Через ДТП на Волині
розлились отрутохімікати

У лютому лучани
переобиратимуть депутата
до обласної ради

У чергову частину Любомльського РВ УМВС у
Волинській області надійшло повідомлення, що
поблизу села Руда автомобіль «Івеко» під керуванням
41-річного поляка зіткнувся з автомобілем «Сканія»,
який рухався в зустрічному напрямку. За кермом
вантажівки перебував 37-річний житель Вінниччини.
У результаті зіткнення з причепа «Івеко» випали та
розбилися бутлі по 5 літрів кожний із гербіцидом
9-го класу небезпеки (загалом 75 л). Загрози життю і
здоров’ю людей немає.

17 лютого відбудуться проміжні вибори
до Волинської обласної ради. Вони
проводитимуться у зв’язку з тим, що депутат
Анатолій Вітів, який був обраний у 2010 році
по виборчому округу №37 (місто Луцьк), став
депутатом Верховної Ради України. Зокрема, на
території міста буде утворено п’ять спеціальних і
36 звичайних виборчих дільниць.

Шахраї через Інтернет видурюють
у громадян гроші
Щороку кількість користувачів
Інтернету в Україні збільшується. В
зв’язку з цим поступово відбувається міграція платіжного простору у
віртуальну мережу. А отже, зростає
і рівень шахрайств у Всесвітній
павутині. За останніх півроку, за
словами заступника прокурора
міста Луцька Василя Корнесюка,
значно побільшало зареєстрованих
у Луцькому МВ УМВС України у Волинській області повідомлень про
шахрайські операції через Всесвітню мережу.
Інтернет-транзакції є операціями з найвищим рівнем небезпеки
з-поміж операцій із використанням
платіжних карток. Зібрати інформацію про картки шахраї можуть через
безпечність і неуважність громадян.
SMS на мобільний телефон, листи
на робочу та домашню електронні
скриньки, дзвінки від імені працівників банку з проханнями підтвердити пін-код картки, термін дії
і кодове слово повинні насторожити власників карток, адже вказана
інформація є конфіденційною і для
переказу коштів не вимагається. Для
перерахування грошей на картковий
рахунок потрібні інші реквізити: назва, МФО, адреса банку, прізвище,
ім’я, ідентифікаційний код.
Так, у грудні в міськвідділ міліції надійшло повідомлення про те,
що невстановлена особа з кредитної
картки громадянки Я. незаконно
зняла 1900 гривень. У ході розслідування було встановлено, що до потерпілої, яка розмістила в Інтернеті
оголошення про продаж весільної
сукні, на мобільний телефон зателефонувала невідома особа та під
приводом оплати за вказаний товар
шляхом перерахування коштів на
банківський рахунок громадянки Я.
отримала від останньої інформацію
про номер її кредитної картки. Згодом до потерпілої зателефонувала
інша невідома особа, яка представилася працівником банку та попро-

сила продиктувати їй номер, який
попередньо надійшов громадянці Я.
SMS-повідомленням, нібито для підтвердження переведення коштів на
банківський рахунок останньої. Невдовзі після того, як громадянка Я.
виконала це прохання, на її телефон
надійшло нове повідомлення про те,
що з її кредитної картки знято гроші
на суму 1900 гривень.
Крім того, багато покупців наражається на небезпеку неотримання
товару, обираючи такий спосіб оплати, як передоплата. Звісно, можна
зрозуміти добросовісного продавця,
який не хоче відправляти товар без
оплати, тому що теж боїться залишитися без грошей.
Компроміс у такій ситуації може
полягати у тому, що необхідно максимально зблизити у часі операції
відправлення грошей і товару. Так,
якщо продавець надсилає товар через перевірену компанію доставки
та повідомляє клієнту номер накладної, а покупець перераховує кошти лише після того, як вантаж буде

доставлений у потрібне відділення
компанії та перевірений ним особисто, можливостей для шахрайств
стає значно менше.
Про це свідчить нещодавно зареєстроване у Луцькому міському
відділі внутрішніх справ повідомлення про те, що невстановлена
особа під приводом продажу товару
через мережу Інтернет обманом заволоділа коштами заявниці на суму
795 гривень. Розслідуванням було
встановлено, що громадянка С. домовилась у Інтернеті з незнайомою
особою про купівлю товару (взуття)
й, отримавши від останньої SMSповідомлення з номером накладної
однієї з компаній доставки, згідно
з якою потерпілій начебто було відправлено вказаний товар, не чекаючи його фактичного надходження,
перерахувала всю суму за товар,
який їй, як виявилося, насправді не
надсилали.
Максим АФТЕНІЙ
прокурор прокуратури
у місті Луцьк

Від першого січня документи на
право власності на нерухоме
майно та землю видають державні
реєстратори. Як саме, дізнавалися
«Відомості».
Правила реєстрації нерухомості
по-новому волинян цікавлять надзвичайно. Як повідомила начальник відділу державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно
реєстраційної служби Головного
управління юстиції у Волинській області Мирослава Микитюк, лише за
два перші робочі дні нового року в
службу звернулося 175 осіб. Людей
цікавило, які документи треба подавати, скільки грошей платити й
інше. За вісім днів зареєстровано
32 заяви, дев’ять із них задоволено.
В області працює 18 структурних

ваються, як пишуть деякі столичні
ЗМІ. От тільки вартість послуг нотаріусів у зв’язку з новим видом діяльності зросла. Якщо до Нового року
без урахування обов’язкових платежів (держмита, плати до Пенсійного
фонду, податку) вартість оформлення сягала 800-900 гривень, то тепер
— 1500 гривень.
За словами ж Мирослави Микитюк, згідно з законом, за проведення
державної реєстрації нерухомості
стягується 119 гривень, за проведення державної реєстрації іншого
речового права (обтяження, іпотеки) — 51 гривня. Надання витягу з
реєстру коштує 120 гривень. Термін,
у який державний реєстратор має
надати відповідну послугу, не повинен перевищувати 14 робочих днів.
Обов’язковою умовою проведення державної реєстрації прав
є подання необхідних документів.
Серед них: заява на реєстрацію
встановленого зразка, оригінали та
копії паспорта й ідентифікаційного
коду, документів, які підтверджують
припинення чи виникнення права
власності, та квитанції про сплату
необхідних платежів.
До речі, за словами Мирослави Микитюк, на Волині є досить
багато людей, які до початку нового року здали документи у БТІ, заплатили кошти, але там не встигли
зареєструвати нерухомість. Таким
громадянам треба звернутися до реєстраційної служби і заплатити поновому.
Наталка СЛЮСАР
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Події

У школи повернули обов’язкові медичні
профогляди

У

ряд повернув профілактичні
медичні огляди учнів у навчальні заклади. Відповідну постанову Кабінет Міністрів прийняв 14
січня 2013 року.
Згідно з цим документом,
обов’язкові медичні профілактичні огляди учнів проводитимуться
щороку медичними працівниками
у загальноосвітніх навчальних закладах.
За словами міністра освіти,
науки, молоді та спорту Дмитра
Табачника, проведення медичних
оглядів саме у школах підтримують батьки. Зокрема, за таке рішення проголосували понад 84%
опитаних під час нещодавнього
проведення «загальноукраїнських
батьківських інтернет-зборів».
У школах медобстеженням
будуть охоплені всі діти. Це дасть
змогу вчасно виявляти захворю-

вання чи схильність до них і надавати школярам відповідну медичну допомогу.
Міносвіти було доручено забезпечити умови для проведення
медичних оглядів у школах. Фахівців же для здійснення кваліфікованого обстеження школярів
надаватиме Міністерство охорони
здоров’я.

На Рівненщині хлопець стріляв у кафе
і поранив вісьмох людей

К

риваву розправу в кафе Рівненської області влаштував
22-річний молодик, який працює
єгерем. Про це повідомили в обласному управлінні МВС України.
Інцидент стався ввечері 14
січня, постраждалі вночі потрапили до лікарні з вогнепальними
пораненнями. «О четвертій ранку
у чергову частину Кузнецовського міськвідділу міліції надійшло
повідомлення з Володимирецької ЦРЛ про те, що в медустанову
госпіталізовано вісьмох людей
із вогнепальними пораненнями.
Як з’ясувалося, криваву розправу
22-річний хлопець влаштував у
приміщенні кафе в одному з селищ

Володимирецького району о пів на
десяту вечора», — йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронців,
усередину кафе парубок заходити не став, а стріляв у вікно.
Постраждалі (віком від 17 до 25
років) якраз відпочивали в приміщенні закладу. Співробітники
міліції за гарячими слідами затримали стрільця. Зараз він перебуває
в ізоляторі тимчасового тримання.
Рушниця, з якої стріляв підозрюваний, не зареєстрована. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань
із попередньою кваліфікацією
правопорушення «хуліганство».

На Волині рибоохоронці спалили
6 км вилучених сіток

З 1 січня реєстрація будь-якої
нерухомості коштує 119 гривень
підрозділів, які виконують функції
реєстраторів нерухомості. Але це зовсім не означає, що люди, які після
1 січня здійснюватимуть операції зі
своїм майном, мають масово йти у
служби держреєстру.
— Ми проводимо державну
реєстрацію лише новостворених
і спеціальних об’єктів, новосформованих земельних ділянок. Тобто
здійснюємо первинну реєстрацію,
— пояснила Мирослава Микитюк.
— Приміром, ви збудували будинок. Тоді, щоб зареєструвати право
власності на нього, потрібно звернутися з відповідними документами
до найближчого підрозділу держреєстру. Це стосується і реєстрації
права власності на новосформовану
земельну ділянку. Щоправда, тут
варто звернути увагу на те, що вона
проводиться після реєстрації такої
земельної ділянки в Державному
земельному кадастрі. У разі ж операцій на вторинному ринку нерухомості та землі функції державного
реєстратора виконують нотаріуси.
Це стосується договорів купівліпродажу, дарування, оформлення
спадщини.
Інакше кажучи, з 1 січня після
укладення договору новий власник
квартири не повинен буде кудись
іти: нотаріус, посвідчивши договір,
одразу реєструє право власності на
нерухомість.
«Відомості» вирішили переконатися, чи проводять луцькі нотаріуси
сьогодні операції з нерухомістю. Як
виявилося, проводять і нікуди не хо-

7

П

ід час проведення рейдів державні інспектори Волиньрибоохорони вилучають різноманітні заборонені засоби та
знаряддя лову, які відразу передають на склад конфіскованого майна. Днями комісія з оцінки конфіскованого та безгосподарського

майна та подальшого розпорядження ним знищила 187 сіток загальною довжиною понад 6 км.
Найпопулярнішими
серед
любителів незаконної рибалки
залишаються промислові (сітки,
неводи, ятери) та заборонені знаряддя лову («екрани», металеві
ості, кловні, «крила», «павуки»).
У разі застосування заборонених знарядь для вилову риби передбачені адмінвідповідальність і
штраф у розмірі від 340 до 680 грн.
із конфіскацією знарядь і засобів
вчинення правопорушення, а також улову. Якщо допущено масове
винищення риби, буде застосоване покарання у вигляді штрафу в
розмірі 1700-6800 грн. або позбавлення волі строком до трьох років
із конфіскацією знарядь і засобів
лову та незаконного вилову.

Чоловік викрав запряженого воза,
за що отримав 4 роки ув’язнення

Д

о Старовижівського райвідділу міліції звернулися двоє жителів району з заявою про те, що
місцевий житель вчинив відносно
них хуліганські дії та відкрито заволодів кінною підводою.
Правоохоронці встановили,
що напередодні чоловік і дружина разом зі своєю неповнолітньою
донькою поверталися додому з
гостин у матері. Сімейство їхало
кінною підводою вулицею села.
Раптом до них підбіг нетверезий
чоловік і вдарив жінку в обличчя.
Чоловік став за неї заступатися,
тож і йому дісталося — кривдник
бив його ціпком по голові та руках. Після цього зловмисник стягнув усіх із підводи, скочив у віз і

помчав геть. Працівники міліції
стверджують, що раніше чолов’яга
вже відбував покарання за вчинення грабежу. Був достроково звільнений із місць позбавлення волі,
але, не дочекавшись закінчення
іспитового терміну, вчинив інший
злочин.
Відносно зловмисника правоохоронці порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296
(Хуліганство), ч. 2 ст. 186 (Грабіж)
Кримінального кодексу України.
Старовижівський районний суд
Волинської області виніс вирок:
зловмисник отримав чотири роки
і два місяці позбавлення волі.
Юлія ЛОКОТЬКО

