
– Куме, а скажіть-но мені, скільки Ви платите за проїзд маршрутом 
Рівне – Здолбунів ?

– 9 гривень. А що?
– А те, куме, що дивлюся я на Вас і бачу: Ви, куме, напевне ЛОХ !

( з анекдоту )
А тепер серйозно.
Максимальна  вартість проїзду маршрутом  Рівне-Здолбунів

складає  всього  7.28 грн. І  це – з  урахуванням  всіх  зборів,  окрім  ПДВ 
(бо перевізники  не зареєстровані  як  платники  ПДВ).  І навіть ця  ціна – 
7,28 грн. – діє  лише  з  27  березня.  А  до  того ми  з  Вами  мали  платити 
ще менше... Бо  саме  27  березня  оприлюднено розпорядження  голови 
обласної  адміністрації  № 114  від  19.03.2015 р.,  яким  затверджено  тариф 
на перевезення пасажирів у розмірі 40 копійок за один пасажиро-кілометр. 
А до того тариф був нижчим.

І ось, на підставі  отого нового розпорядження №114, відділ економіки 
Здолбунівської  РДА  виконав «Розрахунок  вартості  проїзду  на  маршрутах 
Здолбунівського району», за яким визначено граничні вартості проїзду:

по місту Здолбунів.........3,12 грн.
Рівне ПВА – Здолбунів...7,28 грн.
Богдашів – Рівне............9,36 грн.
Богдашів – Здолбунів.....1,04 грн.

Здовбиця – Рівне ПВА....9,36 грн.
Здовбиця – Здолбунів... .3,12 грн.
Мізоч – Рівне.................15,60 грн.
Мізоч – Здолбунів...........7,28 грн.

(лише деякі маршрути, продовження на звороті)
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Білашів – Здолбунів........................11,44 грн.
Білашів – Рівне...............................17,68 грн.
Гільча 2 – Здолбунів.........................5,30 грн.
Гільча 2 – Рівне...............................13,52 грн.
Глинськ  – Здолбунів........................9,36 грн.
Глинськ – Рівне...............................13,53 грн.
Дермань 1 – Здолбунів...................11,44 грн.
Дермань 1 – Рівне..........................19,76 грн.
Залісся – Здолбунів..........................7,28 грн.
Залісся – Рівне...............................15,60 грн.
Івачків – Здолбунів............................9,36 грн.
Івачків – Рівне ПВА.........................15,60 грн.
Копитків – Здолбунів.......................7,28 грн.
Копитків – Рівне ПВА....................15,60 грн.

Коршів – Здолбунів...........................5,20 грн.
Коршів – Рівне................................13,52 грн.
Кошатів  – Здолбунів.......................3,12 грн.
Кошатів – Рівне.............................11,44 грн.
М.Мощаниця – Здолбунів..............17,68 грн.
М.Мощаниця – Рівне......................24,47 грн.
Миротин – Здолбунів......................9,36 грн.
Миротин – Рівне ПВА....................15,60 грн.
Н.Мощаниця – Здолбунів...............13,52 грн.
Н.Мощаниця – Рівне......................19,76 грн.
П'ятигори – Здолбунів....................7,28 грн.
П'ятигори – Рівне ПВА..................11,44 грн.

А що робити, коли водій вимагає більше ?
1. Почати з ним сваритися. Жарт. Не треба сваритися.
2.  Погодитися  доплатити  за  умови,  що  водій  повідомить  своє  ПІБ  та реквізити 

перевізника.  Запишіть їх,  а  також номер  автобуса  та  час,  коли  сталося  порушення. 
Маєте чим – знімайте відео цієї милої бесіди. 

І по кожному факту самоуправства водія обов'язково пишіть заяви:
• у прокуратуру (районну чи обласну)
• голові ОДА (це ж його розпорядження порушується – хай розбирається)

Якщо, для економії часу, назбираєте заяв за тиждень і  за раз занесете,  великої 
біди, напевне, не буде, але не затягуйте на довго – відкладений лише сир добрий.

Обов'язково  з  кожної заяви зробіть копію,  на  котрій  діловод,  що  прийме її, 
має поставити штемпель зі вхідним номером та датою (щоб не "загубилася" бува).

І ще анекдот: «Скупий платить двічі, дурний платить тричі, а лох – платить завжди.»
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