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Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ, 

стар шы ня Гро дзен ска га 

абл вы кан ка ма:

«За мі ну лы год мы зра бі лі 
пэў ныя кро кі ў са цы яль на-
эка на міч ным раз віц ці. 
У якас ці па цвяр джэн ня 
мож на пры вес ці 
не ка то рыя ліч бы. 
У пры ват нас ці, та кі 
важ ны па каз чык, як 
экс парт пра дук цыі, вы рас 
на 11%. Рэ гі ён вы ка наў 
за дан ні па ін вес ты цый най 
дзей нас ці. У эка но мі ку 
воб лас ці пры цяг ну та ка ля 
$80 млн пра мых за меж ных 
ін вес ты цый. Рэа лі за ва на 
не каль кі ці ка вых пра ек таў, 
па бу да ва ны но выя 
прад пры ем ствы і за во ды, 
а гэ та но выя пра цоў ныя 
мес цы. Да рэ чы, за дан не па 
пра цоў ных мес цах воб ласць 
так са ма вы ка на ла».
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ТАК БОЛЬШ 
НЕ ПРА КО ЦІЦЬ

Квад ра цык лы ця пер не аб ход на рэ гіст ра ваць
Па ра дак дзяр жаў на га ўлі ку гэ тых транс парт ных срод каў бу дзе 
зме не ны з 1 сту дзе ня на ступ на га го да. Акра мя та го, з'я вяц ца і 
но выя пра ві лы до пус ку да кі ра ван ня імі: ка лі ра ней на квад ра цык-
ле маг ло ез дзіць, гру ба ка жу чы, хоць пя ці га до вае дзі ця, то ця пер 
гэ тая маг чы масць за ха ва ец ца толь кі за ўла даль ні ка мі ад па вед най 
ва дзі цель скай ка тэ го рыі.

Як ад зна чыў стар шы ін спек тар па асаб лі вых да ру чэн нях ад дзе ла 
рэ гіст ра цый на-эк за ме на цый най дзей нас ці і тэх на гля ду ўпраў лен ня 
ДАІ МУС Анд рэй ША РАН ДА, не аб ход насць унес ці зме ны і да паў нен ні ў 
за кон «Аб да рож ным ру ху» паў ста ла з пры чы ны іс тот на га рос ту коль кас ці 
адзі нак гэ та га транс парт на га срод ку, а ад па вед на і звя за ных з імі зда-
рэн няў. Асаб лі ва час та яны ад бы ва юц ца па ві не пад лет каў ці да рос лых, 
якія зна хо дзяц ца за ру лём у ста не ал ка голь на га ап'я нен ня.

Каб вы зна чыц ца, якія ка тэ го рыі пра воў ця пер спат рэ бяц ца, для па чат ку 
трэ ба ра за брац ца, ча го бу дзе да ты чыц ца за кон. Квад ра цык лы — гэ та за-
над та аб агуль не ная і на ват умоў ная наз ва, адзі нае, пра што яна дак лад на 
ка жа, — гэ та пра на яў насць ча ты рох ко лаў. Два асноў ных ты пы квад ра цык-
лаў, пра якія ідзе га вор ка, гэ та ATV і UTV. У пер шым вы пад ку аб рэ ві я ту ра 
азна чае ма шы ну, якая пры зна ча на для яз ды па лю бым па крыц ці, у дру гім — 
ма шы ну для вы ка нан ня ўты лі тар ных за дач: ад гас па дар чай дзей нас ці да 
ак тыў на га ад па чын ку і ту рыз му. Квад ра цык лы ATV па-ін ша му на зы ва юць 
«сне га ба ло та хо ды ко ла выя ма ла га ба рыт ныя». Яны, у сваю чар гу, дзе ляц ца 
на два ты пы: І і ІІ — на квад ра цык лах ты пу І пра ду гле джа на мес ца толь кі 
для ва дзі це ля, ты пу ІІ — для ва дзі це ля і па са жы ра. Ад нак гэ та не адзі ная 
кла сі фі ка цыя, акра мя ты паў квад ра цык лам ATV пры свой ва юц ца яшчэ і 
ка тэ го рыі: G, S, Y і Т. G — ма дэль агуль на га пры зна чэн ня, S — спар тыў ная 
ма дэль, Y і Т — ма ла дзёж ная і пе ра ход ная ма дэлі ад па вед на.

Аба вяз ко вая рэ гіст ра цыя ў ін спек цы ях дзярж тэх на гля ду ўво дзіц ца для сне-
га ба ло та хо даў ко ла вых ма ла га ба рыт ных ATV ты пу І ка тэ го рыі 
G і S, а так са ма ты пу ІІ ка тэ го рыі G і мо та ўсю ды хо даў UTV. 

По лы мя 
пад ка по там

Як за сце раг чы аў то ад па жа ру?
За мі ну лы год аў та ма бі лі ў кра і не га рэ лі 388 ра зоў. На до лю па ру-
шэн няў пра ві лаў экс плу а та цыі пры па лі 143 вы пад кі. Час цей за ўсё 
пры чы най па жа раў ста на ві ла ся ка рот кае за мы кан не. Ра дзей — 
за вод скі брак і ня спраў насць па ліў най сіс тэ мы.

— Замыканне ўзні кае з-за пе ра груз кі, зно су іза ля цыі ці ўво гу ле яе 
ад сут нас ці, — рас каз вае афі цый ны прад стаў нік Мі ніс тэр ства па над-
звы чай ных сі ту а цы ях Ві таль НА ВІЦ КІ. — Так са ма ва дзі це лі мя ня юць 
ары гі наль ныя сер ты фі ка ва ныя за сце ра галь ні кі на са ма роб ныя. У мес цах 
злу чэн няў утва ра юц ца ня якас ныя кан так ты. Ра дзей па жа ры зда ра юц ца 
з пры чы ны ня пра віль на га пад клю чэн ня клем аку му ля та ра.

Ці ка ва, што з-за праб лем з пра вод кай аў та ма бі лі час цей за ўсё га раць 
уво сень і ўвес ну. Ро лю да дат ко ва га пра ва ку ю ча га фак та ру 
ады гры вае ка ро зія ме та лу. СТАР. 3

Новая 
«Чарнобыльская»

стратэгія

Спар тыў на-тэх ніч нае свя та «Бе ла рус кі драйв» ад бы ло ся 18 лю та га 
ў пар ку імя Н. Грэ ка вай у Мін ску. У пра гра ме — 
мо та эс та фе та ся род вуч няў ад 9 да 14 га доў, 
ін тэр ак тыў ныя стан цыі па вы ву чэн ні Пра ві лаў да рож на га ру ху, 
за баў ляль ныя пля цоў кі і па ля вая кух ня.
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