
З 7 листопада штрафувати поруш-
ників, згідно із законодавством, 
будуть за новими правилами. Зо-
крема, працюватимуть евакуатори 
для перевезення автомобілів, що 
порушили правила паркування, а 
також система відеоспостережен-
ня, за допомогою якої будуть фіксу-
ватися всі порушення. Автомобіліст, 
який порушив правила, тепер буде 
отримувати сповіщення поштою 
— лист зі знімком, зробленим у 
момент порушення правил. Також 
у нашій країні діятиме спеціальна 
система балів, які будуть списува-
тися за порушення до тих пір, поки 
сума не обнулиться. Якщо це від-
будеться, порушникові доведеться 
сплатити штраф.

Нові правила торкнуться, на-
самперед, тих громадян, які звикли 
паркуватися в недозволених місцях 
і перевищувати швидкість. У цих 
автомобілістів бали стануть «йти» 
дуже швидко, і, якщо вони не на-
вчаться елементарних правил, їзда 
на авто обійдеться їм дуже дорого.

Що стосується паркування, то на 
автомобілістів чекають не тільки ве-
ликі штрафи, всі авто будуть відправ-
ляти на штрафмайданчик, а за послу-
ги евакуатора доведеться викласти 
близько тисячі гривень. По-іншому 
повернути автомобіль не вдасться.

В автомобілістів залишаєть-
ся кілька днів, щоб визначитися з 
паркувальними місцями, а також 
вивчити нові правила, за якими на-
раховують штрафи. Варто звернути 
увагу, що автомобілі будуть еваку-

ювати в тому випадку, якщо вони 
перешкоджають руху автотранспор-
ту та створюють «пробки». Поки не 
зрозуміло, хто і як визначатиме не-
правомірність дій автомобілістів, 
оскільки держава ще не може похва-
литися наявністю спеціальних пар-
ковок, як інші європейські країни.

Не виключено, що в перший 
час евакуювати будуть все підряд, 
тому експерти радять автолюбите-
лям бути дуже уважними під час 
паркування. Очікується, що співро-
бітників правоохоронних органів 
«зацікавлять» автомобілі, що стоять 
за півтора метра від будівель і не 
«дають пішоходам вільно пересу-
ватися». Втім така парковка цілком 
законна, особливо у випадку, якщо 
громадяни вільно переміщаються і 
автомобіль їм ніяк не заважає. Під 
час прийняття проекту про ева-
куатори фахівці забули позначити 
причини, за якими авто будуть ева-
куйовані, тому водіям краще відмо-
витися від паркування в сумнівних 
місцях, хоча б на перших порах.

Що стосується відеоспостере-
ження, то з 7 листопада відеокамери 
почнуть встановлювати в усіх містах 
України, що дозволить фотографу-
вати «об’єкт» у момент порушення. 
Камери стануть фіксувати проїзд на 
червоний сигнал світлофора, пере-
вищення швидкості, обгін в недо-
зволеному місці та багато іншого. 
Через кілька днів за адресою прожи-
вання водія прийде лист зі знімком, 
зробленим під час порушення ПДР. 
Майже всі порушення «коштують» 
50 балів, а всього на рік водіям ви-

даватимуть 150 балів. Безкоштов-
но порушувати правила можна не 
більш трьох разів, якщо це відбу-
деться вчетверте — чекайте на листа 
«щастя». Штраф необхідно заплати-
ти протягом тридцяти днів.

З цим законом теж може ви-
никнути плутанина. Не кожен 
українець живе за адресою, де він 
зареєстрований, тобто листи мо-
жуть відправлятися в «нікуди». Ав-
томобіліст може дізнатися про свої 
борги та порушення тільки через 
кілька місяців, коли його почнуть 
розшукувати для явки в суд. За цей 
час набіжить пеня за штрафом і до-
ведеться платити набагато більше. 
Якщо ви не проживаєте за адресою 
реєстрації, обов’язково перевіряйте 
пошту за старою пропискою, якщо 
не хочете заробити собі проблеми. 
Правда, коли порушники будуть 
отримувати листи «щастя», ніхто 
сказати не може. Справа в тому, що 
камери відеоспостереження ніде не 
встановлені — їх не вистачає навіть 
у столиці, не кажучи вже про інші 
населені пункти. Експерти сумні-
ваються, що уряд знайде необхідну 
суму для закупівлі та встановлення 
до 7 листопада.

Що стосується Волині, то, як 
нам повідомив начальник сектору 
УДАІ у Волинській області Олек-
сандр Паламарчук, наразі жодного 
роз’яснення чи рішення з Києва не 
надходило. Тому, як працюватимуть 
нові правила, а також, де встановлю-
ватимуться і за які кошти відеокаме-
ри, наразі невідомо. 

Оксана МИКОЛАЙЧУК

Підсумки виборів оголосила 
Луцька міська територіальна 

виборча комісія.
Перше місце посів політичний 

проект «УКРОП» — 30,74%. Друге 
місце в «Блоку Петра Порошенка» 
— 17,21%. На третьому місці — ВО 
«Свобода», яка здобула підтримку 
9,91% виборців, повідомляє ін-
формаційне агентство «Вголос». 
Далі йдуть «Самопоміч» — 8,93%, 
ВО «Батьківщина» — 7,69%, «На-
родний контроль» — 6,66% і Ради-
кальна партія Ляшка — 6,14%.

Таким чином, у Луцькій місь-

краді будуть 15 депутатів від 
«УКРОПу», 8 — від «Блоку Петра 
Порошенка», 5 — від ВО «Свобо-
да», по 4 — від «Самопомочі» та 
ВО «Батьківщина», по три — від 
«Народного контролю» і Ради-
кальної партії Олега Ляшка.

Нагадаємо, що 15 листопада 
в Луцьку відбудеться другий тур 
виборів міського голови, в якому 
за крісло мера змагатимуться Ми-
кола Романюк («Блок Петра По-
рошенка») і Олександр Товстенюк 
(«УКРОП»).

Львівська міська рада має випла-
тити 71 млн гривень компенсації 

за незаконно надане право «Україн-
ським інвестиційним системам» бу-
дувати готель на вул. Федорова, 23, 
28. Про це написав на своїй сторінці 
у Facebook директор благодійної ор-
ганізації «Єврейське відродження» 
та Центру дослідження юдаїки Шей-
хет Мейлах.

«Київський апеляційний госпо-
дарський суд 29.10.2015 зобов’язав 
Львівський міськвиконком, міську 

раду та управління комунального 
майна виплатити «Українським ін-
вестиційним системам» компенсацію 
71 млн гривень за незаконно надане 
«УІС» право будівництва готелю на 
вул. Федорова, 23, 28», — пише він.

Нагадаємо, у жовтні 2008 року 
Львівська міськрада виставила на 
продаж право оренди ділянок на 
вул. Федорова під будівництво го-
телю. Готель мали збудувати до 
Євро-2012, однак цього не сталося. 
Єврейська релігійна громада Львова 

«Турей Загав» неодноразово висту-
пала проти будівництва готелю вули-
ці Федорова, 22, 28.

Увесь цей період тривали судові 
справи. Зрештою, 25 листопада 2014 
року Вищий господарський суд Укра-
їни залишив постанову Львівського 
апеляційного господарського суду від 
1 жовтня 2014 р., якою скасовано дії 
ухвал Львівської міської ради щодо зе-
мельних ділянок на вул. Федорова, 23, 
28, а касаційну скаргу Львівської місь-
кої ради залишив без задоволення.
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Підстав для значних 
коливань курсу гривні 
немає
У Національного банку є відповідний інструмен-
тарій та міжнародні резерви для зняття безпід-
ставної напруженості на валютному ринку. Про 
це повідомила голова Національного банку 
України Валерія Гонтарева під час зустрічі з керів-
никами найбільших банків.«Ще раз наголошую, 
що ми дотримуємося гнучкого курсоутворення», 
— зазначила В. Гонтарева.

До кінця року Державна 
служба зайнятості скоротить 
12% співробітників
З метою оптимізації та економії адміністратив-
но-господарських видатків Державна служба 
зайнятості скоротить 1690 працівників. «Вже неза-
баром розпочнеться реформа служби зайнятості 
та створення Національного агентства зайнятості. 
В основу роботи нової структури буде покладено 
принцип роботи найуспішніших компаній світу», 
— повідомили в прес-службі відомства. 

14,5
стільки тисяч працівників Пенсійного 
фонду України буде скорочено у зв’язку 
з реформою структурних підрозділів 
відомства. Про це повідомив голова 
Пенсійного фонду Олексій Зарудний. 
Також закриють 160 районних і міських 
управлінь фонду.
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Львівську міськраду оштрафували на 71 млн грн за незаконний 
дозвіл на будівництво

Працівники СБУ Волині затримали 
киянина, який перевозив наркотики в 
шлунку

З листопада автомобілістів 
штрафуватимуть по-новому

Актуально

Прокуратурою Волинської об-
ласті підтримано державне 

обвинувачення в кримінальному 
провадженні щодо мешканця Ки-
єва, який вчинив незаконне при-
дбання, зберігання, перевезення 
з метою збуту та контрабанду 
наркотичних засобів у особливо 
великих розмірах (кримінальні 
правопорушення, передбачені ч. 3 
ст. 305, ч. 3 ст. 307 Кримінального 
кодексу України). 

23 квітня 2015 року 45-річний 
киянин, проковтнувши 6 пакунків 

із кокаїном загальною масою май-
же 55 г, перемістив їх через митний 
пост «Ягодин» Волинської митни-
ці з Республіки Польща в Україну, 
де й був затриманий працівника-
ми СБУ.

Вироком Любомльського ра-
йонного суду від 02 листопада 
2015 року контрабандисту призна-
чено покарання у вигляді 10 років 
позбавлення волі з конфіскацією 
всього майна та наркотичних за-
собів, повідомляє прес-служба 
прокуратури області.

До Луцької міськради проходять сім 
політичних партій 

28 жовтня набули чинності змі-
ни, внесені до Закону Украї-

ни «Про звернення громадян». 
Ці зміни передбачають право 

громадян звертатися до органів 
державної влади, місцевого само-
врядування, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форми 
власності, об’єднань громадян або 
посадових осіб, до повноважень 
яких належить вирішення відпо-
відних питань, з усним звернен-
нями, які записуються посадовою 
особою, за допомогою засобів 
телефонного зв’язку через визна-
чені контактні центри, телефонні 
«гарячі лінії». 

Письмове звернення також 
може бути надіслане з викорис-
танням мережі Інтернет, засобів 
електронного зв’язку (електронне 
звернення).

Відповідно до ст. 5 Закону, у 
зверненні має бути зазначено пріз-
вище, ім’я, по батькові, місце про-
живання громадянина, викладено 

суть порушеного питання, заува-
ження, пропозиції, заяви чи скар-
ги, прохання чи вимоги. Письмове 
звернення повинно бути підписа-
не заявником (заявниками) із за-
значенням дати.

В електронному зверненні 
також має бути зазначено елек-
тронну поштову адресу, на яку 
заявнику може бути надіслано 
відповідь, або відомості про інші 
засоби зв’язку з ним. Застосуван-
ня електронного цифрового під-
пису при надсиланні електронного 
звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без до-
тримання зазначених вимог, по-
вертається заявнику з відповідни-
ми роз’ясненнями.

У прокуратурі Волинської 
області усні звернення грома-
дян прийматимуть за телефоном 
(0332) 77-60-20 та (0332) 77-60-40, 
а електронні — за адресою zvern@
pvo.gov.ua.

Відтепер звернення в прокуратурі Волині 
прийматимуть також телефоном та 
електронною поштою

У західних областях 5 лис-
топада прогнозують хмарну по-
году з проясненнями, без істот-
них опадів. Температура повітря 
вночі +2...+4 °C, вдень +9...+11 °C. 
6 листопада хмарно, можливий 
дощ. Вночі 0...+2 °C, денна тем-
пература +6...+8 °C. 7 листопа-
да прогнозують похмуру погоду, 
дощитиме. Температура вночі 
+1...+3 °C, вдень +4...+6 °C. 

У північних регіонах 5 лис-
топада впродовж дня очікується 
хмарна погода, без опадів. Тем-
пература вночі +2... +4 °C, вдень 
+8...+10 °C. 6 листопада хмарно з 
проясненнями, без істотних опа-
дів. Вночі 0...+2 °C, вдень +5...+7 °C. 
7 листопада синоптики прогнозу-
ють змінну хмарність, без опадів. 
Нічна температура +1...+3 °C, ден-
на становитиме +5...+7 °C.

У Києві 5 листопада обіця-
ють мінливу хмарність, без опа-
дів. Нічна температура +3...+5 °C, 
денна +8...+10 °C. 6 листопада 

синоптики прогнозують хмарну 
погоду, без істотних опадів. Вночі 
+1...+3 °C, вдень +6...+8 °C. 7 лис-
топада хмарно, але сухо. Тем-
пература вночі +1...+3 °C, вдень 
+4...+6 °C. 

У східних регіонах 5 листо-
пада хмарно, без опадів. Вночі 
+2...+4 °C, вдень +9...+11 °C. 6 лис-
топада невелика хмарність, без 
істотних опадів. Нічна темпера-
тура 0...+2 °C, вдень +5...+7 °C. 
7 листопада хмарно з прояснен-
нями, опадів не очікується. Вночі 

-1...+1 °C, вдень +4...+6 °C.
У південних областях 5 лис-

топада синоптики прогнозують 
хмарну погоду з проясненнями, 
без істотних опадів. Температу-
ра вночі становитиме +2...+4 °C, 
вдень +14...+16 °C. 6 листопа-
да змінна хмарність, без опадів. 
Вночі +4...+6 °C, вдень +7...+9 °C. 
7 листопада хмарно, без опадів. 
Нічна температура +4...+6 °C, 
денна +8...+10 °C.

 ПОГОДА

В Україні вступають у дію нові правила відповідальності за порушення 
правил дорожнього руху


