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За інформацією оперативних 
підрозділів співробітниками 

Луцького прикордонного загону 
на ділянці відділу «Ягодин» уно-
чі, 21 квітня, було затримано двох 
громадян Грузії, які намагалися 
потрапити в Республіку Польща 
поза пунктом пропуску.

Прибули кавказці в Україну за-
конним шляхом через пункт про-
пуску в Криму. На потягах через 
Київ дісталися до Ковеля, далі — 
маршруткою до Любомля, де при-
дбали карту Волинської області та 
самостійно вирушили в бік дер-
жавного кордону.

Прикордонний наряд, який ніс 
службу на мобільному тепловізій-
ному комплексі, заздалегідь по-
бачив нічних гостей та узгодив дії 
групи реагування. Коли громадя-
ни перетнули контрольно-слідову 
смугу та попрямували до кодону, 
їх і було затримано.

З собою вони несли дві авто-
мобільні камери з насосом для 
безпечного перетину річки Захід-
ний Буг і особисті речі. Наразі з за-
триманими проводиться дізнання 
та встановлюються всі обставини 
правопорушення.

Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

В одному лише Луцьку, як повідо-
мив начальник другого відділу 
Державної виконавчої служби Іван 
Велимчаниця, 90% від усіх поста-
нов про адмінправопорушення, 
що надходять на виконання до 
виконавчої служби, це штрафи ДАІ. 
За його словами, саму постанову 
боржник отримує з запізненням, 
а то й узагалі не отримує, через 
що змушений оплачувати штраф 
у подвійному розмірі. Чому так 
відбувається, «Відомості» дізнава-
лися в управлінні ДАІ у Волинській 
області.

Там пояснили, що на місці вчи-
нення правопорушення інспектор 
ДАІ в присутності водія заповняє 
бланк адміністративного протоко-
лу та виносить постанову за спра-
вою про адміністративне правопо-
рушення. Вручає їх копії водію. В 
нижній частині бланка постанови 
йдеться про те, що у разі несплати 
громадянином штрафу протягом 15 
днів із моменту складення протоко-
лу з метою примусового виконання 
цієї постанови органами Державної 
виконавчої служби з правопоруш-
ника стягується подвійний розмір 
штрафу. І коли інспектор заповняє 
цей пункт постанови, то вказує про-
писними буквами, якою саме буде 
сума штрафу через 15 днів. Як за-
певняють в управлінні, пунктуальні 

водії-порушники ПДР, як правило, 
завжди вкладаються в терміни та 
вчасно оплачують свої стягнення. 

Але ж є ситуації, коли водій не 
згідний із рішенням працівника 
ДАІ.

— У таких випадках праців-
ник ДАІ у присутності двох свід-
ків (ними можуть бути водії інших 
транспортних засобів) повторно 
звертається до порушника, щоб він 
ознайомився з протоколом, надав 
письмові роз’яснення та поставив 
підпис за отримання копії постано-
ви та протоколу, — розповідає ви-
конувач обов’язків начальника сек-
тора зв’язків із громадськістю майор 
міліції Андрій Владимир. — Якщо 
ж водій відмовляється, інспектор 
записує дані свідків у протокол і за-
значає в ньому, що водій відмовив-
ся від ознайомлення з протоколом, 
отримання копій і дачі пояснень. 
Хоча, наголошую, як би не склало-
ся, та водію все ж таки варто взяти в 
інспектора копії протоколу та поста-
нови. Бо, коли він оскаржуватиме 
дії працівника ДАІ в суді чи проку-
ратурі, ці документи необхідні. По-
тім протокол проходить реєстрацію 
— його вносять у загальну базу та 
надсилають за місцем прописки по-
рушника ПДР. Це займає приблизно 
тиждень. На місці адмінпрактик на-
правляє копії документів на адресу 
правопорушника.

Як бачимо, теоретично копії до-
кументів можуть дійти до адресата 
у термін 15 днів, одначе на практиці, 
зважаючи на всі моменти, скажімо, 
вихідні дні, пошта у віддалені насе-
лені пункти приїздить двічі на тиж-
день, адресат кудись виїхав у справах 
і так далі, отримати їх не вдається, а 
отже, й вчасно проплатити теж. Ви-
ходить, автоматично штраф подво-
юється. Зважаючи на те, що нині 
суми стягнень і так немаленькі, таке 
подвоєння суттєво б’є по кишенях 
громадян. 

Одначе поки йде оскарження 
справи в суді, за словами Андрія 
Орестовича, виконавча служба стя-
гувати штраф із водія не буде. А якщо 
він таки виграє справу, то виконавча 
служба на підставі постанови суду 
чи протесту прокурора закриє про-
вадження. Якщо ж суд не виправдає 
водія, штраф у подвійному розмірі 
все ж таки доведеться сплатити.

На запитання, як отримати ко-
пію протоколу, коли відбулася фо-
тофіксація порушення ПДР, Андрій 
Владимир відповів, що на сьогодні 
не користуються таким методом й 
існує практика оформлення прото-
колу лише у присутності водія.

Одначе відомі випадки, кажуть 
в управлінні ДАІ, коли порушник, 
отримавши постанову інспектора, 
не розібравшись з сумою штрафної 
санкції та неуважно прочитавши 
постанову, сплачує в касу банку по-
двійну суму, котра вказана в нижній 
частині постанови інспектора ДАІ. 
В такому випадку повернути пере-
плачені кошти можна у відділенні 
банку, де ви здійснювали операцію. 
Хоча це проблематично. Тож, коли 
вже ви порушили Правила дорож-
нього руху й отримали постанову 
про адміністративне правопору-
шення, уважно з нею ознайомтеся й 
уточніть суму штрафу та процедуру 
його сплати в інспектора, котрий 
його виписав.

Варто нагадати, що оплату штра-
фу потрібно здійснювати у відділен-
нях банків за місцем проживання. 
Несплата штрафу унеможливлює 
проведення будь-якої операції в ор-
ганах ДАІ — проходження Держав-
ного технічного огляду, зняття та 
постановки на облік транспортних 
засобів тощо. 
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ВИМОГА 

Стихійні торговці просять облаштувати їм ринок на 
«Ювілейному»

Уже чимало років за торговим 
центром «Гостинець» у Луцьку 

процвітає стихійна торгівля. Сіль-
госппродукцію на сходинках ко-
лишнього Будинку побуту продають 
переважно пенсіонери та непрацю-
ючі. Зважаючи на те, що несанкціо-
нована торгівля в Луцьку забороне-
на, ці продавці потрапляють у поле 
зору муніципальної дружини. Отож, 
вуличні торговці просять у влади, 
щоби їм дозволили організувати в 
цьому районі невеликий ринок для 
продажу сільськогосподарської про-
дукції. Для цього вони вже й місце 
надивилися. 

— Муніципали кожен день 
приїжджають і женуть людей, але 
тільки-но вони поїдуть, продавці 
знову розкладаються, — розповідає 
Ольга Осипович, яка вже до десяти 
років торгує в цьому районі. — То чи 
не краще зробити ринок, аби люди 
по кілька гривень збору платили та 
спокійно торгували? 

Звертаючись із проханням ство-
рити офіційне торговище поблизу 
«Гостинця», вуличні продавці поси-
лаються передусім на те, що ринок 
був би досить вигідним для мешкан-
ців цього району. Як каже пані Оль-
га, людям набагато зручніше купити 
якоїсь городини тут, аніж іти за нею 

аж на Північний ринок. Про те, що 
місцеві жителі підтримують ідею 
створення об’єкта торгівлі, свідчать 
їхні підписи в колективному звер-
ненні до міської ради. 

Заступник начальника управ-
ління розвитку підприємництва та 
реклами Луцькради Раїса Мудрик 
каже, що про створення в цьому ра-
йоні ринку не може бути й мови.

— Не можна на кожному шма-
точку території міста створювати 
ринок тільки тому, що це зручно, — 

коментує Раїса Іванівна. — Може, 
завтра комусь заманеться на Теа-
тральному майдані влаштувати ри-
нок, бо також зручне місце. На сьо-
годні в місті достатньо ринків, вони 
є в кожному районі Луцька. Крім 
того, у нас удосталь і супермаркетів. 
Що стосується так званого району 
«Ювілейний», то поряд знаходиться 
Північний ринок, де вистачає торго-
вих місць і можна вести цивілізова-
ну торгівлю. 

Ольга УРИНА

РЕМОНТИ 

Волинь уже отримала на дороги 
9,5 мільйона гривень

Із запланованих урядом 68 міль-
йонів гривень волинські дорож-

ники вже отримали на ремонт і 
реконструкцію комунальних доріг 
5,7 мільйона гривень. Крім того, ще 
3,7 мільйона надійшло за минулий 
рік від власників транспортних 
засобів. За словами голови ОДА 
Бориса Клімчука, кошти спершу 
будуть розподілені на ремонт до-
ріг у Шацькому, Турійському та 
Ковельському районах.

— У травні треба освітлити тих 
два кілометри дороги, що веде на 
Гряду. Це дорога смерті, — наголо-
сив Борис Петрович. — Потрібно 
нарешті розпочати в Пульмо. До 
кінця травня навряд чи впорає-
мось, але починати треба. Загалом 
на Шацький район я хочу спряму-
вати не менше мільйона гривень. 
«Ахова» ситуація в Турійському 
районі, там роботи вже тривають.

Ірина КОСТЮК

НА ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ 

Термінали «Приватбанку» 
в дитсадках перевірять 

Депутат Луцькради Роман Рома-
нюк на сесії 20 квітня озвучив 

депутатський запит із проханням 
перевірити законність встанов-
лення в дитячих садочках міста 
портативних терміналів від «При-
ватбанку» для оплати харчування 
малят.

За словами депутата, це ново-
введення викликало значне не-
вдоволення батьків, яким не до 
вподоби черги до термінала та 
двовідсоткова банківська комісія.

Пан Романюк зазначив, що 
необхідно перевірити діяльність 
міського управління освіти щодо 
вибору банку, який обслуговува-
тиме садочки.

Запит Романа Романюка депу-

тати підтримали.
Нагадаємо, у №16 за 14-20 

квітня «Відомості» дослідили тему 
встановлення у десяти дошкільних 
закладах банківських терміналів 
«Приватбанку». За безготівковий 
розрахунок доводиться плати-
ти комісію банку — 2% від суми. 
Сплачують її усі, включаючи влас-
ників карток згаданої фінустанови. 
Освітяни кажуть: мета цього ново-
введення — вилучити готівковий 
обіг грошей із садочків. Одначе 
карткою можна розрахуватися 
лише за харчування дітей, а благо-
дійні внески, як і раніше, потрібно 
давати «на руки» вихователям або 
діловодам. 

Ольга УРИНА

НЕЛЕГАЛИ 

Затримано грузинів, які їхали 
у Польщу через Україну 

РАДІСНІ ЦИФРИ 

Волинь увійшла до трійки лідерів 
за рівнем народжуваності 

Протягом останніх років Во-
линь стабільно входить у 

трійку лідерів за рівнем народжу-
ваності в Україні. Торік на кожну 
тисячу жителів області припадало 
14,3 новонароджених, а це майже 
на третину більше, ніж у державі в 
цілому (10,8). Вищий цей показник 
лише у Рівненській (14,8) і Закар-
патській (14,7) областях.

Серед районів Волині першість 
за народжуваністю ведуть Камінь-
Каширський і Любешівський.

Минулого року волинянки на-
родили 14,8 тисячі діток: 7,8 тисячі 
хлопчиків і 7 тисяч дівчаток.

У 137 сім’ях народилися двій-
нята, а у двох — трійнята. Серед 
народжених майже 40% — первіст-
ки, ще 3,6 тисячі малюків з’явилося 
на світ у багатодітних матерів. Зо-
крема, торік в області зареєстро-
вано 18 випадків народження де-
сятої, п’ять — одинадцятої, шість 
— дванадцятої, три — тринадця-
тої і по два — чотирнадцятої та 
п’ятнадцятої дитини.

Середній вік волинських мате-
рів — 26 з половиною років. З кож-
них десяти немовлят троє народи-

лось у матерів віком 20-24 роки. На 
25-29-річних жінок припадає 32% 
новонароджених, а на тих, кому 
понад 30 років, — близько 27%. 
Найстаршими породіллями були 
три 46-річних волинянки, а у най-
молодших матерів (до 16 років) на-
родилось 11 малюків.

Більшість волинських малюків, 
які з’являються на світ, ростуть і 
виховуються у повноцінних сім’ях. 
Одначе кожне десяте немовля на-
родилося в одиноких матерів або у 
батьків, шлюб яких не зареєстро-
вано.

73%
для стількох опитаних українців 
Великдень є найбільш шано-
ваним релігійним святом. Для 
59% українців Великдень — це 
передусім велике таїнство. Такі 
результати оприлюднила компа-
нія «Research & Branding Group». 

ВР заборонила приватизацію 
приміщень, де є бібліотеки та 
книгарні
Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення 
зміни до статті 2 Закону України «Про приватизацію 
невеликих державних підприємств (малу привати-
зацію)» щодо заборони приватизації приміщень, 
де розміщуються бібліотеки, книгарні та державні 
видавництва. Цей закон набирає чинності з дня його 
опублікування.

Волинський аграрний фонд 
отримав нового керівника
Кадрові зміни торкнулися Волинського регіонального від-
ділення Аграрного фонду. Новопризначеним керівником 
стала Олеся Гожик. Попередній очільник відділення Іван 
Луцик, за словами голови ОДА Бориса Клімчука, попросився 
на простішу роботу за станом здоров’я. До слова, до цього 
Олеся Гожик працювала в обласному управлінні мисливства 
та лісового господарства.

Навіть коли водій не згідний із рішенням 
інспектора ДАІ, штраф заплатити доведеться


