег Бондарук (від
ГО «Автомайдан-Україна»), Юрій
Довгун (від депутатської групи «Рідне місто»), Микола Євтушин (від
ВОО ПП «УДАР»), Богдан Климчук
(від ГО «Самооборона Майдану»),
Юрій Кресак (від Громадського сектора Волині), Юлія Сабатюк (від Во-

линського інституту права) й Олександр Тиводар (від ВОО УСВА).
Крім цього, до виконкому входитиме і новообраний секретар Луцькради Сергій Григоренко. Натомість
Василь Марчишак, начальник Луцького міського відділу УМВС України
у Волинській області, вирішив покинути комітет.
Звернувши увагу на прохання громади, депутати міської ради
прийняли звернення до Кабінету
Міністрів України щодо скасування
утилізаційного збору при ввезенні
на територію України автомобілів та
акцизного збору за переобладнання
ввезених малогабаритних вантажних автомобілів у пасажирські або
вантажно-пасажирські. До слова,
таке прохання на початку сесії озвучили автомайданівці й автомобілісти, котрі пікетували раду та обіцяли
в разі неприйняття звернення блокувати роботу Волинської митниці.
Також під час засідання сесії
розглянули звіт першого заступника міського голови Святослава

Кравчука. Зокрема, депутат Андрій
Осіпов розпочав дискусію щодо дошкільних навчальних закладів. Його
цікавило, коли ж нарешті ДНЗ обладнають «тривожними кнопками».
— Цього року будемо мати
«тривожні кнопки» по всіх дитячих
садочках, — запевнив Святослав
Кравчук.
Також Андрій Осіпов цікавився
долею приміщень дитсадків, які свого часу передали різним установам
та організаціям. Заступник міського
голови розповів, що тепер дешевше
зводити новий заклад, аніж заново
переобладнувати старе приміщення, мовляв, це дуже дорого — до
5 млн грн. Але зазначив, що ДНЗ на
вулицях Чехова та Декабристів таки
доведуть до ладу.
Депутат Олег Чернецький повідав, що у місті є бізнесмени, що не
проти реконструювати спортмайданчики за свій кошт, натомість хочуть мати дозвіл кілька годин у день
там займатися. Тож він поцікавився
у Святослава Кравчука, яким чином

це можна зробити.
— Є два варіанти. Перший —
співпраця зі спортивними клубами
за місцем проживання через організацію «Спорт для всіх». Таким чином
місто може укласти з підприємцем
угоду на 10 років. Він вкладає кошти
в спортивну площадку й отримує
дозвіл там займатись. Також можна
підписати договори зі школами. За
таким принципом інвестори працюють над будівництвом тенісних
кортів на території НВК № 10, — відповів Кравчук.
Обранець громади Сергій Сівак цікавився, наскільки законно в
2001 році було виділено дев’ять земельних ділянок на території парку
900-річчя Луцька, зважаючи на те,
що це рекреаційна зона. На це Кравчук відказав, що документів, які б
чітко вказували, що роздані ділянки
належать парку, відсутні, тож вважати таке рішення незаконним підстав немає.
Ольга УРИНА

