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У «Подорожнику» можна підійти до вітрини, 
взяти товар, добре роздивитися його, уважно 
прочитати інструкцію, а вже потім вирішувати, 
потрібен він вам чи ні! В аптеці довіряють лю-
дям і прагнуть, щоб люди довіряли їй.

В асортименті — не лише якісні сертифіко-
вані лікарські засоби, а й дитяче харчування, 
предмети догляду за хворими, дитячі аксесуа-
ри, лікарські трави, біодобавки тощо. Тут мож-
на безкоштовно виміряти артеріальний тиск.

Аптека працює за програмою «Доступні 
ліки», гарантує клієнтам знижку за дисконта-
ми та програмами соціальної допомоги.

У день відкриття серед покупців прове-
дуть лотерею, в якій буде розіграно набір 
вітамінів, тонометр та знижку на наступну 
покупку.

До того ж клієнтам пропонують скорис-
татися зручною послугою замовлення то-
варів на сайті мережі apteka.podorozhnyk.
com або за телефоном 067 79 84 287.

Îòæå, â³äêðèòòÿ àïòåêè — 13 ÷åðâíÿ. 
Àäðåñà: ì. Êðàñíîãðàä, 

ïëîùà Áàçàðíà,18. 
Ðåæèì ðîáîòè ç 7.30 äî 20.30, 

áåç âèõ³äíèõ òà ïåðåðâè.

Аптеки, яким довіряютьАптеки, яким довіряють

Хороша новина 
для жителів громади! 
Òðèíàäöÿòîãî ÷åðâíÿ î 7.30 Òðèíàäöÿòîãî ÷åðâíÿ î 7.30 
ó ì. Êðàñíîãðàä³, ïëîùà Áàçàðíà,18, ó ì. Êðàñíîãðàä³, ïëîùà Áàçàðíà,18, 
â³äáóäåòüñÿ â³äêðèòòÿ íîâî¿ àïòåêè â³äáóäåòüñÿ â³äêðèòòÿ íîâî¿ àïòåêè 
«Ïîäîðîæíèê», ÿêà ïðåäñòàâëÿº «Ïîäîðîæíèê», ÿêà ïðåäñòàâëÿº 
Âñåóêðà¿íñüêó ìåðåæó ç òàêîþ æ Âñåóêðà¿íñüêó ìåðåæó ç òàêîþ æ 
íàçâîþ ³ äîñèòü ñóòòºâî â³äð³çíÿºòüñÿ íàçâîþ ³ äîñèòü ñóòòºâî â³äð³çíÿºòüñÿ 
â³ä ³íøèõ ïîä³áíèõ çàêëàä³â.â³ä ³íøèõ ïîä³áíèõ çàêëàä³â.

Ð

ДДо Дніпрао Дніпра
знову можназнову можна
доїхати доїхати 
поїздомпоїздом
Розклад руху
11 с.

Дитяча Дитяча 
жорстокість: жорстокість: 
пустощі пустощі 
чи серйозний чи серйозний 
сигнал сигнал 
для дорослихдля дорослих

6 с.

Для розвиткуДля розвитку
територій територій 
важливий важливий 
діалог діалог 
з громадоюз громадою
Які проблеми порушили 
перед керівником 
району 
Олександром Кайдашем 
люди в сільських радах

4 с.
ßÊ ÏÐÀÖÞª ÑÈÑÒÅÌÀ?

Ñüîãîäí³ êàìåðè ô³ê-
ñóþòü ò³ëüêè ïåðåâèùåííÿ 
øâèäêîñ ò³ ðóõó. 

Ñèñòåìà ïðàöþº òàê: êà-
ìåðà ô³êñóº ïîðóøåííÿ, ôîòî 
àáî â³äåîäîêàç ïîòðàïëÿº â 
öåíòð îáðîáêè äàíèõ ÌÂÑ, 
äàë³ îïåðàòîð ïåðåâ³ðÿº íî-
ìåðè àâò³âêè, äàí³ âëàñíèêà 
òà âèïèñóº àäì³í³ñòðàòèâíèé 
ïðîòîêîë. Ó ðîçäðóêîâàíîìó 
âèãëÿä³ ïîñòàíîâà íàäñè-
ëàºòüñÿ ïîðóøíèêó ÷åðåç 
Óêðïîøòó. Âàæëèâî çíàòè, ùî 
øòðàô âèïèñóºòüñÿ ñàìå íà 
âëàñíèêà àâò³âêè, íåçàëåæíî 
â³ä òîãî, õòî áóâ çà êåðìîì.

Îêð³ì ëèñòà é îñîáèñòîãî 
ïîâ³äîìëåííÿ, ïðî øòðàô 
ìîæíà ä³çíàòèñÿ íà ñàéò³ 
ÌÂÑ, à òàêîæ â Åëåêòðîííî-
ìó êàá³íåò³ âîä³ÿ. Òóò ìîæíà 
îçíàéîìèòèñÿ ç ôîòîãðàô³ºþ 
ç ì³ñöÿ ïîðóøåííÿ òà íàâ³òü 
ïåðåäèâèòèñÿ â³äåîçàïèñ.

ßêùî îïëàòèòè øòðàô 
ïðîòÿãîì 10 äí³â ç ìîìåíòó 
îäåðæàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ, òî 
ìîæíà îòðèìàòè 50-â³äñîòêî-
âó çíèæêó. Çàãàëîì íà ñïëàòó 
øòðàôó º 30 äí³â. ßêùî öüîãî 
íå çðîáèòè, ñïðàâà ïåðåõî-
äèòü äî Âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè 
Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿, ³ çà-
ïóñêàºòüñÿ ìåõàí³çì ïðèìó-
ñîâîãî ñòÿãíåííÿ. ßêùî âîä³é 
íå çãîäåí ³ç ïîñòàíîâîþ, ¿¿ 
ìîæíà îñêàðæèòè ïðîòÿãîì 
10 äí³â ç íàáóòòÿ ÷èííîñò³.
ÏÅÐØ² ÀÍÒÈÐÅÊÎÐÄÈ 
² ÏÎÄÀËÜØ² ÏËÀÍÈ

Çã³äíî ç³ ñòàòèñòèêîþ 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿, çà ïåðøó 
äîáó ðîáîòè ñèñòåìè çà-
ô³êñîâàíî ìàéæå 60 òèñÿ÷ 
ïåðåâèùåíü øâèäêîñò³. Íà 
äðóãó äîáó ê³ëüê³ñòü ïîðó-
øåíü çíèçèëàñÿ äî 33 òèñÿ÷.

Àíòèðåêîðä ç³ øâèäê³ñ-
íîãî ðåæèìó âñòàíîâèâ àâ-
òîìîá³ëü Porsche Cayenne 
íà òðàñ³ Êè¿â — Õàðê³â. 
Àâò³âêà ¿õàëà ç³ øâèäê³ñòþ 
210 êì/ãîä ïðè äîçâîëåíèõ 
íà òðàñ³ 110 êì/ãîä. ²íøèé 
ïîðóøíèê 11 ðàç³â çà äåíü 
ïåðåâèùèâ øâèäê³ñíèé ðå-
æèì. Çà ïåðø³ äí³ ÌÂÑ ç³-
áðàëî ö³ëèé ñïèñîê âîä³¿â, 
ÿê³ ¿çäèëè ïî ì³ñòó ç³ øâèä-
ê³ñòþ 170 êì/ãîä ³ á³ëüøå.

Ìàþ÷è òàêó ïðèãîëîìø-
ëèâó ñòàòèñòèêó, ó ïîë³ö³¿ 

çàêëèêàþòü äîòðèìóâàòèñü 
îáìåæåíü øâèäêîñò³. 

Åêñïåðòè êàæóòü, ùî 
ìèòòºâî óêðà¿íñüê³ äîðîãè 
áåçïå÷í³øèìè íå ñòàíóòü. 
Íàðàç³ êàìåð äóæå ìàëî, 
âîä³¿ çàïàì’ÿòàþòü, äå âîíè 
ðîçòàøîâàí³, ³ áóäóòü çíèæó-
âàòè ïåðåä íèìè øâèäê³ñòü, 
à ïîò³ì çíîâó ïîðóøóâàòè.

Òèì ÷àñîì ó ÌÂÑ îá³öÿ-
þòü äî ê³íöÿ ðîêó âñòàíîâèòè 
ùå 220 êàìåð ïî âñ³é Óêðà¿í³. 
Íà òðàñàõ êàìåðè âñòàíîâëþ-
âàòèìóòü êîøòîì äåðæàâè, â 
ì³ñòàõ ³ ÎÒÃ — êîøòîì ì³ñöå-
âèõ áþäæåò³â. 

Ô³êñàö³ÿ øâèäêîñò³ — öå 
ëèøå ïåðøèé êðîê ó ðîáîò³ 
ñèñòåìè â³äåîíàãëÿäó. Íàäàë³ 
êàìåðè ô³êñóâàòèìóòü ïðî¿çä 
íà ÷åðâîíå ñâ³òëî ñâ³òëîôî-
ðà, âè¿çä íà çóñòð³÷íó ñìóãó 
òà ³íø³ ïîðóøåííÿ. 

ÄÎ ÒÅÌÈ
Íà Êðàñíîãðàäùèí³ àâòî-

ô³êñàö³ÿ ïîðóøåíü ÏÄÐ íå 
âåäåòüñÿ. Äëÿ öüîãî íåìàº 
òåõí³÷íî¿ ìîæëèâîñò³. Çà äî-
òðèìàííÿì ïðàâèë äîðîæíüî-
ãî ðóõó ñòåæàòü ïðàö³âíèêè 
ñåêòîðó ðåàãóâàííÿ ïàòðóëü-
íî¿ ïîë³ö³¿. Ùîäíÿ ì³ñòî òà 
ðàéîí ö³ëîäîáîâî ïàòðóëþ-

þòü äâà åê³ïàæ³, ùå îäèí 
êîíòðîëþº ñèòóàö³þ íà àâòî-
äîðîç³ Õàðê³â — Ñ³ìôåðîïîëü 
— Àëóøòà — ßëòà. Ïîðóøåííÿ 
ô³êñóþòü íå â àâòîìàòè÷íîìó, 
à â «ðó÷íîìó» ðåæèì³.

Çà ñëîâàìè ³íñïåêòîðà 
ñåêòîðó ðåàãóâàííÿ ïàòðóëü-
íî¿ ïîë³ö³¿ Ðóñëàíà Ëîáàòåíêà, 
íàé÷àñò³øå íåäîòðèìàííÿ 
ÏÄÐ ñòîñóºòüñÿ íåâèêîíàííÿ 
âèìîã äîðîæí³õ çíàê³â. Çàçâè-
÷àé ïîä³áí³ ñèòóàö³¿ âèíèêàþòü 
÷åðåç íåóâàæí³ñòü âîä³¿â. Ó 

òàêîìó âèïàäêó ä³º ñàíêö³ÿ, çà-
çíà÷åíà ó ÷. 1 ñò. 122 Êîäåêñó 
Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ 
ïðàâîïîðóøåííÿ. Íåþ ïå-
ðåäáà÷åíèé øòðàô ó ðîçì³ð³ 
255 ãðèâåíü. ßêùî òàêå ïî-
ðóøåííÿ ñïðè÷èíÿº àâàð³éíó 
ñèòóàö³þ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
ïîñèëþºòüñÿ. Êåðìàíè÷ó öå 
ìîæå êîøòóâàòè ïîçáàâëåííÿ 
âîä³éñüêîãî ïîñâ³ä÷åííÿ.

Ùå îäíèì «ïîïóëÿðíèì» 
ïîðóøåííÿì º êåðóâàííÿ 
òðàíñ ïîðòíèì çàñîáîì áåç 
ïàñêà  áåçïåêè. Çã³äíî ç ÷. 5 
ñò. 121 ÊÓïÀÏ âîíî êàðàºòüñÿ 
øòðàôîì ó ñóì³ 51 ãðèâí³. Äî 
òîãî æ øòðàôóâàòè êåðìàíè÷à 
ìîæíà íåîáìåæåíó ê³ëüê³ñòü 
ðàç³â. 

×àñòî íà ì³ñüêèõ äîðîãàõ 
óâå÷åð³ é íàâ³òü óäåíü ìîæíà 
ïîáà÷èòè âîä³¿â íà ñïîðòèâíèõ 
ìîòîöèêëàõ. ¯õ ÷óòíî çäàëåêó 
çà ïîòóæíèì ðåâ³ííÿì äâèãó-
í³â. Î÷åâèäíî, ìîòîöèêë³ñòè 
ðóõàþòüñÿ ç ïåðåâèùåííÿì 
øâèäêîñò³. Öå âèêëèêàº îáó-
ðåííÿ áàãàòüîõ ëþäåé. 

Ðóñëàí Ëîáàòåíêî ïîÿñíèâ, 
ùî çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâ-
ñòâîì, ïîë³ñìåíè íå ìàþòü 
ïðàâà âèíåñòè ïîñòàíîâó ïðî 
ïîðóøåííÿ áåç â³äïîâ³äíèõ 
äîêàç³â. Òåõí³÷íèõ ïðèñòðî¿â 
äëÿ ô³êñàö³¿ øâèäêîñò³ ó íèõ 
íåìàº. Â³äòàê îáìåæóþòüñÿ 
ðîç’ÿñíþâàëüíîþ ðîáîòîþ 
ç ëþáèòåëÿìè øâèäêî¿ ¿çäè. 
Àäæå ç òî÷êè çîðó åê³ï³ðó-
âàííÿ òà ³íøèõ âèìîã âîíè 
çàêîíîñëóõíÿí³. Ùîäî øóìó, 
òî öå ïîÿñíþºòüñÿ âåëèêèì 
îá’ºìîì äâèãóíà ñïîðòèâíèõ 
äâîêîë³ñíèõ òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â. Ç öèì í³÷îãî íå âä³ºø.

Âîäíî÷àñ îñíîâíèìè ïðè-
÷èíàìè ÄÒÏ ïîë³ö³ÿíò íàçâàâ 
íåäîòðèìàííÿ ïðàâèë áåçïå÷-
íî¿ äèñòàíö³¿ òà ïîðóøåííÿ 
äîçâîëåíî¿ øâèäêîñò³ ðóõó. Ó 
öüîìó ñïèñêó òàêîæ íåõòóâàí-
íÿ çîâí³øí³ìè îñâ³òëþâàëü-
íèìè ïðèëàäàìè, çîêðåìà 
ïîâîðîòàìè, òà âîä³ííÿ ó 
íåòâåðåçîìó ñòàí³. 

Îòæå, ïðàâîîõîðîíö³ ïðî-
ñÿòü âîä³¿â òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â 
äîðîæíüîãî ðóõó áóòè ïèëü-
íèìè íà äîðîç³. Êð³ì òîãî, 
ðåêîìåíäóþòü ¿ì ÷àñò³øå 
ïîâòîðþâàòè ïðàâèëà.  

Ï³äãîòóâàëà 
Íàòàë³ÿ ËÀÏÒªÂÀ

Автофіксація порушень ПДР. 
Перші результати та антирекорди
В Україні першого червня почала діяти система фіксації порушень правил дорожнього 
руху (ПДР). Перші 50 відеокамер запрацювали в Києві та Київській області та вже 
зафіксували десятки тисяч порушень. Що слід знати про їх роботу і коли чекати камер 
по всій Україні, дізнавались експерти Центру громадського моніторингу та контролю.

ЦИФРИ І ФАКТИ
Çã³äíî ç ³íôîðìàö³ºþ Êðàñíîãðàäñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿, 
íà ïåðøå ÷åðâíÿ öüîãî ðîêó â ðàéîí³ çàô³êñîâàíî 1 071 
ïîðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó. Ç íèõ 34 — âîä³ííÿ 
â íåòâåðåçîìó ñòàí³. Ñåðåä íàé÷èñåëüí³øèõ ïîðóøåíü 
— êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèì çàñîáîì áåç ïàñêà áåçïåêè, 
ïîðóøåííÿ âèìîã çàáîðîííèõ çíàê³â ³ ðóõ ïîçà íàñåëåíèìè 
ïóíêòàìè áåç ââ³ìêíåíîãî ñâ³òëà áëèæí³õ ôàð. Íàãàäàºìî, 
òàêà íîðìà ä³º ó ïåð³îä ³ç ïî÷àòêó æîâòíÿ äî ê³íöÿ êâ³òíÿ. 


