
Автомобілі для потреб армії

   

  

   Який автомобіль можуть забрати «в армію»

  

   Власники приватного автотранспорту ризикують на деякий час позбутися свого
автомобіля. В будь-який момент машину зможуть безкоштовно вилучити на потреби армії
– про це повідомляє газета «Сегодня». В першу чергу військових цікавлять повнопривідні
вантажівки і автобуси. Приватний легковий транспорт обіцяють не чіпати, але можуть
бути виключення.

  

   Нещодавно депутати внесли такі радикальні зміни в закон «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію», який дозволяє на термін до 90 днів безкоштовно забирати
особисті машини громадян не тільки в разі війни і при оголошенні надзвичайної ситуації ,
але і в так званий особливий період (проведення АТО, часткова мобілізація тощо). Хоча
обіцяють робити це тільки у виняткових випадках.
   Теоретично вилучити можна авто будь-якої марки, але насамперед це вантажні
автомобілі підвищеної прохідності (КрАЗи, «Урали», ГАЗ- 66) і звичайні вантажівки чи
автобуси, у разі евакуації населення. Так пояснив один із авторів закону, нардеп Юрій
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Сиротюк. За його словами, порядок компенсації та перелік категорій автомобілів, які
підпадають під дію закону, повинен найближчим часом розробити Кабмін. Поки цього
немає, відповідно немає і правових підстав для вилучення.

  

   Коли і як вилучатимуть автотранспорт

      

   Після прийняття Кабміном постанови про те, який транспорт підлягає тимчасовому
вилученню, місцеві органи влади за поданням військкоматів складуть список таких
зареєстрованих автомобілів. За словами військового експерта Костянтина Анатольєва,
така схема діяла при СРСР. Тоді військкомати розробляли мобілізаційні плани залучення
транспорту, насамперед вантажного, на випадок війни. Зараз власники такого
транспорту теж повинні стояти на обліку у військкоматах, але за цими реєстрами
особливо не стежать. Тому може виявитися, що авто, яке підлягає мобілізації, виявиться
несправним.
   На виплату страхівки особливо розраховувати не варто. Як розповіли у страховій
компанії, якщо авто, яке застраховане по КАСКО чи ОСАГО, виявиться в зоні бойових дій
і буде пошкоджене, у компенсації відмовлять. Така ситуація розглядається як
форс-мажор.
   Юристи кажуть, що вилучити можуть тільки транспорт, який стоїть у військкоматі на
обліку. Власника про це повідомлять повісткою, СМС-кою, дзвінком. Забирати
автомобіль на дорозі без попередження ніхто права не має!

  

   Посвідчення водія і свідоцтва нового зразка почали видавати у ДАІ

  

   Прес-служба Департаменту ДАІ МВС України повідомила, що Державтоінспекція
України починає видачу нових зразків посвідчень водія та свідоцтв. Як запевнили у
прес-службі відомства, якість та рівень захисту бланків залишаться на високому рівні,
але вартість документів нового зразка буде меншою на 42%.

  

   За матеріалами ЗМІ
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http://elektrozahid.com.ua/uk/stancij-avtomatychnogo-upravlinna.html

