
Нещодавно Державтоінспекція 
оприлюднила звернення до грома-
дян, які користуються посвідчен-
нями водія, що були видані ще за 
СРСР, із проханням обміняти їх на 
нові. Згідно з законом, такі водій-
ські права припинять свою дію 1 
січня 2014 року. У скільки обійдеть-
ся заміна, куди звертатись і якою 
є процедура обміну документів, 
дізнавалися «Відомості». 

В офіційному повідомленні ДАІ 
йшлося про те, що заміна посвідчень 
старого зразка на нові буде проводи-
тися працівниками РЕП (реєстра-
ційно-екзаменаційних підрозділів) 
із квітня цього року для комфорт-
ності й безперебійного отримання 
цієї послуги будь-яким громадяни-
ном. Одначе це не зовсім так, бо, як 
повідомила нам інспектор відділу 
автомобільно-технічної інспекції 
та організації реєстраційно-екзаме-
наційної роботи УДАІ в області ка-
пітан міліції Наталія Ковальчук, на 
Волинь іще не надійшла вся необхід-
на для такої процедури спецпродук-
ція. Найімовірніше, вона з’явиться 
після 15 квітня, тож уже в кінці міся-
ця водії зможуть звертатись у відді-
ли РЕП, які здійснюють реєстрацію 
транспортних засобів. 

— За підрахунками, на область 
потрібно приблизно 50 тисяч 640 
посвідчень водія, — каже Наталія 
Андріївна. — Та проблем із обміном 
не виникатиме. Щоб поміняти старі 
права, людина має подати до відді-
лень РЕП такі документи: паспорт, 
екзаменаційну картку водія або до-
відку ДАІ про підтвердження факту 
видачі посвідчення водія, оригінал 
і копію документів про зміну осо-
бистих даних особи, якщо такі є, 

посвідчення водія, дві кольорові фо-
токартки розміром 3,5 × 4,5 см, ме-
дичну довідку встановленого зразка 
про придатність до керування тран-
спортним засобом і квитанцію про 
сплату коштів за бланкову продук-
цію та послуги Державтоінспекції. 

А сплатити доведеться 198 гри-
вень плюс вартість медичної довід-
ки. Проте сума може бути й біль-
шою. 

— Є випадки, коли людина отри-
мувала посвідчення водія не там, 
де буде його змінювати, — пояснює 
Наталія Ковальчук. — Відповідно, 
ми не можемо перевірити факт по-
передньої видачі посвідчення водія 
на місці або свідоцтва про закін-
чення закладу за базами даних РЕП 

ДАІ. Тому змушені будемо направ-
ляти запити за місцем видачі тако-
го водійського посвідчення. Адже 
колись був СРСР і документ могли 
видавати, наприклад, у Росії чи ін-
шій країні. Поки відповідь не отри-
мали, людині надається тимчасовий 
талон на право керування. В такому 
разі послуги ДАІ вже коштувати-
муть 234 гривні. Тимчасовий талон 
діятиме два місяці. Якщо виникне 
потреба, коли відповідь із якихось 
причин не надходить, строк дії та-
лона може бути продовжений іще на 
один місяць. 

— А якщо підтвердження не на-
дійде, адже минуло вже стільки часу 
й у країнах колишнього Радянського 
Союзу база могла не зберегтися? — 

цікавимось у пані Наталії.
— Якщо нема бази, то є карто-

тека, — відповідає. — Якщо посвід-
чення видавали, то підтвердження 
повинно прийти обов’язково. У разі, 
коли такого підтвердження не буде, 
тимчасовий талон анулюється і по-
свідчення не обмінюється. 

— Екзаменаційні картки також 
мало у кого збереглися, і навряд чи 
хтось із водіїв старшого покоління 
тепер може їх подати. Як бути в та-
кій ситуації? — уточнюємо. 

— Екзаменаційна картка зберіга-
ється за місцем видачі посвідчення 
водія, тобто вона є у РЕП, — пояс-
нює капітан міліції. 

— А якщо людина прописана у 
Рівному і колись саме там отриму-
вала посвідчення водія, а тепер хоче 
його поміняти тут, у Луцьку? — про-
довжуємо розмову. 

— Можна замінити в іншому 
РЕП, але треба взяти довідку за міс-
цем прописки в Державтоінспекції 
про те, що особа не позбавлялася 
права керування. 

Людмила ШИШКО 
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Події

Цьогоріч меліоративну систему Волині 
обіцяють упорядкувати остаточно 

Нацбанк замовив ремонт 
авто за 2,7 мільйона 
Національний банк за результатами тендера 
уклав угоди на технічне обслуговування та ремонт 
автомобілів на 2,69 мільйона гривень. Про це 
пишуть «Наші гроші» з посиланням на «Вісник 
державних закупівель». У конкурсній документації 
вказано, що Нацбанк замовив техобслуговування 
107 машин. «Найпопулярнішими у НБУ виявились 
іномарки «Лексус», «Тойота» і «Фольксваген», — 
зазначають «НГ». 

В Україні залізничні квитки 
стали іменними 
З 6 квітня посадка в потяги дальнього сполучен-
ня здійснюється лише з паспортом, водійським 
посвідченням чи іншим документом, що підтвер-
джує особу. При цьому купувати квитки можна без 
документів і не для себе — ім’я та прізвище касири 
записуватимуть на слух. Повернення до практики 
іменних квитків, яка діяла з 2000 по 2007 рік, в «Ук-
рзалізниці» пов’язують із бажанням згодом остаточ-
но перейти на використання електронних проїзних 
документів. 

25%
на стільки цього року зросте 
абонентська плата за користу-
вання стаціонарним телефоном 
у зв’язку з переглядом тарифів. 
Відповідне рішення ухвалила 
НКРЗІ. 

Капітан міліції Наталія Ковальчук
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Президент Віктор Янукович 
доручив скасувати рішен-

ня про об’єднання Львівсько-
го національного аграрного 
університету і Львівського на-
ціонального університету ве-
теринарної медицини та біотех-
нологій ім. С. Г. Гжицького, в 
структуру якого входить коледж 
у Рожищі. 

Нагадаємо, кілька тижнів 
тому ходили чутки про те, що 
Рожищенський коледж реорга-
нізують. В обласному правлінні 
агропромислового розвитку по-
яснили, що студенти й надалі 
там навчатимуться, а працівни-
ків переведуть у новостворений 
відокремлений структурний під-
розділ Львівського національно-
го аграрного університету. 

Науковці Львівського вету-
ніверситету, занепокоєні цим, 
навіть звернулися до волинських 
депутатів із проханням стати на 
захист їхнього вишу. 

Зі слів доцента ЛНУВМБ 
ім. С. З. Гжицького Теодора Гри-
гула, це вже не перша спроба 
знищити вуз, якому більше 550 
років. 

— Наш виш готує фахівців 
для агропромислового комплек-
су, зокрема, Волині, проте нас 
турбує ситуація, що складається. 
Півтора десятка років тому на 
Львівщині почався нездоровий 
процес. Це вже третя спроба лік-
відувати найстаріший у Східній 
Європі університет ветеринар-
ної медицини, — розповідав під 
час зустрічі з депутатами Волині 
пан Григул. 

Ірина КОСТЮК

Ветеринарний 
університет 
у Львові 
не ліквідують 

«Цьогоріч меліоративну сис-
тему мусимо впорядкувати 

остаточно», — наголосив голова 
облдержадміністрації Борис Клім-
чук на оперативній нараді. 

Як доповів начальник обласно-
го управління Держслужби з над-
звичайних ситуацій Володимир 
Грушовінчук, минулого тижня 
пожежно-рятувальні підрозділи 
обласного гарнізону ДСНС здій-
снили 68 виїздів для аварійно-ря-
тувальних робіт із відкачування 
води. Еменесники продовжують 
працювати в посиленому режимі. 

Причинами підтоплення люд-
ських обійсть і господарств він 
називає невиконання сільськими 
та селищними головами розпо-
рядження голови облдержадмі-
ністрації щодо розчищення ме-
ліоративних каналів і дренажних 

систем, які перебувають на балансі 
місцевих рад. 

«Ми не повинні затрачувати 
людські та матеріальні ресурси на 
відкачування води через халат-
ність сільських і селищних голів», 
— зазначив Клімчук. Він повідо-
мив, що направить звернення до 
правоохоронних органів для пере-
вірки достовірності актів викона-
них у минулі роки робіт із упоряд-
кування меліоративних систем. 

«Сільські голови — це влада, 
яка на місцях повинна виконувати 
покладені на неї державні функції 
та відповідати за підпис, поставле-
ний на державних документах. За 
бездіяльність треба притягати до 
відповідальності», — наголосив 
голова ОДА. Вже за тиждень Борис 
Клімчук чекає детального аналізу 
в розрізі всіх населених пунктів. 

Понад п’ятдесятьом тисячам волинян 
доведеться поміняти водійські посвідчення 

 ПОГОДА

У західних областях 11 квіт-
ня похмуро, дощитиме. Темпе-
ратура вночі +4...+5°C, вдень 
+10...+12°C. 12 квітня хмарність, 
короткочасні опади. Температу-
ра вночі становитиме +5...+7°C, 
вдень +14...+17°C. 13 квітня 
хмарно, дощитиме. Температу-
ра повітря вночі +8...+9°C, вдень 
+12…+17°C. 

У північних регіонах 11 квіт-
ня переважно ясно, без опадів. 
Нічна температура становити-
ме +1...+4°C, денна +9...+12°C. 12 
квітня ясно, прогнозується суха 
погода. Температура повітря вно-
чі +3...+5°C, вдень +12...+15°C. 
13 квітня похмуро, передбача-
ється дощ. Вночі +7...+8°C, вдень 
+13...+16°C.

У Києві 11 квітня хмарна 
погода, дощ. Температура вночі 
+2…+4°C, вдень +10...+14°C. 12 

квітня змінна хмарність, без опа-
дів. Температура повітря вночі 
+5…+7°C, вдень +16...+13°C. 13 
квітня похмуро, дощитиме. Вночі 
+8...+9°C, вдень +13...+17°C.

У східних регіонах 11 квіт-
ня похмуро, без опадів. Уночі 
+3...+5°C, вдень +10…+11°C. 12 
квітня хмарність, очікується 
дощ. Температура вночі +6...+7°C, 
вдень +10...+11°C. 13 квітня со-
нячно, без опадів. Уночі +6...+8°C, 
вдень +14...+15°C. 

У південних областях 11 
квітня змінна хмарність, корот-
кочасні опади. Температура пові-
тря вночі становитиме +6...+7°C, 
вдень +9...+11°C. 12 квітня соняч-
но, сухо. Вночі +6...+8°C, вдень 
+11...+13°C. 13 квітня хмарно з 
проясненнями, без опадів. Ніч-
на температура +7...+9°C, денна 
+12...+14°C. 


