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З

а півроку, що минули, на станції Заболоття Рівненської дирекції залізничних перевезень, яка знаходиться за 6 км від українсько-білоруського
кордону, суттєво збільшився пасажиропотік за рахунок закордонних пасажирів. Зараз сюди щомісяця приїжджає в середньому на 10 тисяч пасажирів
більше, ніж це було на початку року. Така ситуація спричинена значною різницею курсу долара в Україні й Білорусі. Громадянам Білорусі вигідно приїхати до нас на закупи товарів легкої промисловості та продуктів харчування,
які в Україні удвічі дешевші. На станції Заболоття збільшилися надходження
коштів від реалізації квитків. Зараз це в середньому становить 57 тис. грн
на місяць.
Однак виникли і несподівані незручності для залізничної станції. Попит
миттєво народжує пропозицію. Підприємливі українці, що вирішили заробити, почали звозити до Заболоття товар на продаж. Таким чином, у центральній частині смт. Заболоття утворився великий стихійний ринок, який
працює щовівторка. Згодом він розрісся до таких масштабів, що в центральній частині селища йому вже не вистачало місця. У березні ц.р. селищна
рада прийняла рішення перенести ринок на вулички, що знаходяться за станцією. Та базар продовжував розростатися і “заповз” на територію станції.
Торговці, які приїжджають сюди зі всієї України, прагнучи якнайшвидше розпродати свій товар, виставляли його навіть на коліях.
Продовження на 3 стор.

Палити в поїздах заборонено

З липня палити в українських поїздах повністю заборонено – набув чинності закон про заборону паління в громадських місцях. А саме йдеться про ч.3 ст.13
Закону України “Про заходи щодо попередження й
зменшення вживання тютюнових виробів і їхнього
шкідливого впливу на здоров’я населення”. Це дозволить збільшити кількість вільних від шкідливого тютюнового диму місць, а тим, хто не може обійтися без
тютюну, доведеться курити в спеціально відведених
місцях.
Штраф за паління в заборонених місцях згідно з
Кодексом України про адміністративні правопорушення
може скласти від одного до семи неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, тобто від 17 до 119 грн. У
поїздах та на об’єктах залізничного транспорту розглядати справи про адміністративні правопорушення та
накладати адміністративні стягнення мають право начальники станцій, вокзалів, пасажирських поїздів, працівники ревізорської служби, відомчої воєнізованої охорони, пожежної безпеки та інші уповноважені особи.

