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Торік 1,35 млн українських заробітчан 
переказали з Росії 2,3 мільярда доларів.

БЕЗПЛАТНА ПУТІВКА

Коли у квартирі рівнянина  
 Степана С. пролунав теле-

фонний дзвінок, його дружини 
вдома не було. Більш мобільна 
за свого чоловіка, якому вже геть 
зовсім відмовляють ноги, на-
труджені за сорок чотири роки 
стояння біля класної дошки, вона 
поїхала на дачу вибирати полу-
ниці. Степан Панкратович почув у 
трубці поважний голос, який по-
відомив йому радісну звістку про 
те, що Степанові С., як учаснику 
війни, собез виділив безплатну 
путівку до санаторію. Голос ска-
зав, що посилає до нього своїх 
співробітниць, які візьмуть у ньо-
го заяву. Отже, коли через десять 
хвилин у двері подзвонили, він 
відкрив тим дівчатам безбоязно і 
беззастережно. Роками нікому не 
відчиняв, а тут взяв та й відкрив.

Що було далі, він пам’ятає 
уривчасто. Працівники Рівнен-
ського міського відділу міліції 
згодом розпитували старого го-
дини зо дві, щоб видушити з ньо-
го бодай якусь корисну інформа-

цію. Він точно запросив дівиць до 
кімнати, хоча до цього навіть су-
сідку, з якою живе на одній пло-
щадці вже сорок років, не пускав 
далі від порога. Він пам’ятає, що 
вони не сідали, а чомусь бігали по 
всіх кімнатах. Одна щось сказала 
про їх старі дерев’яні вікна, які є 
можливість обміняти на метало-
пластикові. Друга розповіла, що з 
понеділка буде реформа грошей, 
то нехай він, як неходячий, напи-
ше заяву, щоб до нього прийшли 
поміняти старі гроші на нові до-
дому, бо в банках очікуються ве-
ликі черги. І він слухняно сів писа-
ти якусь заяву. Але в заяві треба 
було вказати суму, то дівиці лас-
каво пообіцяли почекати, доки він 
дістане й порахує гроші. Коротше: 
коли вони пішли, то з ними пішли 
і ті десять тисяч, які тільки за три 
дні до цієї оказії пенсіонер зняв зі 
свого депозитного рахунка.

Як їм вдалося отак задури-
ти йому голову, дідусь не може 
зрозуміти й досі. Він завжди був 
раціональним і тверезомислячим. 
Фах учителя математики привчив 

його до конструктивних рішень. 
А тут купився, як мале дитя. «Як 
я міг повірити, що в суботу, ви-
хідний день, хтось може теле-
фонувати і приходити до мене із 
собезу?», – нині запитує він сам 
себе і не знаходить на це питання 
бодай мінімально вмотивовану 
відповідь. «Не інакше як туману 
напустили», – каже його дружи-
на, котра, повернувшись із дачі, 
застала в хаті такий розпач, що 
навіть сварити чоловіка не стала. 
Тепер вони обоє гадають, що ж 
то за папір підписав Степан Пан-
кратович. Чи не може це бути 
кредитний договір чи, наприклад, 
дарча на квартиру? І стараються 
вжити запобіжні заходи на такий 
випадок. Наприклад, нарешті 
оформили заповіт на дочку, яка 
живе за кордоном.

ПІЛЬГОВИЙ ФІЛЬТР

По вулиці на околиці Рівно- 
 го ходили двоє чоловіків 

з невеличкими чемоданчиками 
і бейджиками на костюмах. Пен-
сіонерка Віра Т. бачила ті бейджи-
ки просто в себе під носом, адже 
чоловіки не просто заходили до 
неї у двір, а й сиділи за столом у 
кухні, де вона гостинно вгощала їх 
домашнім квасом. Але вона, хоч 
убий, не може сказати, що було 
написано на тих карточках, при-
кріплених у чоловіків до лацканів 
піджаків. Вона просто не стала у 
них вчитуватися. Чоловіки сказа-
ли, що вони з водоканалу, і вона 
не піддала їх слова сумніву.

Прихильність пенсіонерки ті 
два представники водоканалу 

викликали тим, що пообіцяли 
їй встановити фільтр на воду за 
пільговим тарифом, тобто за пів-
ціни. Всій вулиці – по три тисячі, а 
їй і ще одному пенсіонерові – за 
півтори. Але це за умови, що вона 
просто зараз внесе ці гроші. Інак-
ше пільговий фільтр дістанеться 
комусь іншому з її вулиці. Бо у во-
доканалу тепер така акція, що за 
50 відсотків ціни встановлюють 
фільтр тільки для двох абонентів-
пенсіонерів з кожної вулиці.

Віра Т. на цю легенду купила-
ся. Дістала з шафи гроші і відра-
хувала тим двом встановлювачам 
фільтрів півтори тисячі гривень. 
Потім вони дали підписати їй до-
говір і навіть дали квитанцію за 
взяті у неї гроші. Коли чоловіки 
зникли за хвірткою, то з’ясува-
лось, що прихопили вони не тіль-
ки ті півтори тисячі, які вона сама 
дала, а й решту 2100 гривень, 
що залишалися у конверті. Вона 
пам’ятає, що клала той конверт 
під хлібний контейнер, перед тим 
як підписувати «договір» з водо-
каналом на встановлення філь-
тра, але коли захотіла його звідти 
взяти, конверт наче випарувався.

– І треба ж такою дурною бути, 
– бідкалася бабуся, коли увечері 
повернулися з роботи донька і 
внук, – вісімдесят років без філь-
тра воду пила, а перед смертю 
мені фільтр подавай.

БАГАТОЛИКІ 
І НЕПЕРЕДБАЧУВАНІ

З описаними вище історіями  
 наші читачі прийшли до ре-

дакції протягом минулого тижня.  

А взагалі ми чуємо про такі речі 
настільки часто, що про них мож-
на писати буквально в кожному 
номері газети. Ми й пишемо, аби 
застерегти наших стареньких чи-
тачів від ошуканства.

Допомагали старенькій ар-
тистці-пенсіонерці, яку під вигля-
дом «розстрочки» на встанов-
лення вікон змусили підписати 
банківський кредит, а потім вікон 
не встановили, зате по ночах не 
давали спати, вимагаючи сплати 
відсотків. Нині у міськвідділі мілі-
ції за цим фактом розслідується 
кримінальна справа, у якій геро-
їня публікації нашої газети «Двічі 
обмануті» (№ 3 від 17 січня) чис-
литься аж 55-ю жертвою, чи, ка-
жучи термінологією правовиків, 
потерпілою. І тут також є питання: 
як можна було, маючи стільки 
карально-контролюючих органів, 
дозволити аферистові одурити 
стількох людей? Адже ж він осо-
бливо й не ховався…

Потім була історія з пенсіоне-
ром, від імені якого по всьому 
місту розвісили оголошення, наче 
він шукає пожильців, яким має 
намір відписати свої півбудиноч-
ка, якщо вони його доглянуть до 
смерті («Полювання на житло 
одиноких стариків» – № 7 від 14 
лютого 2013 року). Хоча ці пів-
будиночка дідусь давно заповів 
племінниці.

Ще одній нашій читачці запро-
понували серед ночі виручити 
внука з камери, куди міліція його 
нібито запроторила за аварію на 
дорозі. І бабуся довірливо пішла 
вночі з дому до платіжного термі-
нала, щоб покласти гроші на про-
диктований їй номер телефону, 
тим часом коли внук мирно спав 
у власному ліжку.

Шахраї настільки багатоликі, а 
їхні легенди – непередбачувані та 
щораз нові, що старики купують-
ся на них знову і знов, наче діти. 
Тільки встигай записувати схеми 
шахрайства і витирати сльози об-
манутих.

Як можна покласти цьому 
край? Та просто навчити людей 
бути менш довірливими і твере-
зо аналізувати ту локшину, яку 
їм вішають на вуха. Але це легко 
сказати, та не так легко зробити. 
Спробуй-но перебудуватися на 
новий лад, коли ти звик за своє 
довге життя довіряти людям. Бо 
проте у житті наших стариків був 
довший період стабільності, ніж 
нинішньої розхристаності, анархії 
і безкарності за скоєні злочини.

Людмила МОШНЯГА

– Справді, ми знаємо, що 
рівняни потерпають від афе-
ристів, які ходять по хатах під 
личиною працівників нашого 
підприємства. Їхні нахабність і 
безстрашність просто вража-
ють. Раніше двоє молодиків 
стукали до осель та скромно 
просилися зайти, розповіда-
ли, що проводять опитування 
щодо якості рівненської води, 
демонстрували фільтри для її 
очищення, пропонували взяти 
проби води для проведення її 
безкоштовного аналізу, ство-
рювали вигляд, що перевіря-
ють тиск води в кранах, зби-
рали підписи невдоволених. 

Тепер же кількість аферистів 
зросла. Вони приїздять на ав-
томобілях, представляються 
представниками РОВКП ВКГ 
«Рівнеоблводоканал», про-
водять масові зібрання меш-
канців, про які кажуть, що це 
«водоканал збирає людей», 
впевнено заходять до квартир 
довірливих людей, встанов-
люють фільтри для очищення 
води. Стартова ціна на один 
такий водоочисний побуто-
вий пристрій у них становить 
3 000 гривень.

Аби викликати довіру пен-
сіонерів та осіб з невеликими 
доходами, аферисти пропо-
нують їм «знижки» на свій 
товар (іноді вона може стано-
вити до 50%), а також мож-
ливість проведення оплати 
частинами. Вони беруть ці 
гроші за сам фільтр, а вста-
новлюють його наче безко-
штовно та обіцяють три роки 
безкоштовно його обслугову-
вати (замінювати фільтруючі 

елементи та усувати дрібні 
несправності). Проте у лю-
дей виникають проблеми не 
через три роки, а буквально 
через декілька днів. Деяким 
споживачам після такого 
«акційного безкоштовного» 
встановлення фільтрів до-
водилося викликати праців-
ників Рівнеоблводоканалу та 
проводити демонтаж, ремонт 
і повторний монтаж водолі-
чильника, адже неправильне 
встановлення фільтра (безпо-
середньо перед лічильником) 
через потрапляння сторонніх 
предметів у механізм прила-
ду обліку часто призводить 
до його зупинки. Тому я хочу 
через газету застерегти на-
ших споживачів: РОВКП ВКГ 
«Рівнеоблводоканал» не має 
жодного відношення до дій 
цих молодих людей. Закли-
каємо абонентів Рівнеоблво-
доканалу бути максимально 
обережними і не вірити афе-
ристам.

– Хочу застерегти пен-
сіонерів, аби не впускали 
до хати сторонніх людей. 
Думаю, що вони це ро-
блять від недостачі спілку-
вання. Від того, що мають 
необхідність виговоритися. 
Тому хочу звернутися й до 
їхніх дітей чи спадкоємців. 
Знайте, що у ваших батьків 
є така потреба, і постарай-
теся частіше з ними спілку-
ватися, аби вони могли ви-
лити душу вам, а не чужим 
людям, які приходять до 
них зі злочинними наміра-
ми та, втираючись у довіру 

до них, забирають у пенсі-
онерів їхні скромні заоща-
дження. А з приводу того 
конкретного випадку, який 
стався з пенсіонером Сте-
паном С. з проспекту Миру, 
хочу сказати, що працівни-
ки управління соцзахисту 
не носять додому путівки. 
Коли в нас є можливість 
надати путівку, то ми теле-
фонуємо до людини, яка 
стоїть у черзі на цю путівку, 
аби вона підтвердила своє 
бажання її отримати. Але 
для отримання обов’язко-
во запрошуємо пенсіоне-
ра прийти з паспортом до 
управління. Ніхто путівки 
по квартирах не розносить, 
а тим більше не міняє вдо-
ма гроші. А ще тим більше 
– у вихідний.

Але й це не головне, що 
треба було б сказати, бо 
ж аферисти – вигадливі. 

Сьогодні вони розкажуть 
про путівку, завтра – про 
грошову реформу. Все, 
що вони можуть вигада-
ти, передбачити складно 
і неможливо від усього 
застерегти. Тому головна 
порада, яку хочу дати на-
шим довірливим пенсіо-
нерам: не будьте такими 
довірливими. Перепитайте 
у того, хто прийшов, через 
двері про мету його візиту. 
Уточніть його ім’я та назву 
організації, яку він нібито 
представляє, а потім по-
телефонуйте туди, щоб ді-
знатися, чи справді до вас 
посилали працівника. Якщо 
цей працівник справжній, а 
не аферист, то він доче-
кається під дверима кінця 
вашого розслідування, а 
коли не дочекався, значить 
він вам не треба, бо він не 
той, за кого себе видає.

Сучасні Остапи Бендери 
орієнтуються на стариків

Жити – страшно. Причому, чим далі живеш, тим страш-
ніше. Наче липка волохата гусінь, що розповзається по 
гілках і листю плодових дерев, вповзають в оселі й до-
віру до одиноких стариків шахраї. Вони – багатоликі і 
вигадливі. Вони щоразу придумують нові й нові версії 
заради однієї мети – видурити у старих гроші, які у них, 
це всі точно знають, є. Відкладені з мізерних пенсій на 
лікування, чорний день, на смерть, похорон, пам’ятник, 
протягом багатьох місяців чи навіть і років жорстокої 
економії, ці гроші гріють стареньким душу надією бути 
коли не вилікуваними, то хоча б гідно похованими.
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