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Події

КОНТРАБАНДА 

ЗАСЛУЖЕНА ВИНАГОРОДА 

НАСТИРЛИВИЙ Європротокол діє, але скористатися 
ним ніхто не зможе
З 19 вересня автомобілісти мають 
право не викликати співробітників 
ДАІ для підтвердження невеликої 
аварії з метою подальшого одер-
жання страховки: набув чинності 
закон про введення змін щодо ДТП, 
яким уводиться так званий євро-
протокол. Що це означатиме на 
практиці для водіїв — дізнавалися 
«Відомості».

Співробітники ДАІ готові до 
введення європротоколу, навіть не-
терпляче цього чекають — їм і без 
оформлення невеликих аварій ро-
боти вистачає. Таким був лейтмотив 
виступу начальника управління ДАІ 
УМВС України у Волинській області 
Володимира Поліщука під час «круг-
лого столу» зі страховиками.

— Ні для кого не секрет, що у нас 
скорочують персонал. У райвідді-
лах, включно з начальником, зали-
шиться по три людини, — наголосив 
Поліщук. — Тому ми тільки радіти-
мемо, коли роботи у нас поменшає. 
До того ж уведення євпротоколу ви-
рішить проблему створення заторів 
на дорогах. Особливо це стосується 
великих міст. 

Що ж таке той європротокол і з 
чим, як то кажуть, його їдять? 

Як повідомили в ДАІ, віднині, 
якщо в результаті ДТП транспортні 
засоби зазнали незначних пошко-
джень (до 10 тис. грн.), при цьому 
немає травмованих людей, а обидва 
водії дійшли згоди щодо причин ава-
рії, то це питання перебуває винят-
ково у сфері страховиків. Державто-
інспекторів на такі аварії можна вже 
не викликати. Єдине, що необхідно 
зробити учасникам ДТП у таких 
випадках, — повідомити страховій 
компанії про аварію. Повідомлення 
оформляється за встановленою фор-
мою. Це і є європротокол. Самостій-
на фіксація події дозволить винуват-
цеві ДТП уникнути адміністративної 
відповідальності та зекономить гро-
ші: зараз даішники, оформлюючи 
ДТП, виписують штраф на 340-425 

грн. або позбавляють прав водія на 
6-12 місяців.

Проте, судячи з виступів страхо-
виків, без ДАІ водії обходитимуться 
ще не скоро.

— У страховиків на практиці 
почнуться проблеми, — зазначив 
директор страхової компанії «Оран-
та» Ігор Гуль. — Найперше: Моторне 
(транспортне) страхове бюро Украї-

ни досі не забезпечило страхові ком-
панії бланками європротоколів. Ми 
їх бачили тільки в Інтернеті. Також 
дуже багато нарікань викликатиме 
гранична сума, на яку можна склада-
ти європротокол. Сьогодні автопарк 
обновився, і будь-яка подряпина на 
крилі «серйозної» машини не зможе 
«вміститись» у 10 тисяч гривень. Ми 
чекаємо, що буде велика кількість 
невдоволених. Тож певний час реко-
мендуватимемо водіям звертатися 
до ДАІ. 

Страховики очікують, що блан-
ки європротоколів реально потра-
плять до їхніх рук приблизно у груд-
ні. Проте навіть тоді ця послуга буде 
доступна не всім. Скористатися нею 
зможуть лише ті водії, які укладуть 
страховий договір після 19 вересня 
або переукладуть чинний на нових 
умовах. Причому такий договір для 
складення європротоколу треба 
мати обидвом учасникам ДТП. 

Так що, як бачимо, закон чин-
ності набув, а механізмів його реа-
лізації немає. Тож без ДАІ поки не 
обійтися. 

Наталка СЛЮСАР

70%
таку частину українського ринку 
одягу й взуття складають контр-
абанда та «сірий» імпорт, повідо-
мила голова правління Україн-
ської асоціації підприємств легкої 
промисловості Валентина Ізовіт.

Затримано чоловіка з 
косметикою для автомобілів 
Днями прикордонники Луцького загону разом із мит-
никами у пункті пропуску «Ягодин» виявили косме-
тику для автомобілів. Її ризикнув перевезти в Україну 
наш співвітчизник, приховавши від прикордонно-
митного контролю у машині марки «Фольксваген». 228 
кілограмів автокосметики — абразивну пасту та засіб 
для полірування — правоохоронці знайшли в ніші 
під пасажирським сидінням та у подвійному днищі 
вантажного відділення автівки. Загальна вартість ви-
лученого товару й авто — понад 34,5 тисячі гривень.

Контрабандист-утікач залишив 
із іномаркою товарів на 40 тисяч 
гривень 
Днями прикордонники відділу «Піща» Луцького загону 
гонилися за контрабандистом. Після тривалого автомо-
більного переслідування порушник вискочив з автівки й 
утік. У покинутому авто прикордонники спільно з митни-
ками виявили 1480 пачок сигарет «НЗ Блек», 504 пляшки 
лосьйону після гоління, 818 пачок вершкового масла, 416 
банок згущеного молока, 183 кілограми твердого сиру на 
майже 41 тис. грн. 

Лучанин намагався двічі ввезти 
іномарку в Україну 

Минулий тиждень став для на-
шого співвітчизника справ-

жнім випробуванням. Цими дня-
ми близько 18-ї години чоловік 
прибув у пункт пропуску «Дома-
нове». Він виїжджав із України ав-
томобілем «Фольксваген Венто». 

Згідно з рішенням Любомль-
ського районного суду, цей тран-
спортний засіб, що був увезений 
в Україну незаконно та без сплати 
мита, мав залишити митну терито-
рію нашої країни через вищезгада-
ний пункт пропуску, повідомили у 
прес-службі Луцького прикордон-
ного загону.

Але власник іномарки, житель 
Луцька, тільки частково виконав 
рішення. Адже він, щойно ви-
їхавши з пункту пропуску, відразу 
звернув на польову дорогу, нама-
гаючись знову потрапити на тери-
торію нашої держави, та вже через 
«зелений» кордон. Прикордонний 
наряд затримав порушника за 10 
метрів від держрубежу та допра-
вив його до відділу «Доманове».

Міру відповідальності затри-
маного порушника, 18-річного 
українця, визначить суд. Авто-
мобіль передадуть працівникам 
митниці.

Прикордонники виловлювали 
цигарки у водах Бугу

Спробу незаконного переправ-
лення 15 тисяч пачок цигарок 

через державний кордон припини-
ли прикордонники Луцького заго-
ну разом із польськими колегами. 
Про це повідомили у прес-службі 
загону.

15 вересня близько 16-ї години 
прикордонний наряд відділу «Ви-
соцьк» зі спостережної вежі помі-

тив завантажений віз, який швид-
ко рухався у бік кордону. Туди 
негайно вислали групу реагування 
та попередили польських колег.

Невдовзі біля кордону затри-
мали любомлянина без докумен-
тів. Чоловік переховував у кущах 
шість ящиків цигарок. За 200 ме-
трів від нього група реагування з 
сусіднього відділу затримала ще 
одного правопорушника. Він пе-
ребував на березі річки з сімома 
ящиками сигарет, два з яких дове-
лося витягувати з води.

А на території сусідньої держа-
ви польські колеги затримали гро-
мадянина Польщі. На березі річки 
вони виявили автівку, гумовий чо-
вен і 17 ящиків уже переправлених 
цигарок.

Міру відповідальності двох 
затриманих мешканців Любомля 
вирішить районний суд, а цигарки 
білоруського виробництва переда-
дуть митникам.

Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

Дві сім’ї лісівників отримали безкоштовно нові 
помешкання 

Страховики очікують, що 
бланки європротоколів ре-
ально потраплять до їхніх 
рук приблизно у грудні. 
Проте навіть тоді ця послу-
га буде доступна не всім. 
Скористатися нею зможуть 
лише ті водії, які укладуть 
страховий договір після 19 
вересня або переукладуть 
чинний на нових умовах. 

Напередодні професійного свята 
— Дня працівника лісу — на-

чальник Волинського обласного 
управління лісового та мисливсько-
го господарства Богдан Колісник 
відкрив два нових лісництва у селах 
Градиськ і Залізниця й вручив двом 
сім’ям ключі від квартир.

Сльози навернулися на очі Ва-
лентини Іванівни — дружини трак-
ториста Залізницького лісництва 
ДП «Любешівське ЛМГ» Івана Лаща, 
коли пан Колісник вручив їхній ба-
гатодітній сім’ї ключі від трикімнат-
ної квартири. 

— Про таке навіть не мріялося, 
— зізналася жінка. — Це схоже на 
диво!

Ключі від квартири — це за-

служена та справедлива винагоро-
да. Адже Іван Андрійович незмінно 
працює у системі лісового госпо-
дарства вже вісімнадцять років. Із 
дружиною виховують чотирьох ді-
тей. Четвертокласник Максимко, 
п’ятикласник Сашко, семикласник 
Андрій і восьмикласниця Тетяна 
тепер матимуть де і уроки повчити, 
і відпочити. Поруч із будиночком 
знаходяться ставочок і ліс. Для жит-
тя дуже зручне місце. 

Однокімнатну квартиру отрима-
ла й сім’я помічника лісничого За-
лізницького лісництва Олександра 
Живка. Він хоч і молодий, але вже 
встиг зарекомендувати себе сумлін-
ним і тямущим працівником. Нещо-
давно одружився, рік тому в сім’ї на-
родився син Романко. 

— Програмою обласного управ-
ління лісового та мисливського гос-
подарства до 2015 року передбачено 
здати в експлуатацію сто квартир, 
— зазначив начальник управління 
Богдан Колісник. — Щонайперше 
хочемо забезпечити житлом моло-
дих спеціалістів, які приходять до 
нас на роботу, та багатодітні сім’ї, 
що потребують поліпшення житло-
вих умов.

Торік власним житлом завдя-
ки цій програмі обзавелося 23 сім’ї. 
Цьогоріч для працівників лісової га-
лузі заплановано здати 29 квартир, 
на сьогодні отримали житло вже 15 
лісівників. 

— Обидві сім’ї, особливо Івана 
Лаща, давно потребували поліпшен-
ня житлових умов, — каже дирек-
тор ДП «Любешівське ЛМГ» Юрій 

Васюхник. — Але така можливість 
з’явилася тільки цього року після 
того, як у Залізниці збудували нове 
лісництво, а старе реконструювали 
під житло.

Цього дня чільник лісової галузі 
Волині відкрив і нове приміщення 
Градиського лісництва ДП «Горо-
доцьке ЛГ». 

— За два останні роки це вже 
третя наша новобудова, — наголосив 
директор ДП «Городоцьке ЛГ» Сер-
гій Ребар. — Раніше ми здали в екс-
плуатацію такі ж чудові приміщення 
Новорудківського та Троянівського 
лісництв. Час показав, що вони над-
звичайно зручні для роботи.

Сергій ЦЮРИЦЬ

Сімейство Івана Лаща

Сім’я Олександра Живка

ОГОЛОШЕННЯ 

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
лот І – свинарник загальною площею 289,5 кв.м.
Рік побудови – 1979, група капітальності – ІІ-ІІІ, число поверхів – 1, заг.пл. – 289,5 кв.м., об’єм – 
920,0 куб.м.
Конструктивні елементи: фундаменти – бетонні стрічкові, стіни, перестінки – цегляні (5% 
розібрано), підлога – бетонна, перекриття – з з/бетонних панелів (70%), частково дерев’яне 
(30%), 5% розібрано, покрівля – з а/ц листів, отвори – дерев’яні, опорядження – фарбування 
вапняним розчином, інженерне забезпечення – відсутнє.  
Фізичний знос – 37%.
Місцерозташування – вул.Грушевського, 2 б, смт.Колки, Маневицького району, Волинської 
області.
Питання землекористування вирішується покупцем після укладання договору купівлі-
продажу згідно з чинним законодавством. 
Стартова ціна – 22860,00  грн. з врахуванням ПДВ. 
Гарантійний внесок 10% від стартової ціни і реєстраційний внесок 17 грн. вноситься на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться 10.10.2011 об 11 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку аукціону.
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188, 
242-065. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

Волинський аукціонний центр оголошує аукціон 
з продажу права оренди земельної ділянки та продажу земельної ділянки, що перебувають у 

власності Маневицької селищної ради Маневицького району Волинської області: 
лот І – право оренди земельної ділянки площею 14 кв.м терміном на 5 років.    
Місцерозташування – вул.Луцька, смт.Маневичі Волинської області 
Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Цільове призначення – для встановлення малої архітектурної форми (комерційного призна-
чення).
Кадастровий номер – 0723655100:01:002:2227
Початкова вартість продажу лоту №1 –1304,40 грн. з врахуванням ПДВ. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки – 2319,80 грн. Річна орендна плата – 10% від нормативної грошової 
оцінки (231,98 грн.). Земельна ділянка прямокутної форми. По периметру земельна ділянка 
межує: з північної, південної та східної сторони – з землями Маневицької селищної ради не 
переданими у власність та не наданими у користування, із західної сторони – із землями Ма-
невицької районної державної лікарні ветеринарної медицини. Обмеження відсутні, сервітути 
не встановлені.
Реєстраційний внесок – 480,00 грн.
Гарантійний внесок – (10% від початкової вартості лота) – 130,44 грн.
лот ІІ – земельна ділянка площею 0,40 га.    
Місцерозташування – вул.Вокзальна, смт.Маневичі Волинської області. 
Категорія земель – землі промисловості. Цільове призначення – для розташування об’єктів 
роздрібної торгівлі та комерційних послуг.
Кадастровий номер – 0723655100:01:001:0891.
Початкова вартість продажу лоту №2 – 106760,00 грн.     
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 106760,00 грн. Земельна ділянка багатокутної 
форми. Рельєф місцевості – рівнинний. Опис меж: Від А до Б землі загального користування 
(вул.Вокзальна). Від Б до В землі Маневицької селищної ради. Від В до Г землі Служби авто-
мобільних доріг у Волинській області. Встановлено обмеження на використання земельної 
ділянки – охоронну зону лінії електропередач площею 752 кв.м.
Реєстраційний внесок – 480,00 грн.
Гарантійний внесок – (10% від початкової вартості лота) – 10676,00 грн.
Реєстраційні та гарантійні внески вносяться на рахунок: 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен 
Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635. Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський 
аукціонний центр”. 
Спеціальні умови – переможець відшкодовує витрати затрачені на виготовлення технічної 
документації та проведення аукціону.
Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.
Мельнична 13. Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку 
аукціону. Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 
244-188, 242-065. Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування.


