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ХТО «ХА ВА ЕЦ ЦА» Ў АЎ ТО?

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» 
вы ра шы лі на ўлас ныя во чы 
ўба чыць, як вы гля да юць 
рэй ды на ста ліч ных ву лі цах, 
і на кі ра ва лі ся ў Пар ты зан скі 
ра ён ста лі цы.

Ка лі б ве даў — 
за пла ціў бы

Ін спек тар ДАІ спы няе вы-
бра ны аў та ма біль, пра вя рае 
да ку мен ты і стан аў та ма бі-
ля. Пас ля су до выя вы ка наў-
цы за пра ша юць ча ла ве ка да 
ся бе ў ма шы ну. Тут праз ба зу 
пра гра мы «АІС ПРВ» (аў та-
ма ты за ва ная ін фар ма цый ная 
сіс тэ ма ор га наў пры му со ва га 
вы ка нан ня) вы свят ля юць, ці 
ня ма ў кі роў цы даў гоў.

— Па доб ныя ме ра пры ем-
ствы раз лі ча ны перш за ўсё 
на тое, каб па вы сіць коль-
касць апла ча ных гра ма дзя-
 на мі за па зы ча нас цяў, — за ў-
ва жыў Мі ха іл ГАС ТЭ ЛА, 
за гад чык сек та ра ад дзе ла 
пры му со ва га вы ка нан ня 
(АПВ) Пар ты зан ска га ра-
ё на г. Мін ска. — Лю дзі па-
ба чаць, што ін спек та ры і су-
до выя вы ка наў цы пра цу юць 
ра зам на ву лі цы. Маг чы ма, 
гэ та пад штурх не не ка то рых 
па зба віц ца ад сва ёй за па зы-
ча нас ці.

За пер шыя паў га дзі ны 
спы ні лі ча ла век во сем. Усё 
чыс та — ад каз ныя кі роў цы 
тра пі лі ся. Рэ агу юць час цей 
за ўсё са здзіў лен нем. Ма ла 
што іх спы ні лі, дык яшчэ і су-
стра ка юць друж ным «на тоў-
пам» з шас ці ча ла век.

Вось дзяў чы на ў чыр во-
най курт цы пы та ец ца, што 
ад бы ва ец ца, па куль ча кае 
сва ёй чар гі тра піць у ма шы ну 
да су до вых вы ка наў цаў. Тлу-
ма чым пра рэйд. Яна ро біць 

вя лі кія во чы і ка жа: «На ват 
ці ка ва. Доб ра, што ў мя не 
ўсё ў па рад ку».

У гэ ты час з ма шы ны су-
пра цоў ні каў Мі нюс та вы хо-
дзіць з не па ра зу мен нем у 
ва чах і ўсмеш кай на тва ры 
мін ча нін Дзя ніс:

— Я і не ве даў, што ў мя-
не ча ты ры штра фы за пе ра-
вы шэн не хут ка сці. Маг чы ма, 
ліс ты і пры хо дзі лі, але з мя не 
та кі ха док на пош ту... Я ра на 
ўстаю і поз на пры хо джу, ды і 
скры ню не пра вя раў паш то-
вую. Мя не амаль не бы вае ў 
Мін ску, і я прос та мог пра пус-
 ціць гэ та. Я ад ра зу апла ціў 
бы, ка лі б ве даў, што ёсць 
штра фы.

Да рэ чы, кож ны ча ла век 
мо жа сам пра ве рыць ся бе 
на іс на ван не за па зы ча нас-
цяў, ка лі ўвя дзе ўлас нае імя 
ў пра гра му «АІС ПРВ». «Ду-
маю, ця пер я раз на ме сяц 
бу ду так са ма «рэй ды» па гэ-
 тай ба зе ра біць і пра вя раць», — 
усмі ха ец ца Дзя ніс і ідзе ў 
банк пла ціць штраф.

І лег ка вік, і КА МАЗ
Доб ра сум лен ныя па ру-

шаль ні кі са мі пра вя ра юць 
на сай це Мі ніс тэр ства ўнут-
ра ных спраў, ці вы пі са ны ім
штраф. На ват ка лі яны не за ў-
ва жы лі бляск фо та ка ме ры
і не ма юць пад ста вы лі чыць 
ся бе ві на ва ты мі, рас каз вае 
Вік то рыя ТУП КО, за гад чык 
сек та ра АПВ Пар ты зан ска-
га ра ё на г. Мін ска.

— Зда ра ец ца, ка лі да нас 
пры хо дзіць да ку мент аб пе-
ра вы шэн ні ча ла ве кам хут-
ка сці, штраф ужо апла ча ны 
па ру шаль ні кам, — да дае 
Але ся КУР ЛО ВІЧ, су до вы 
вы ка наў ца АПВ Пар ты зан-
ска га ра ё на г. Мін ска.

Су пра цоў ні кі ДАІ спы ня-
 юць не толь кі лег ка выя, але 

і гру за выя аў то і фу ры. Пра вя-
ра юць усіх, акра мя кі роў цаў 
га рад ско га па са жыр ска га 
транс пар ту.

— У кож ны пе ры яд свае 
за да чы і пла ны пра вер-
кі. Роз ныя су стра ка юц ца 
па ру шэн ні, — ад зна чае 
Аляк сандр ДЗЯ КО ВІЧ, 
дзяр жаў та інс пек тар Пар-
ты зан ска га РУ УС г. Мін ска. 
— І без тэх агля ду ез дзяць, і 
без да ку мен таў. Ка лі пра вы 
ў ча ла ве ка ада бра ныя, аў-
то ад ра зу на штрафс та ян ку 
ад праў ля ец ца. Ка лі пра вы 
прос та не пры са бе, кі роў ца 
атрым лі вае па пя рэ джан не ці 
штраф да пя ці ба за вых ве лі-
чынь і едзе да лей.

У ша фё ра спы не на га 
КА МА За, на прык лад, не ака-
за ла ся тэх паш пар та на ма-
шы ну і вы явіў ся не апла ча ны 
штраф. Па куль кі роў ца рас-
плач ваў ся, пры ехаў яго ды-

рэк тар і пры вёз па трэб ныя 
да ку мен ты.

— Па ка ран не за пра езд 
без да ку мен таў — ад па пя-
рэ джан ня да 0,5 ба за вай ве-
лі чы ні штра фу, — ка мен туе 
ін спек тар Аляк сандр Дзя ко-
віч. — Гэ та му кі роў цу мы вы-
пі са лі штраф.

Сле дам спы ні лі марш рут ку. 
Яе кі роў ца Дзміт рый з Сен ні-
цы Мінск ага ра ё на па ста віў ся 
да гэ та га з ра зу мен нем:

— Гэ та пра віль на, трэ-
ба шу каць па ру шаль ні каў і 
та кім чы нам. Страх бу дзе ў 
тых, хто мае даў гі, на пэў на. 
А хто чыс ты пе рад за ко нам, — 
ча го яму ба яц ца?

На ступ ны спы не ны на мі 
ша фёр, пра ве ра ны па ба зе 
даў жні коў, ні чо га не ві нен 
дзяр жа ве. Ад нак па яго проз-
ві шчы пра гра ма вы да ла за-
па зы ча нас ці яго бра та: пяць 
роз ных вы ка наў чых вя дзен-
няў. Толь кі адзін доўг — 1056 
руб лёў, дру гі — 202 — агуль-
ны па мер до сыць буй ны.

— Та кія рэй ды ка рыс ныя 
яшчэ і тым, што спы не ныя 
кі роў цы адзін ад на му бу-
дуць пе ра да ваць, маўляў, 
су до выя вы ка наў цы і на да-
ро зе су стра ка юц ца. Та ды 
яны за ду ма юц ца аб апла-
це штра фаў, ін фар ма цыя 
пой дзе, што на зы ва ец ца, у 
на род. І вы нік бу дзе, але не 
ад ра зу. Па ез дзім раз, дру гі, 
трэ ці, і свя до масць лю дзей 
уз рас це, — упэў не на Люд-
мі ла КА БЫЧ КІ НА, на чаль-
нік ад дзе ла пры му со ва га 
вы ка нан ня Пар ты зан ска га 
ра ё на г. Мін ска.

А вось эліт ная з вы гля ду 
ма шы на без тэх агля ду, за-
рэ гіст ра ва ная на ка мер цый-
ную кам па нію. Сам кі роў ца, 
акра мя ад сут нас ці тэх агля ду, 
мае кры мі наль нае спаг нан-
не, па якім што ме сяц па ло ва 
яго за роб ку ідзе на вы пла ту 
дзяр жа ве са ра ка ты сяч руб-

лёў, якія ён ві нен, згод на з 
ра шэн нем су да, за ўхі лен не 
ад па дат каў. Муж чы на з та-
кім ра шэн нем не згод ны, але 
му сіць пла ціць.

Арышт на кла дзе ны і на 
аў то, кошт яко га вы ра ша на 
абяр нуць у за лік спаг нан ня 
доў гу. Ад нак ша фёр сцвяр-
джае, што гэ та су до вая па-
мыл ка, бо ма ё масць на ле-
жыць не яму, а фір ме. Ужо 
па да дзе ны іск аб аспрэч-
ван ні пры на леж нас ці ма ё-
мас ці.

За ад сут насць тэх агля ду 
кі роў цу вы пі са лі штраф, што 
ў яго вы пад ку мо жа дрэн на
паў плы ва ць на яго ста но-
ві шча, па коль кі праз кры-
мі наль ную за па зы ча насць 
ён зна хо дзіц ца на «хат няй 
хі міі», са шка да ван нем ка-
жа ін спек тар ДАІ. Ды рэк-
тар фір мы, якой на ле жыць 
аў та ма біль, так са ма бу дзе 
аштра фа ва ны за до пуск да 
кі ра ван ня ма шы най, якая не 
прай шла тэх агляд.

Ві нен —
ні ку ды не едзеш

Асаб лі ва ўпар тыя «ўхі-
ліс ты» ры зы ку юць пас ля 
пра вер кі пра цяг нуць шлях 
пеш шу, бо аў то ад бук сі ру-
юць у за лік спаг нан ня за па-
зы ча нас ці. Па ста наў лен не аб 
за тры ман ні і ад бук сі роў цы 
аў та ма бі ля дзей ні чае на тэ-
ры то рыі ўсёй кра і ны. На ват 
ка лі даў жнік жы ве ў Мін ску, 
а су до выя вы ка наў цы за тры-
ма лі яго ў Брэс це, ма шы ну 
мо гуць ада браць, ка лі ў ДАІ 
бу дзе ў на яў нас ці вы ка наў-
чы ліст.

За 10 ме ся цаў 2017-га ў 
ор га ны пры му со ва га вы ка-
нан ня па сту пі ла ка ля 260 ты-
сяч па ста наў лен няў ор га наў 
ДАІ аб пе ра вы шэн ні хут кас-
на га рэ жы му, за фік са ва ных 
ка ме ра мі фо та фік са цыі. Ле-
тась за ўвесь год іх бы ло 252 
ты ся чы. Амаль па ло ва «гон-
шчы каў» — жы ха ры Мін ска. 
Ра зам з тым вы кон ва ец ца 
85—90% спраў да дзе най ка-
тэ го рыі.

Каб не па зба віц ца аў то 
прос та на да ро зе, Юлі ян 
МІ СЮ КЕ ВІЧ, кан суль тант 
га лоў на га ўпраў лен ня 
пры му со ва га вы ка нан ня 
Мі ніс тэр ства юс ты цыі, ра-
іць даў жні кам та кое вый сце. 
Не па срэд на на мес цы за тры-
ман ня су пра цоў ні ка мі ДАІ і 
су до вы мі вы ка наў ца мі апла-
ціць штраф праз ма біль нае 
тэр мі на льнае аб ста ля ван не, 
з якім ра бот ні кі ўпраў лен ня 
пры му со ва га вы ка нан ня вы-
яз джа юць на спаг нан не.

— Пад час та кіх ме ра пры-
ем стваў са праў ды вы яў ля-
юц ца асо бы, якія ві на ва ты 
па вы ка наў чых вя дзен -
нях, — ад зна чыў Ула дзі слаў 

ТРЫ КО ЗА, на чаль нік 
упраў лен ня пры му со ва-
га вы ка нан ня га лоў на га 
ўпраў лен ня юс ты цыі Мін-
гар вы кан ка ма. — Ка лі даў-
жні кі не пла цяць не па срэд на 
на мес цы, ім на гад ва юць пра 
аба вя зак прый сці ў ор га ны 
пры му со ва га вы ка нан ня для 
апла ты штра фу. У вы пад ку 
не з'яў лен ня без па важ лі вай 
пры чы ны ім мо гуць на лі чыць 
ад мі ніст ра цый нае спаг нан не 
аж да 30 ба за вых ве лі чынь.

Мер уз дзе ян ня на даў жні-
коў ця пер шмат. Аб ме жа-
ван не ў ка ры стан ні со та вай 
су вяз зю, ін тэр нэ там, кі ра-
ван нем аў то, упра ве на па-
ля ван не. Ка лі ча ла век мае 
за па зы ча насць, яго на ват 
мо гуць не вы пус ціць за мя-
жу. Кан крэт ная ме ра за ле-
жыць не толь кі ад су до ва га 
вы ка наў цы, а і ад га тоў нас ці 
са мо га даў жні ка па га шаць 
за па зы ча насць.

Ад на з са мых дзейс ных 
мер — аб ме жа ван не ча ла-
ве ка ў спе цы яль ных пра вах: 
па збаў лен не маг чы мас ці 
вы ехаць за мя жу і кі ра ваць 
аў та ма бі лем. Та кія ра шэн ні 
пры ма юц ца толь кі су дом па 
прад стаў лен ні су до вым вы-
ка наў цам ад па вед ных да ку-
мен таў.

— Ка лі ві даць, што даў-
жнік пра цяг вае ўхі ляц ца ад 
вы плат, ня гле дзя чы на пры-
ня тыя су до вым вы ка наў цам 
ме ры, аб ме жа ваць яго ў пра-
ве вы ез ду за мя жу мо гуць 
не за леж на ад су мы доў гу, 
на ват ка лі яна зу сім не вя-
лі кая, лі та раль на штраф за 
без бі лет ны пра езд, — да даў 
Юлі ян Мі сю ке віч.

Як ба чым, па ды ход у рэй-
дах сур' ёз ны, а жар ты з даў-
га мі — спра ва не бяс печ ная.

Іры на СІ ДА РОК.
sidarok@zvіаzdа.bу
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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Іс тот на рас паў сю джа ны і ёл кі 
штуч ныя. Яны па збаў ле ны хі баў на-

ту раль ных дрэў, але, на жаль, ма-

юць і свае. На прык лад, на ту раль нае 

дрэ ва зга рае за 30—40 се кун даў. 

Віль гот нае дрэ ва су пра ціў ля ец ца 

агню даў жэй, та му па жа да на ўвіль-
гат няць ёл ку. Ка лі яна ста іць у кад цы 
з пяс ком, ту ды мож на пе ры я дыч на 
да лі ваць ва ды. Але ж будзь це асця-
рож ны мі з элект ра гір лян да мі, які мі 
ка рыс та е це ся пры гэ тым. Штуч ныя 

пры га жу ні зга ра юць во ка мгнен на — 
мак сі мум за 15 се кун даў. Пры гэ тым 
ёсць вя лі кая ры зы ка вы дзя лен ня ў 
па вет ра проць мы шкод ных рэ чы ваў. 
Та му пе рад на быц цём та ко га дрэ-
ва лепш упэў ніц ца, што ў пра даў ца 
ёсць сер ты фі кат на яго.

— Пласт ма са пла віц ца, і сін тэ-
ты ка раз лі ва ец ца па па верх ні, та му 
ту шыць ва дой штуч нае дрэ ва не 
эфек тыў на. Што ра біць, ка лі яно за-
га рэ ла ся? Па-пер шае, ад клю чай це 
гір лян ды, па ва лі це дрэ ва на пад ло-
 гу і на крый це шчыльнай тка ні най. 
Але па мя тай це, што ка лі вы не спра-
ві лі ся з гэ тым лі та раль на ў пер шую 
хві лі ну — па кі дай це па мяш кан не 
і тэр мі но ва на бі рай це ну мар 101. 
Сін тэ ты ка вы дзя ляе моц ныя атрут-
ныя рэ чы вы, маг чы ма ўга рэць.

З-за ча го 
мо жа за га рэц ца дрэ ва?

Кры ні цай уз га ран ня мо жа стаць 
звы чай ная элект рыч ная гір лян да. Яе 
трэ ба на бы ваць у афі цый ных пунк-

тах про да жу, дзе аба вяз ко ва бу дуць 
усе не аб ход ныя сер ты фі ка ты. Гір лян-
да му сіць быць аба вяз ко ва за вод-
скай вы твор час ці, а яе іза ля цыя — 
шчыль най, гнут кай і без знеш ніх па-
шко джан няў, лям пач кі — за кры ты мі. 
Скрын ка пе ра клю чаль ні ка рэ жы маў 
не па він на лёг ка пра гі нац ца. Ра бо ту 
гір лян ды трэ ба пра ве рыць за га дзя 
пе рад тым, як яе ве шаць, звяр нуў-
шы асаб лі вую ўва гу на праб лем ныя 
мес цы: злу чэн не дро та з адап та рам, 
пе ра клю чаль ні кам рэ жы маў, з лям-
пач ка мі. Дзе цям да вя раць гір лян ду 
ад на знач на не вар та.

Хоць гір лян да на ёл цы пры го жа 
зі ха ціць у цём ны час су так, ка тэ га-
рыч на за ба ра ня ец ца па кі даць яе 
без на гля ду на ноч. Як пра ві ла, на 
сер ты фі ка ва ных гір лян дах у паш-
пар це пра пі са на, коль кі га дзін яна 
мо жа пра ца ваць без пе ра пын ку. 
На прык лад, у той, якой ка рыс та-
 ец ца аў тар гэ тых рад коў, пра пі са на: 
пас ля 6 га дзін ра бо ты па він на на-
сту паць 18 га дзін пе ра пын ку.

Ну і, вя до ма, не трэ ба гру вас ціць 
на ёл ку з уклю ча най элект рыч най 
гір лян дай тое, што мо жа за га рэц-
ца, — цац кі з лёг кіх на за га ран не 
ма тэ ры я лаў, аб клад ваць яе ва тай, 
ста віць по бач пад свеч ні кі са свеч-
ка мі. Лю бы не асця рож ны рух мо жа 
пры вес ці да па жа ру.

Най леп шае мес ца — 
у ку це

Ляс ная пры га жу ня мо жа ва жыць 

па ру-трой ку дзя сят каў кі ла гра маў, 

а вось пе ра ку ліць яе вель мі лёг ка 

як ма ло му, так і хат ня му га да ван цу. 

Та му для ма сіў ных дрэў лепш або 

на быць спе цы яль ную кры жа ві ну, 

або прос та па ста віць яго ў вяд ро з 

пяс ком. Вель мі важ на пе рад тым, 
як ад праў ляц ца на кір маш, ве даць 
мак сі маль на да пу шчаль ныя га ба-
ры ты дрэ ва. Га лін кі і вер ха ві на не 
па він ны да ты кац ца да сто лі, сцен, 
мэб лі. Так са ма не трэ ба ста віць 
ёл ку ля ацяп ляль ных пры бо раў: 

з-за гэ та га дрэ ва толь кі хут чэй вы-
сах не. І не за бы вай це вы мя таць 
хвою, якая бу дзе аб сы пац ца з на-
ту раль на га дрэ ва.

— Вар та пе рад на быц цём раз-
лі чыць ад лег ласць і да дзі ця ча га 
лож ка — уна чы аб' ём ны сі лу эт дрэ-
ва мо жа спа ло хаць ма ло га, — ка-
жа Але на Дзміт рук. — Та му са мае 
ўда лае мес ца для ёл кі — гэ та мак сі-
маль на ад да ле ны ад пра хо ду ку ток, 
дзе на пад ло зе не ля жыць ды ван. 

Там яна не бу дзе ні ко му пе ра шка-

джаць. На ват ка лі ёл ку вы пад ко ва 

за кра нуць пад час дзі ця чай гуль ні, 

яна не ўпад зе і ні ко му не пры ня се 

шко ды.

Як ба чым, асноў ныя пра ві лы 

бяс пе кі на на ва год ніх свя тах не 

та кія і скла да ныя для вы ка нан ня. 
Га лоў нае — пры клас ці не вя ліч кія 
на ма ган ні, і та ды доў га ча ка ныя дні 
не азмро чац ца не пры ем ны мі сі ту-
а цы я мі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
sсhklennіk@zvіаzdа.bу

Ёл ка па вы ша най ры зы кі

Юлі ян МІ СЮ КЕ ВІЧ, кан суль тант га лоў на га ўпраў лен ня 
пры му со ва га вы ка нан ня Мі ніс тэр ства юс ты цыі Бе ла ру сі 
пе рад па чат кам рэй ду ад ка заў на пы тан ні жур на ліс таў.

Рэйд па чаў ся. Су пра цоў нік ДАІ па тра буе, каб кі роў ца спы ніўся.

Да ку мен ты кі роў цаў і да ныя транс парт ных срод каў ад ра зу ж 
трап ля юць да кам пе тэнт ных пра вя ра ю чых. Не каль кі хві лін 

па тра бу ец ца на ўвод у элект рон ную ба зу за пы ту 
і атры ман не дак лад на га ад ка зу.


