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Розбилася дворічна 
дівчинка, яка випала 
з дев’ятого поверху 
У Харкові на проспекті Перемоги дворічна 
дівчинка випала з дев’ятого поверху багатопо-
верхівки. Про це повідомили у прес-службі МВС 
Харківської області. Правоохоронці провели 
огляд місця події та опитали свідків. Цей факт 
внесено до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримі-
нального кодексу України. Ведеться слідство. 

Боєць АТО під час суперечки 
зарізав іншого військового 
У Дніпровському районі столиці один військовий із зони 
АТО зарізав свого колегу, який теж був учасником анти-
терористичної операції. Про це повідомили медичні пра-
цівники. За їхніми словами, 11 квітня на вулиці Каунаській 
суперечка між двома військовиками переросла у бійку із 
застосуванням холодної зброї. Внаслідок сутички від но-
жового поранення грудної клітки 27-річний боєць помер. 
Його старший колега віком 36 років із колото-різаною ра-
ною правого плеча та грудної клітки був госпіталізований. 

14,6
стільки тисяч бойовиків було лік-
відовано з початку антитерорис-
тичної операції. Про це повідоми-
ла волонтер, помічник міністра 
оборони України Тетяна Ричкова 
на своїй сторінці у Facebook. 
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Підвищення тарифів на воду з 1 травня не стосується лучан! 

Суспільство

На Сході України, крім несення 
служби на блокпостах, оператив-
ники працювали над розкриттям 
злочинів, забезпечували охорону 
громадського порядку та допома-
гали колегам із райвідділів східних 
областей у повсякденній роботі. 

— Ви заслуговуєте на найкра-
щі слова подяки за те, що з честю 
та гідністю виконали свої службові 
обов’язки, — зазначив заступник на-
чальника управління — начальник 
кримінальної міліції УМВС України 
у Волинській області Олександр Ба-
лицький. 

Міліціонери своєю чергою від-
значили, що всі як один готові їхати 

до східних кордонів, аби діти ніколи 
не бачили війни. Втомлені чолові-
ки зможуть побути у колі рідних та 
близьких, адже на них чекає кілька 
днів відпочинку, а потім знову по-
вернуться до виконання службових 
обов’язків. 

5 квітня на сторінках місцевих ін-
тернет-сайтів з’явилась інформа-

ція стосовно підвищення тарифів на 
воду з 1 травня 2015 року, яке не сто-
сується комунального підприємства 
«Луцькводоканал», а відповідно, і 
лучан. Також у таких статтях ідеться 
про те, що тарифи на воду в Луцьку 
є, дослівно, «майже найдорожчи-
ми». Зважаючи на те, що пошире-
на інформація є «викривленою» та 
підлягає уточненню, прес-служба 
підприємства вважає за необхідне 
довести до відома лучан нижче ви-
кладене. 

З 1 травня 2015 року будуть 
підвищені тарифи на послуги водо-
постачання та водовідведення для 
40 водоканалів України. Підвищен-
ня тарифів на воду становитиме від 
4 до 100% залежно від конкретного 
водопостачального підприємства. 
Про це повідомив член НКРЕКП 
Андрій Герус. 

Більш істотне зростання тари-
фів у рамках приведення їх до еко-
номічно обґрунтованого рівня буде 
у водоканалів, які не підвищували 
тарифи з 2008 року. Так, у цю кате-
горію входять: Глухівське ВУВКГ 

(підвищення тарифу становитиме 
41,92%); ДКП «Бердичівводоканал» 
(101,59%); Обухівське ВКП (29,13%); 
КП «Боярка-водоканал» (14,88%). 

Друга група водоканалів під-
вищить тарифи в середньому на 
12% у рамках корекції на електро-
енергію та валютні кредити між-
народних фінансових організацій. 
У цю групу входять: КП «Міський 
водоканал» (м. Нова Каховка, під-
вищення тарифу — на 11,73%); 
КП «Харківводоканал» (8,33%); 
КП «Черкасиводоканал» (9,29%); 
КП «Бориспільводоканал» (18,79%); 
КП «Кременчукводоканал» (5,63%); 
КП «Дрогобичводоканал» (12,17%); 
КП «Чернігівводоканал» (20,59%); 
КП «Івано-Франківськводоекотех-
пром» (12,03%); Львівське 
МКП «Львівводоканал» (11,48%). 

Третя група водоканалів під-
вищить тарифи в середньому на 
8% через підвищення цін на елек-
троенергію. До групи входять: 
КП «ВУВКГ м. Шостка» (3,86%), 
ОКВП «Дніпро-Кіровоград» (8,12%), 
КВУ «Каховський водоканал» 
(4,68%), КП «Тернопільводоканал» 
(9,73%), КП «Прилукитепловодо-
постачання» (6,23%), КП «Брова-
ритепловодоенергія» (5,96%), КП 
ВКГ «Водоканал» (Старокостянти-
нів, 10,26%), КП «Фастівводоканал» 
(8,18%), КП «ВУВКГ Ужгорода» 
(6,49%), КП «ВУВКГ м. Конотоп» 
(5,19%), КП «Чернівціводоканал» 
(7,74%), КП «Житомирводоканал» 
(8,71%), КП «Уманьводоканал» 
(7,15%), Кузнецовське ДКП (15,94%), 
КВП «Міськводоканал» (Дніпро-
дзержинськ, 5%), ДПП «Кривба-
спромводопостачання» (3,87%), 
КП «Кривбасводоканал» (5,08%), 
КПП «Краматорський водоканал» 
(11,68%), ПАТ «Енергоресурси» (Ні-
кополь, 4,28%), ДКП «Хмельниць-

кводоканал» (5,6%), ТОВ «Інфокс» 
(2,77%), ДМПВКГ «Дніпро-Захід-
ний Донбас» (12,97%), КП «Чер-
воноградводоканал» (5,75%), 
КП «Павлоградводоканал» (5,24%), 
КП «Нікопольське ВУВКГ» (4,11%), 
КП «Ірпіньводоканал» (6,19%), Си-
нельниківське ДКП «Водоканал» 
(4,62%). 

Також у презентації комісії за-
значається, що максимальні тарифи 
на воду встановлені в Київській, За-
карпатській та Кіровоградській об-
ластях — від 10 грн за 1 куб. м. Міні-
мальні — у Вінницькій і Донецькій 
областях — від 4 до 6 грн за 1 куб. м.

Як бачимо, комунальне підпри-
ємство «Луцькводоканал» у цьому 
списку відсутнє. 

Щодо вартості 1 кубічного метра 
води в Луцьку, то наше місто є дале-
ко не лідером, як дехто стверджує. У 
нас кубометр (вода + стоки) коштує 
8,52 грн, тоді як у наших сусідів вона 
вартує: у Ковелі — 11,65 грн/м³, у 
Рівному — 11,57 грн, Чернівцях — 
9,68 грн, у Володимирі-Волинсько-
му — 12,32 грн, у Нововолинську — 
10,36 грн. 

Якщо порівнювати тарифи на 
воду в цілому по Україні, то, як ба-
чимо, ми маємо ще помірні ціни. 
Луцьк зі своїми 8,52 грн за кубометр 
практично залишився на попередніх 
позиціях у всеукраїнському рейтин-
гу. Та й серед міст Західної України у 
Луцьку аж ніяк не найвищі тарифи 
на воду — нас «випереджають» Рів-
не, Ковель, Нововолинськ, Володи-
мир-Волинський, Івано-Франківськ, 
Львів, Чернівці. 

Висновок очевидний: тарифи на 
водопостачання і водовідведення у 
Луцьку не вищі, ніж у середньому 
по Україні чи в Західному регіоні зо-
крема. 

Прес-служба КП «Луцькводоканал»

Волинські оперативники 
повернулися із зони АТО 
Приїзду співробітників оперативних підрозділів нетерпляче чекали рідні 
та колеги 

АА 0102 ВВ

Штрафуватимуть 
власника транспортного 
засобу шляхом 
ідентифікації за 
державними номерами

Адміністративне стягнення 
виноситься в автоматичному 
режимі та відправляється на 
адресу місця проживання 
власника

Термін оскарження - 
10 діб із дня вручення 
постанови про 
правопорушення

У разі несплати штрафу та 
пені впродовж 60 днів 
штраф замінюється 
позбавленням водійських 
прав до 6 місяців

На бланку постанови про 
накладення адміністратив-
ного стягнення будуть 
вказані права й обов’язки 
правопорушника

Якщо транспортний засіб 
перешкоджає нормальному руху 
пішоходів і створює небезпеку 
для інших, патрульний 
поліцейський має право 
перемістити його у встановлене 
законодавством місце

Вводиться система 
електронних квитанцій, які 
оформлятимуться 
борт-комп’ютерами та 
роздруковуватимуться 
портативними принтерами, 
котрими буде обладнана 
кожна патрульна машина

На дорогах будуть 
встановлені камери, 
які фіксуватимуть 
порушення

Окремі постанови не 
виносяться і не відправля-
ються правопорушникові, 
тому що він був 
повідомлений про це

Штраф необхідно 
сплатити впродовж 
30 днів

У разі тимчасової 
несплати штрафу 
накладається пеня у 
подвійному розмірі

Оскаржити можна як у 
вищий адміністратив-
ний орган, так і в суд

Оскарження призупиняє 
термін оплати

Передбачається 
SMS-інформування

На бланку оповіщення  
вказуватиметься адреса 
веб-сайту, де буде змога 
подивитися правопорушення 
в режимі онлайн

Кожному водієві щорічно 
нараховуватимуть 150 
балів. За кожне правопору-
шення відніматимуть бали. 
Тільки після їх використан-
ня накладатимуть штрафи

При несплаті штрафу 
впродовж 30 днів наклада-
ється пеня у його подвійному 
розмірі. При несплаті штрафу 
та пені протягом 60 днів 
справа передається 
виконавчій службі

150
х2

Види стягнень, бали і штрафи:

ДАІ введе нову систему штрафів: 
які зміни чекають автомобілістів

Оскарження:

Виявлення правопорушення 
патрульним поліцейським
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30 х2

Якщо правопорушник не 
заперечує адмінпостанову, 
він може сплатити штраф 
на місці безготівковим 
розрахунком

Оскаржити можна як у 
вищий адміністратив-
ний орган, так і в суд

Оскарження зупиняє 
термін оплати

Інформація: mvs.gov.ua


