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19 березня в російському місті 
Іваново відбулися змагання 

з кйокусін карате. Команду з Укра-
їни представляли семеро юних 
каратистів, серед яких двоє учас-
ників — лучани. На Відкритому 
чемпіонаті та першості Російської 
Федерації з кіокушинкай будо ка-
рате українці вибороли чотири зо-
лотих медалі й одну бронзову.

За словами голови правління 
Української федерації «Кйокусін-
Будо Карате» сенсея Дмитра Во-
линця (4 дан, Бранч Чіф України), 
українська команда показала від-
мінні результати на змаганнях, а 
журі, в складі якого переважали 
росіяни, не очікувало таких блис-
кучих показників. Загалом на чем-
піонат з’їхалося 550 учасників із 
десяти країн світу. 

Найбільше учасникам за-
пам’ятався бій 18-річної лучанки 
Ольги Лещук, якій довелося зі-
йтися в бою з чемпіонкою світу, 
неодноразовою призеркою чем-
піонатів карате росіянкою Анною 
Кукаріною. Бій в основному часі 
завершився нічиєю, одначе додат-
ковий час все-таки приніс перемо-
гу росіянці. Блискучі результати 

показав також броварчанин Геор-
гій Долінін.

Отже, в результаті запеклих 
поєдинків золоті медалі додому 
привезли миколаївці Олександр 
Павлюк і Світлана Жегар, рівня-
нин Олександр Білецький і Юлія 
Яницька з Броварів. Бронзовим 
призером змагань із кйокусін ка-
рате стала 14-річна лучанка Таїсія 
Нарусевич. У якості призів коман-
ді вручили грамоти, медалі, три 
плазмових телевізори, гірський 
велосипед, а також кухонний ком-
байн. Дмитро Волинець розповів, 
що в аеропорту трапився казусний 
випадок і не всі подарунки вдало-
ся доставити додому. Призовий 
ровер довелося переправляти по-
тягом.

Федерація «Кйокусін-Будо Ка-
рате» висловлює подяку за фінан-
сову допомогу для участі в чемпіо-
наті директору фірми «Континіум» 
Степану Івахову.

До слова, цими вихідними, 
25 і 26 березня, у спортивно-
розважальному комплексі «Адре-
налін Сіті» відбудеться всеукра-
їнський чемпіонат із кйокусін 
карате.

До редакції «Відомостей» уже 
кілька разів зверталися жителі сіль-
ської місцевості й розповідали, що 
останнім часом працівники ДАІ аж 
надто активізувалися та патрулю-
ють сільські вулиці цілодобово. При 
цьому зупиняють транспорт без 
перебору: чи то авто, чи трактор, 
мопед і так далі. Доходить до того, 
що зупинивши автомобіль, запиту-
ють, куди їде водій. Виникає думка, 
що даішники просто виконують 
«план» із складання протоколів. 
Чому так посилилась увага саме до 
сіл? Адже, як відомо зі статистики 
аварій, найбільше ДТП трапляється 
на швидкісних трасах центрального 
сполучення, або у містах, де велике 
скупчення транспорту, але аж ніяк 
не в глухих сільських провулках. 

На це й інші запитання «Ві-
домостям» відповідає виконувач 
обов’язків начальника сектора моні-
торингу, юридичного забезпечення 
та зв’язків із громадськістю УДАІ 
УМВС у Волинській області майор 
міліції Андрій Владимир.

— Робота державтоінспекції 
побудована таким чином, що до-
роги державного значення обслу-
говуються підрозділами дорожньо-
патрульної служби — це окремі 
стройові підрозділи, — розповідає 
Андрій Орестович. — У нас в облас-
ті їх є п’ять. А підрозділи державто-
інспекції районних і міських відді-
лень забезпечують безпеку руху на 
дорогах місцевого значення. І якщо 
наряд перебуває у якомусь спокій-
ному населеному пункті чи там, де 
інтенсивність руху мала, то на це є 
причини. Зокрема, беруться до ува-
ги статистичні дані, які засвідчують, 
що в тому місці треба провести ро-
боту по дотриманню транспортної 
дисципліни. Звичайно, ДТП із тяж-
кими наслідками через перевищення 
швидкості частіше трапляються у ве-

ликих містах, на дорогах державного 
значення, оскільки там дорожнє по-
криття асфальтне. Але й у сільській 
місцевості автопригоди скоюють. В 
основному це зіткнення транспорт-
них засобів, наїзд на пішоходів, і 
часто водії тікають із місця пригоди. 
Випадків керування транспортними 
засобами у нетверезому стані най-
більше фіксують якраз у сільській 
місцевості, адже тут водії, сідаючи 
за кермо напідпитку, розраховують 
на те, що «пронесе». Не дивлячись 
на високі штрафи за пиятику, щодо-
би в області виявляємо приблизно 
п’ятнадцять таких порушників. 

Ще одним проблемним питан-
ням у селах, за словами майора, є 
керування молоддю скутерами, мо-
педами, особливо весною та влітку, 
у нетверезому стані, що стає причи-
ною ДТП. Адже не секрет, що сіль-
ські парубки полюбляють увечері 
їздити на дискотеки з одного села в 
інше. 

— Я не виключаю того, що 
працівники ДАІ поводять себе в 
окремих випадках занадто скру-
пульозно та принципово, — про-
довжує Андрій Владимир, — але 
пріоритетом нашої роботи є нала-
годження партнерських відносин 
між працівником ДАІ та водіями. 
Націлюємо інспекторів на надання 
всебічної допомоги водіям. Наголо-
шуємо, що за незначні порушення 
варто робити попередження. Якщо 
водій не згідний із діями працівни-
ка ДАІ, він може написати в управ-
ління скаргу, заяву, ми проведемо 
службову перевірку. Або ж можна 
передзвонити на телефон довіри — 
74-22-44, а також відіслати есемес 
на 050-869-97-95.

Щодо причин зупинки тран-
спортних засобів, то, за словами пра-
цівника управління ДАІ, на сьогодні 
вони чітко передбачені інструкцією і 
їх перелік великий. 

— Періодично органи внутріш-
ніх справ проводять цільові опера-
ції, скажімо, «Розшук», «Майно», 
«Іноземець», які є підставою для зу-
пинок транспортних засобів, і деякі 
дозволяють навіть перевіряти багаж 
і паспорти, — пояснює Андрій Вла-
димир. — Працівник ДАІ, який зу-
пиняє транспортний засіб, повинен 
назвати своє ім’я, посаду та підставу 
зупинки: «порушені ПДР», «операція 
така-то», «ваш транспортний засіб 
входить у перелік авто, які розшуку-
ються» й інше. На вимогу водія пра-
цівник ДАІ зобов’язаний пред’явити 
службове посвідчення для того, щоб 
водій упевнився, з ким має справу. 
Не рідко доводилося чути, що водії 
починають вимагати маршрутний 
лист, але це наші внутрішні доку-
менти й інспектор не зобов’язаний 
його показувати. 

ПОРАДИ ВОДІЯМ, ЯКИХ 
ЗУПИНИЛИ, КОЛИ ВОНИ НЕ 

ПОРУШИЛИ ПРАВИЛ

Перед тим як подати свої доку-
менти, переконайтеся, що людина 
у формі насправді є працівником 
ДАІ. Тому, посилаючись на ст.5 За-
кону України «Про міліцію», можна 
попросити інспектора пред’явити 
службове посвідчення. Варто за-
писати номер посвідчення та пріз-
вище, ім’я, по батькові. Пізніше це 
дасть вам можливісь опротестувати 
неправомірні дії інспектора ДАІ. По-
цікавтеся причиною зупинки. Таке 
право вам дає ст.16 Закону України 
«Про дорожній рух». Почувши модне 
серед працівників ДАІ — «перевірка 
документів», висловіть своє бачення 
— це не причина, а бажання інспек-
тора. Причиною це може бути лише 
у двох випадках — вас підозрюють у 
вчиненні правопорушення або про-
водиться цільовий захід із перевірки 
документів, про що можна дізнатися 
по телефону довіри ДАІ. Якщо у вас 

його нема — попросіть в інспектора. 
Зрозумівши, що зупинка автомобі-
ля — це бажання інспектора, який 
хоче вас «понюхати», повідомте про 
дії цього даішника за телефоном до-
віри. Перевірка документів — про-
цедура для вас принизлива, забирає 
ваші час і нерви. Навіщо вас відволі-
кати, якщо ви нічого не порушили? 
Чим частіше ми це робитимемо, тим 
рідше вони нас зупинятимуть, аби 
«понюхати». Ваша позиція у розмові 
з працівником ДАІ може виглядати 
так:

— Я готовий передати вам до-
кументи для перевірки, одначе да-
вайте дотримуватися законної 
процедури. Спочатку ви представ-
ляєтесь, потім пред’являєте своє 
службове посвідчення та називаєте 
причину зупинки. При цьому я прошу 
вас дотримуватися вимог вашої ж 
службової інструкції №111, де чітко 
вказані причини для зупинки. Якщо 
ми зараз вияснимо, що ви порушуєте 
інструкцію, а причини для зупинки 
не було — значить, ваші вимоги про 
пред’явлення документів — неза-
конні. А я вимушений виконувати 
не будь-які, а тільки законні вимоги 
працівника міліції.

Щоб захистити себе, водію вар-
то звернути увагу, на якому авто та 
в якому місці стоїть патруль. Чи не 
створює він перешкод іншим учас-
никам руху. Якщо ви бачите явні 
порушення з боку інспектора ДАІ 
(зупинка транспортних засобів на 
ділянках доріг із обмеженою види-
містю, до і після поворотів, безпо-
середньо перед перехрестями, в зоні 
залізнодорожніх переїздів і в інших 
небезпечних місцях), повідомте про 
це порушення по телефону довіри 
ДАІ, а ще краще — у службу вну-
трішньої безпеки МВС, сфотогра-
фуйте все, що бачите.

Людмила ШИШКО
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Події

ДЛЯ БЕЗРОБІТНИХ 

Станом на 1 березня 2011 року 
на обліку в центрах зайнятості 

перебували 635,6 тисячі незайнятих 
громадян. Серед них 333,9 тисячі 
осіб становили жінки, 301,7 тисячі 
— чоловіки, 269,9 тисячі — молодь, 
35,5 тисячі — вивільнені працівники, 
126,1 тисячі — особи, які не здатні на 
рівних конкурувати на ринку праці. 
Статус безробітного мали 616,7 тис. 
осіб, із яких 466,3 тис. отримували 
допомогу з безробіття.

Станом на 1 березня 2011 року 
кількість вакансій у базі даних Дер-
жавної служби зайнятості становила 
72,9 тис., у тому числі для робітників 
— 33,9 тис., для службовців — 28,9 
тис., і 10,1 тис. — для осіб, які не ма-
ють спеціальної підготовки. 

Найпопулярніші професії, на 
які сьогодні є попит, — це професії 
висококваліфікованих робітників 
— слюсарів, токарів, електрогазоз-
варників, водіїв, кухарів, продавців 
та інших представників робітничих 
професій. Серед роботодавців ма-
ють попит фахівці з високим рівнем 
кваліфікації, топ-менеджери, а та-
кож економісти, лікарі, бухгалтери, 
юристи з відповідним досвідом ро-
боти.

ЗНАЙ НАШИХ 

Українські каратисти привезли з 
Росії чотири золотих медалі

15%
стільки працюючих українців, як 
свідчить дослідження, активно 
шукають роботодавця та готові в 
будь-який момент піти з наявного 
місця роботи. Про це повідомили 
аналітики міжнародного кадро-
вого холдингу АНКОР. 

Донецькі терикони перетворять 
на розважальні майданчики
У Донецьку до Євро-2012 планують створити з териконів 
місця для проведення культурно-розважальних заходів. 
Для цього скористаються досвідом німецьких колег, 
повідомляє інформаційний центр «Україна-2012».Таких 
висновків дійшли представники міської ради під час 
зустрічі 21 березня з Генеральним консулом Німеччини 
Клаусом Ціллікенсом та керівниками проекту «Рур-2010» 
у Донецьку. На зустрічі також запропонували підвищити 
вуличну культуру шляхом залучення жителів міста до 
підготовки та проведення різних заходів.

На Волинь їде данська вакцина 
від туберкульозу
Лікарі зізнаються, що небезпечною тенденцією останніх 
років є недопостачання вакцини. Останні сто доз вакци-
ни, за словами заступника головного санітарного лікаря 
Волині Миколи Яцини, виділили на Луцький пологовий 
будинок місяць тому. «На днях маємо отримати позачер-
гово сім тисяч доз данської вакцини, — повідомив Ми-
кола Яцина. — Крім того, МОЗ передбачило для області 
ще 25 тисяч доз вакцини від туберкульозу. Така кількість 
препарату повністю задовольнить річну потребу». 

На Волині 
популярні робітничі 
спеціальності

Даішники шукають п’яних водіїв у селах

РИНОК ЗБРОЇ 

Невимовне горе сталося у родині Буфалів із села Ставки Турійського 
району. В один день батьки втратили своїх двох синів — Андрія та 
Владислава. 12 березня хлопці загинули в автокатастрофі. Андрій уже 
цього року мав стати випускникои Ставківської загальноосвітньої школи 
I-II ступенів, Владислав — навчався у 6-му класі. Хлопці були старанними 
й ввічливим учнями, товариськими і вірними друзями — таким вони й 
залишаться у пам’яті всіх, хто з ними жив, дружив, спілкувався. Педко-
лектив школи та учні глибоко переживають цю трагедію і висловлюють 
щире співчуття батькам. Горе не залишило байдужим серце кожного 
жителя Ставків, односельчани скорблять і висловлюють своє співчуття 
рідним загиблих хлопців. 

РАЙ ДЛЯ ТУРИСТІВ 


