
У ніч п’ятниці, 3 квітня, активісти 
групи швидкого реагування «Само-
оборони Волині» піймали п’яного 
суддю. Той урізався в автівку 
колишнього міліціонера. Про це 
повідомив керівник ГШР «Самообо-
рони Волині» Олександр Лєсной. 

Як розповідає самооборонівець, 
близько 22:00 у штаб «Самооборо-
ни» надійшов виклик від Луцького 
міськвідділу міліції приїхати на до-
помогу на перехрестя вулиці Рів-
ненської та проспекту Відродження. 

Там сталася ДТП. 
Уже розбираючись на місці, 

активісти вияснили, що близько 
дев’ятої години вечора джип «Гранд 
Черокі», за кермом якого був суддя 
Господарського суду Волинської об-
ласті Петро Слободян, врізався в 
автомобіль марки «Форд Куга», який 
стояв на світлофорі. За неперевіре-
ними даними, у «Форді» перебував 
колишній міліціонер із сином. 

Як виявилося, суддя Петро Сло-
бодян, що вчинив автотранспортну 
пригоду, перебував у стані алкоголь-
ного сп’яніння. 

Як розповідають самооборонів-
ці, на місці інциденту відбувалися 
«розбірки». Двоє невідомих чолові-
ків намагалися перешкодити пра-
цівникам ДАІ затримати Слободяна. 
Активісти кажуть, що й ці чоловіки 
були не дуже тверезі. Члени групи 
швидкого реагування допомогли у 
затриманні: відтіснили осіб, які пе-
решкоджали співробітникам ДАІ 
здійснювати затримання. Після цьо-
го суддю у машині ГШР доправили у 
міськвідділ ДАІ. Вже там Слободян 
показав посвідчення судді. Даішни-
ки у свою чергу викликали на місце 
чергового прокуратури. 

«Потім постраждалі, працівники 
прокуратури, даішники, самооборо-
нівці та суддя поїхали на експертизу 

в наркодиспансер. Там суддя Сло-
бодян нібито зізнався, що 3 квітня 
таки вживав алкоголь. Однак після 
цього відмовився від своїх слів. На 
запитання лікаря про те, чи той на 
щось жаліється, він відповів стверд-
но та попросив присутніх вийти, 
щоб поговорити із медиком тет-а-
тет. Після такої розмови Слободян 
відмовився від експертизи на вміст 
алкоголю», — додав Лєсной. 

Нагадаємо, група швидкого реа-
гування «Самооборони Волині» па-
трулює місто Луцьк на добровільних 
засадах із 20-ї вечора до 8-ї ранку. 
Телефони для виклику груп патру-
лювання: 067-11-00-577, 067-11-00-
677, 066-34-18-053. 
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З обриву в річку впав автомобіль із дітьми 

Телефонні шахраї видурили гроші 
у понад 300 лучан

На Волині задокументовано 
15 фактів дачі хабарів 
даішникам 
У Старій Вижівці та в Турійському районі водії-право-
порушники намагалися «залагодити питання», запро-
понувавши правоохоронцям гроші. Натомість спів-
робітники ДАІ склали на порушників адміністративні 
протоколи та задокументували їхні неправомірні дії. 
Загалом із початку року задокументовано 15 випадків 
пропозиції неправомірної вигоди працівникам Дер-
жавтоінспекції з боку учасників дорожнього руху. 

Бійці «Правого сектору» 
перейшли на контракт 
у Збройні сили 
Бійці ДУК «Правий сектор» перейшли на 
контракт у 79-у аеромобільну бригаду. Про 
це у Facebook повідомив радник Президента 
Юрій Бірюков. «Бійці ДУК-ПС переходять на 
контракт в 79-у ОАЕМБР. Раді вам, браття», — 
написав він. Ще раніше добровольцям було 
запропоновано написати рапорти і вступити 
в офіційні підрозділи сил АТО.

30
до стількох тисяч гривень 
хочуть підвищити зарп-
лати слідчим із особливо 
важливих питань. На МВС 
чекають чергові реформи, 
серед яких — створення 
національної поліції. 
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Соціум

Трагедія сталася о 3:40 у поне-
ділок, 6 квітня, за с. Боровичі 

Маневицького району. Водій авто-
мобіля ВАЗ-2101 не впорався з ке-
руванням, унаслідок чого злетів із 
обриву заввишки приблизно шість 
метрів у річку Стир. 

— Попередньо встановле-
но: 39-річний житель селища 
Маневичi поїхав у село на гостину, 
— повідомив начальник сектору 
УДАІ УМВС України у Волинській 
області Олександр Паламарчук. — 
Згодом він передав свій автомобіль 
ВАЗ-2104 17-річному місцевому 
жителю. А близько третьої години 

ночі машину виявили в рiчцi Стир. 
У транспортному засобі перебува-
ли 17-річний водій, 38-річний чо-
ловік і двоє його синів — 2001 та 
2005 років народження. 

Станом на 9:30 рятувальники 
підняли на поверхню тіла чоловіка 
та його синів, а згодом — і 17-річ-
ного юнака. 

За фактом дорожньо-тран-
спортної пригоди розпочато кри-
мінальне провадження за ч. 3 
ст. 286 (Порушення правил безпе-
ки дорожнього руху) Криміналь-
ного кодексу України. 

Серед найпоширеніших злочинів, 
вчинених у 2014 році у Луцьку, 
правоохоронці називають не-
законне заволодіння майном 
шляхом обману чи зловживання 
довірою (шахрайство). Попри те, 
що громадян постійно поперед-
жають про аферистів, ошуканих не 
меншає. Лише в обласному центрі 
Волині кількість шахрайств зросла 
на 35,5%, жертвами стали понад 
три сотні людей. Слідство у таких 
справах може тривати місяцями, 
випадки притягнення до відпо-
відальності — одиничні. Постраж-
далі нарікають на бездіяльність 
охоронців закону. А ті в свою чергу 
наголошують: будьте обачнішими, 
перевіряйте інформацію від не-
знайомих людей, не піддавайтесь 
емоціям. 

ДЗВІНОК ІЗ МІЛІЦІЇ 

У прокуратурі міста Луцька роз-
повіли історію Ганни Павлівни, яка 
восени минулого року відповіла на 
телефонний дзвінок. Жінка підня-
ла слухавку і почула схвильований 
голос: «Мамо, я в міліції. Тут тобі 
хочуть щось сказати». Голос ніби-
то належав її синові. Далі у трубці 
пролунав інший голос: «Ваш син 
перебуває у міськвідділі міліції, його 
затримано за побиття іншого чоло-
віка. Можна зам’яти цю ситуацію 
без кримінального провадження. 
Батьки потерпілого хочуть чотири 
тисячі гривень». Чоловік предста-
вився слідчим із міськвідділу, назвав 
прізвище. Схвильована мати не мала 
часу на сумніви. Ганна Павлівна пе-
рерахувала гроші на картку, номер 
якої продиктував незнайомець. 
Лише після цього жінка зателефо-
нувала до сина. Він здивовано відпо-
вів, що з ним усе гаразд, заночував 
у друзів. Вийти на слід шахрая поки 
не вдалося. 

Впродовж року в слідчому відді-
лі Луцького МВ УМВС у Волинській 
області перебувало більше 70 кримі-
нальних проваджень про правопо-
рушення, вчинені у такий спосіб. У 
міській прокуратурі пояснюють, що 

під впливом емоцій батьки вірять 
невідомим особам, передають їм ко-
шти, а вже потім дізнаються, що їх 
ошукали. Аби не стати жертвою об-
ману, варто відразу зателефонувати 
рідним та в міліцію. Крім того, не 
забувайте, що, погоджуючись «вирі-
шувати ситуацію», ви автоматично 
стаєте учасником злочину — за дачу 
хабара передбачена кримінальна 
відповідальність. 

Волинські волонтери з місії по-
шуку загиблих «Чорний тюльпан» 
розповідають про інший вид шах-
райства: коли дзвонять родичам 
зниклих безвісти бійців. Про вій-
ськового нема інформації або вона 
не точна — чи загинув, чи потрапив 
у полон. Батьки, дружини розшу-
кують чоловіків та схильні вірити 
всьому, що дізнаються. Тож, коли 
телефонують невідомі й просять 

переказати гроші за «достовірну ін-
формацію» про зниклого бійця, рід-
ні не задумуючись погоджуються. 
І лише згодом усвідомлюють, що їх 
обдурили. 

КУПИТИ-ПРОДАТИ 
Й ОШУКАТИ 

Ще 168  кримінальних прова-
джень минулого року відкрито щодо 
шахрайств, здійснених у мережі Ін-
тернет. Це найпоширеніший метод 
виманювання грошей у громадян. 

Обман, як правило, відбувається 
за двома схемами. Перша: ви обрали 
бажаний товар в інтернет-магазині 
чи на якомусь сайті, написали про-
давцю, що хочете його придбати. 
Домовляючись, продавець просить 
перерахувати завдаток або зробити 
повну передоплату. Нерідко після 

переказу суми замовник не отримує 
товару, а продавець — просто зни-
кає. 

Друга схема: тепер уже ви прода-
єте товар через Інтернет, до вас теле-
фонує потенційний покупець і про-
сить номер банківського рахунку, 
щоб переказати кошти. Через кілька 
хвилин він повідомляє, що гроші на-
дійдуть на рахунок після того, як ви 
підійдете до банкомата і введете пев-
ну комбінацію цифр. У такий спосіб 
шахраї спустошують ваш рахунок. 

Прокуратурою міста Луцька у 
грудні 2014 року було скеровано до 
суду обвинувальний акт щодо лу-
чанина, який заволодів коштами 
жителя міста Миколаєва. Чоловік 
на сайті розмістив оголошення про 
продаж зернодробилки. Коли знай-
шовся покупець, аферист запропо-
нував йому перерахувати кошти на 
банківську картку. Оплаченого това-
ру ошуканий миколаївець не доче-
кався і звернувся із заявою до пра-
воохоронних органів. Особу шахрая 
вдалося встановити, суд у січні стяг-
нув зі зловмисника штраф. 

НЕ ДОВІРЯЙТЕ БАНКІВСЬКИМ 
ПРАЦІВНИКАМ 

Ще один метод шахрайства, коли 
телефонують невідомі та представ-
ляються працівниками банку. По-
відомляють про необхідність блоку-
вання банківської карти, оскільки з 
рахунку буцімто намагаються не-
санкціоновано зняти гроші. При 
цьому зловмисники випитують 
необхідну їм інформацію: номер 
картки, термін дії, пін-код, особисті 
анкетні дані власника тощо. Ці ві-
домості дозволяють шахраям зняти 
кошти з рахунку, не маючи на руках 
самої карти. 

У 2014-му зареєстровано 33 кри-
мінальні провадження за такими 
фактами. При отриманні схожих 
дзвінків варто звернутись у най-
ближче відділення банку або зателе-
фонувати на «гарячу лінію» фінуста-
нови й поцікавитися станом свого 
рахунку. 

Ярина КИСЕЛЬОВА

Луцькі активісти затримали п’яного суддю 

Депутати 
хочуть, щоб 
СБУ перевірила 
начальника 
Волинської філії 
ДП «Укрдержцентр 
радіочастот» 

Волинянина 
засудили 
за ухиляння 
від мобілізації 

Волинянин перебував на вій-
ськовому обліку Ковель-

ського об’єднаного міського 
військового комісаріату. Тож, 
отримавши повістку про при-
зов на військову службу, чоловік 
повинен був з’явитися до відпо-
відного органу. Однак до війсь-
ккомату військовозобов’язаний 
у визначений час не прийшов. 

Своїми діями волиня-
нин скоїв кримінальне пра-
вопорушення. Таким чином, 
за ігнорування повістки й 
ухилення від мобілізації право-
охоронці відкрили щодо нього 
кримінальне провадження, пе-
редбачене ст. 336 Кримінального 
кодексу України. Розглянувши 
кримінальне провадження, Ко-
вельський міськрайонний суд 
присудив обвинуваченому три 
роки позбавлення волі з іспито-
вим терміном у два роки. 

Волинські депутати підтрима-
ли запит свого колеги Мико-

ли Собуцького, який стверджує, 
що начальник Волинської філії 
ДП «Український державний 
центр радіочастот», окрім укра-
їнського, має й російське грома-
дянство, до того ж його родичі 
проживають у Калінінграді. 
Тому, на думку обранця грома-
ди, Служба безпеки повинна 
перевірити його особу, оскільки, 
відповідно до обійманої поса-
ди, він має доступ до важливих 
державних таємниць, здійснює 
контроль за частотним ресурсом 
у сфері телефонії, телебачення і 
радіомовлення у Волинській об-
ласті й за її межами. 

Правоохоронці попереджають про найбільш поширені способи обману 


