
Водіям уже сьогодні треба про-
думати, в яких місцях краще 

прилаштовувати авто, щоб не було 
проблем. 22 грудня під час опера-
тивної наради в Луцькій міській 
раді стало відомо, що КП «Авто-
парксервіс» хоче взяти в оренду 
евакуатор. 

Нагадаємо, 19 грудня в облас-
ному центрі почала працювати 
нова патрульна поліція. Про те, 
як організована робота поліцей-
ських, які завдання на перспекти-

ву, розповів начальник управління 
патрульної поліції в місті Луцьку 
Антон Цюцюра. 

У ході обговорення стало відо-
мо, що комунальне підприємство 
«Автопарксервіс» працює над тим, 
щоб взяти в оренду евакуатор. 
Тоді, за відсутності недобросовіс-
них водіїв, неправильно припар-
ковану автівку можна буде забрати 
на штрафмайданчик. Планується, 
що евакуатор почне працювати з 
лютого.

Цього разу потерпіли дві лучанки. В 
однієї жінки пройдисвіти виманили 
20 тисяч гривень, у другої — біль-
ше 12 тисяч гривень.

28-річна жителька обласного 
центру продавала одяг через всес-
вітню мережу Інтернет. Через де-
який час товаром зацікавилися, і 
до лучанки зателефонував чоловік. 
Невідомий довго розпитував про 
товар, після чого вирішив його при-
дбати.

За домовленістю, покупець мав 
перевести потерпілій гроші на пла-
тіжну картку. А продавець, після 
оплати товару, зобов’язалася відпра-
вити його за адресою, яку надішле 
покупець.

Через деякий час до лучанки 
знову зателефонували. Цього разу 
невідомий чоловік представився 
працівником банку. Він повідомив, 
що на її картку мають прийти гроші, 
але цю фінансову операцію викона-
ти неможливо, оскільки платник — 
юридична особа. Однак невідомий 
переконав потерпілу надати йому 
пароль до картки, аби мати можли-
вість зарахувати на неї гроші. Після 
недовгих вагань жінка погодилась 
— і миттєво позбулася 20 тисяч гри-
вень, які були на рахунку.

Зрозумівши, що щось не так, по-
терпіла забила на сполох. «Праців-
ник банку» її заспокоїв і сказав, що 
стався збій операції, і кошти зараз 
повернуть назад. Для цього необ-
хідно назвати ще трьох поручителів, 
які мають платіжні карти цього бан-

ку. Жінка надала дані ще трьох по-
ручителів, своїх знайомих. Тож «на 
вудку» пройдисвітів потрапила ще 
й 31-річна подруга лучанки, у якої 
шахраї в аналогічний спосіб видури-
ли 12 500 гривень.

За фактом шахрайства право-
охоронці відкрили кримінальне 
провадження за ч. 1 ст. 190 Кримі-
нального кодексу України. Триває 
досудове розслідування.

На жаль, шахрайство з інтернет-
покупками явище не нове. Щодня 
пройдисвіти вигадують усе нові й 

нові схеми.
Однак у жодному разі ніколи й 

нікому не слід називати персональ-
них даних: ПІН-код банківської 
картки, CVV-код та пароль. Ці дані 
повинен знати лише власник картки, 
коментують ситуацію працівники 
правоохоронних органів.

Якщо все ж таки ви стали жерт-
вою інтернет-шахраїв, одразу пові-
домте за телефоном «102». Тільки в 
такому випадку правоохоронці змо-
жуть за гарячими слідами встанови-
ти та затримати зловмисників.
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стільки осіб помилував Президент у цьому 
році. 1 тис. 260 засудженим було відмовле-
но в задоволенні клопотань.
«Загалом, за період із 6 лютого 2014-го до 
10 грудня 2015 року департамент отримав 
4 тис. 137 звернень щодо помилування 3 
тис. 249 осіб», — йдеться в повідомленні.

Змінено порядок нарахування 
плати за послуги з централізо-

ваного опалення в разі відсутнос-
ті в квартирі (будинку садибного 
типу) та на вводах у багатоквар-
тирний будинок засобів обліку те-
плової енергії.

Новоприйняті зміни передба-
чають механізм нарахування спо-
живачам (у яких відсутні прилади 
обліку теплової енергії) щомісяч-
ної плати за послуги з централізо-
ваного опалення, що враховує від-
хилення фактичної температури 
зовнішнього повітря та тривалості 
опалювального сезону від норма-
тивних показників, які взято до 
розрахунків тарифів на послуги з 
централізованого опалення.

Такий механізм дозволить 
уникнути перерахувань розміру 
плати в кінці опалювального се-
зону, адже споживачі сплачувати-

муть кожного місяця за фактично 
спожиті послуги.

При цьому, якщо підприєм-
ство не забезпечить належного 
надання та відповідної якості по-
слуг, окремо здійснюватиметься 
перерахунок плати за послуги з 
централізованого опалення відпо-
відно до Порядку, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 лютого 2010 року 
№ 151.

Постанову  Кабінету Міністрів 
України від 30 жовтня 2015 року 
№ 1037 «Про запровадження пе-
рерахунку вартості послуги з цен-
тралізованого опалення залежно 
від температури зовнішнього по-
вітря» підтримано Міжнародним 
валютним фондом, що свідчить 
про відповідність цієї постанови 
тій програмі, яка здійснюється за 
підтримки МВФ.

У Новолинську двоє місцевих 
жителів побили до смерті 

18-річного юнака. Про це пові-
домили в прес-службі ГУ НП у 
Волинській області.

До чергової частини Ново-
волинського відділу поліції на-
дійшло повідомлення з міської 
лікарні про те, що до них звер-
нувся невідомий чоловік та 
розповів, що в одній із квартир 
міста знаходиться чоловік без 
свідомості.

Лікарі карети швидкої допо-
моги, після приїзду за викликом, 
констатували смерть 18-річного 
юнака.

«Правоохоронці встанови-
ли, що смерть наступила внаслі-
док нанесення тяжких тілесних 
ушкоджень в ділянку голови», — 
сказано в повідомленні.

Як з’ясувалося, до злочину 
причетні два жителі міста Ново-
волинська, 1977 та 1984 років на-
родження.

За цим фактом розпочато 
кримінальне провадження за 
ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілес-
не ушкодження) Кримінального 
кодексу України.

Тепер чоловікам загрожує 
до десяти років тюремного 
ув’язнення. Вирішується питан-
ня про обрання їм міри запобіж-
ного заходу.

Інтернет-шахраї продовжують 
виманювати в людей гроші 

Учасникам АТО реструктуризують 
80–100% іпотечних кредитів

На Волині зловмисниця 
викрала ікони
До Ківерцівського відділу поліції із за-
явою про крадіжку звернулася 39-річна 
жителька району, у якої обікрали буди-
нок. Злодій розбив вікно в помешканні 
та викрав із хати речі повсякденного 
вжитку та дві ікони. Загалом поцуплено 
майна майже на дві тисячі гривень. 
Невдовзі зловмисницю затримали. Зло-
дійкою виявилася 52-річна жителька 
обласного центру.

Відтепер споживачі централізованого 
опалення сплачуватимуть за фактично 
спожиті послуги

Двоє чоловіків на 
Волині побили до 
смерті юнака

У Луцьку з лютого запрацює евакуатор

У селі Житнів на Камінь-
Каширщині відкрили школу-
довгобуд за 50 млн грн
Заклад розрахований щонайменше на 180 дітей. Для тих, хто 
добиратиметься до школи з сусідніх сіл, передбачили авто-
бус. У новому навчальному закладі є великий спортивний 
зал, якого немає в жодній із ближніх шкіл. Безпосередньо на-
вчальний процес стартуватиме з початком 2016 року. До того 
часу сформують педагогічний колектив та здійснять останні 
приготування. Нагадаємо, досі в Житнівці функціонувала 
лише початкова школа. 

Поліція Ковеля затримала 
псевдоохоронця

Рівненські школярі видобувають 
електричний струм із картоплі, яблук і 
помідорів

Чоловік, вбравшись у форму,  
робив оглядини помешкань 

місцевих жителів
До Ковельського відділу поліції 

звернулася жителька селища Лю-
блинець із заявою про неправомір-
ні дії особи.

Як з’ясувалося, невідомий 
молодик, у стані сп’яніння, пред-
ставившись членом поліцейської 
групи, зайшов у квартиру та почав 
роздивлятись обстановку в квар-
тирі.

Пізніше до поліцейських звер-
нулося ще двоє мешканців цього 
селища з аналогічними заявами.

Правоохоронці встановили 
особу молодика. Ним виявися 
18-річний місцевий мешканець. 
Одяг взяв у свого товариша. Однак 
пояснити, з якою метою ходив по 
оселях, — не зміг.

На молодика було складе-
но адміністративні протоколи за 
статтями 178-1 (Розпивання пива, 
алкогольних, слабоалкогольних 
напоїв у заборонених законом міс-
цях або поява у громадських міс-
цях у п’яному вигляді), 173 (Дрібне 
хуліганство) Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, 
повідомляє Ковельський відділ по-
ліції ГУ НП у Волинській області.

На Рівненщині дубнівські шко-
лярі взялися видобувати елек-

тричний струм із картоплі, яблук 
і помідорів. Свої досліди підлітки 
проводять з учителькою фізики. 
Педагог розповідає: таким овочево-
фруктовим методом можна заряди-
ти навіть мобільний телефон.

Після уроків учні школи в Дуб-
но збираються в кабінеті фізики та 
швиденько облаштовують на партах 
навчальну лабораторію. На перший 
погляд видається, що вони будуть 
обідати — на столі і яблука, і кар-
топля, і квашені помідори, а також 
вода та сіль. Утім, із зазначених 
продуктів школярі видобуватимуть 
електричний струм.

«Спершу розрізаємо картопли-
ну. Із одного шматочка потрібно 

вийняти середину», — проводить 
майстер-клас восьмикласник  Ан-
дрій Заблоцький.

Далі в картоплину витискають 
трохи зубної пасти, додають сіль та 
з’єднують дві половини овоча, на-
скрізь вставляється цвях і дріт. До 
цієї конструкції хлопець під’єднує 
тестер, і відразу видно результат 
— овоч справді видає електричний 
струм.

«Маємо 0,3 вольта. І чим більше 
картоплин під’єднаємо, тим більший 
буде струм. Він триматиме близько 
15 хвилин», — розповідає Андрій.

На картоплі школярі не зупи-
нилися — у хід пішли яблука. Елек-
тричний струм із фрукта добувають 
за схожим принципом.

«Також при такому з’єднанні 
можна робити струм із квашених 
помідорів. Щоб горіла лампочка, 
треба, напевно, взяти їх штук 15–
20», — додає дев’ятикласниця Софія 
Гульчук.

Експериментувати школярам 
допомагає учителька фізики Ірина 
Андрійчук. Педагог впевнена, що 
такі дитячі «овочево-фруктові вина-
ходи» можуть стати всім у пригоді.

Самі ж школярі вже замислю-
ються над глобальнішими винахо-
дами. Тепер хочуть віднайти спосіб 
позбутися льодового покриття на 
дорозі, щоб зекономити гроші в бю-
джеті на снігоочисну техніку.

Решті громадян — від 25 до 75 
відсотків. 
За даними НБУ, станом на сьо-

годні фізичним особам — рези-
дентам України надано кредитів 
у іноземній валюті на суму $ 4,28 
млрд, сума всіх іпотечних кредитів 
становить $ 2,16 млрд.

Кабмін пропонує дозволи-
ти фізособам реструктуризувати 
кредити під купівлю єдиного для 
сім’ї житла зі списанням 25–75% 

обсягу іпотеки, а для учасників 
АТО — 80–100% іпотеки, залишок 
за якими не перевищував близько 
2,5 млн грн на 1 січня 2015 року і 
за якими відсутня прострочена 
заборгованість станом на 1 січня 
2014 року або вона була погашена. 
Такі кредити становлять близько 
20 млрд грн, або близько 40% всьо-
го обсягу іпотеки.

Зазначимо, банки схвалили 
таку пропозицію.

Депутати Луцької міськради вимагають відставки уряду Яценюка

Відповідне звернення до голо-
ви Верховної Ради ухвалили під 

час другої сесії Луцької міськради 23 
грудня.

Текст звернення зачитав депутат 
міськради Микола Федік. 

«Результатом року діяльності 
уряду на чолі з Прем’єр-міністром 
Арсенієм Яценюком, який прийшов 
до влади на крові героїв Революції 

Гідності, стало божевільне зростан-
ня комунальних тарифів та урізання 
соціальних стандартів. Кабмін на 
чолі з лідером «Народного фронту» 
відзначився намаганнями розпро-
дати стратегічні та прибуткові під-
приємства та землю сільськогос-
подарського призначення. За час 
урядування Арсенія Яценюка ВВП 
України впав на 20%. Промисловість 

скоротилася на 25%. Ціни зросли, 
як мінімум, у 2–3 рази. Національна 
валюта знецінилася більш як утри-
чі. Мінімальна зарплата та пенсія 
українців відстає від реального про-
житкового мінімуму у два рази. Усе 
це — наслідки провальної роботи 
уряду...», — йдеться у зверненні. 


