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ТАК БОЛЬШ 
НЕ ПРА КО ЦІЦЬ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Пер шы час пра цэ ду-
ра рэ гіст ра цыі бу дзе на-
сіць спро шча ны ха рак-
тар. Ка лі ма шы на ўжо 
зна хо дзіц ца ў экс плу а-
та цыі, то рэ гіст ра ваць 
яе бу дуць па за яве. Не 
вар та ба яц ца ад сут нас-
ці не аб ход ных па пер, 
на прык лад, да ве дак з 
за во да-вы твор цы або 
да ку мен таў, вы да дзе-
ных мыт ны мі ор га на мі. 
Ула даль ні ку транс пар-
ту ў за яве да стат ко ва 
ўка заць аб ста ві ны яго на быц ця, і рэ гіст-
ра цыя бу дзе пра ве дзе на, але з пэў ны мі 
аб ме жа ван ня мі, якія за ба ра ня юць зняц це 
з улі ку на пра ця гу трох га доў, вы клю чэн-
не — вы пад кі вы бра коў ван ня, ад па вед ны 
за піс бу дзе ўно сіц ца ў рэ гіст ра цый ныя да-
ку мен ты.

«Па сут нас ці, пра ва кі ра ваць квад ра-
цык ла мі бу дуць мець усе тыя, у ка го ёсць 
па свед чан не кі роў цы на ва джэн не ме ха-
ніч на га транс парт на га срод ку, за вы клю-
чэн нем ка тэ го рыі АМ і пад ка тэ го рыі А1 
(ма пе ды і ма та цык лы, аб' ём ру ха ві ка якіх 
не пе ра вы шае 125 куб. см, і з ма гут нас-
цю да 11 кВт ад па вед на), ці па свед чан не 
трак та рыс та-ма шы ніс та. Гэ та бу дзе слу-
жыць га ран ты яй та го, што ча ла век зна-
ё мы з пра ві ла мі да рож на га ру ху, мае на-
вы кі яз ды, а так са ма прай шоў ме ды цын скі 
агляд», — пад крэс ліў Анд рэй Ша ран да.

Ад нак усе ас тат нія вы шэй на зва ныя ты-
пы ма шын у ад па вед нас ці са сва і мі тэх ніч-

ны мі ха рак та рыс ты ка мі і асаб лі вас ця мі 
кан струк цыі не пры зна ча ныя для ўдзе лу 
ў да рож ным ру ху. Ма быць, та кі «ўціск» 
вы во дзіць ула даль ні каў квад ра цык лаў з 
ся бе, і быц цам у ад пла ту на ўза мен да ро-
гам яны вы бі ра юць сель ска гас па дар чыя 
ўгод дзі. Пры гэ тым на тое, каб «за га іць 
ра ны», па кі ну тыя імі на зям лі, ідзе ня ма-
ла ча су. А кі роў цы ў аба вяз ко вым па рад-
ку па він ны вы бі раць для пе ра мя шчэн ня 
толь кі тыя мес цы, вы ка ры стан не якіх не 
ства рае па гро зы для ін шых гра ма дзян і не 
на но сіць шко ды на ва коль на му ася род дзю. 
Ме на ві та ўвя дзен не аба вяз ко вай рэ гіст-
ра цыі да зво ліць на ла дзіць ме ха нізм па ка-
ран ня па ру шаль ні каў пра ві лаў і ві на ва тых 
у зда рэн нях. Тым не менш ужо ця пер су-
пра цоў ні ка мі Дзяр жаў та інс пек цыі су мес на 
з ін шы мі дзяр жаў ны мі ор га на мі ак тыў на 
пра во дзіц ца ма ні то рынг пра ва мер нас ці 
вы ка ры стан ня гэ та га ты пу транс пар ту.

Да р'я КАС КО. kasko@zvіazda.by

По лы мя пад ка по там
6 хві лін 
па між за мы кан нем 
і па жа рам

— Не рэ ка мен ду ец ца ку-
рыць у са ло не аў та ма бі ля, — 
пра цяг вае Ві таль На віц кі. — 
Па-пер шае, па жар мо гуць 
спра ва ка ваць па ры ад па лі ва. 
Па-дру гое, зда ра лі ся вы пад кі, 
ка лі за па ле ная цы га рэ та ку-
дысь ці за валь ва ла ся, і да стаць 
яе апе ра тыў на не па спя ва лі. 
Тут жа па чы на лі тлець і за га-
рац ца ся дзен ні і ды ва нок. Яшчэ 
ад на па мыл ка — за хоў ван не ў 
ба гаж ні ку ка ніст раў з за па сам 
бен зі ну, са ляр кі і мас ла.

Га лоў ным па моч ні кам у ту-
шэн ні агню з'яў ля ец ца вог не ту-
шы цель. Гэ та вель мі эфек тыў ны 
сро дак для лік ві да цыі па жа ру ў 
аў та ма бі лі на па чат ко вай ста-
дыі. Пры чым дзей ні чаць трэ ба 
над звы чай апе ра тыў на. Важ на 
па мя таць, што ад мо ман ту ўзнік-
нен ня ка рот ка га за мы кан ня да 
сі ту а цыі, ка лі з аг нём кі роў ца ні-
чо га зра біць ужо не мо жа, звы-
чай на пра хо дзіць 5—6 хві лін.

— У про да жы ёсць два ты пы 
вог не ту шы це ляў: па раш ко вы 
і вуг ле кіс лот ны, — рас каз вае 
Ві таль На віц кі. — Які з іх най-
леп шы — ска заць цяж ка. І той, 
і дру гі пры клад на ад ноль ка выя 
да тыч на вы ка рыс тоў ван ня. 
Адзі нае «але», пра якое трэ ба 
па мя таць: вуг ле кіс лот ны вог не-
ту шы цель вы кід вае з рас тру ба 

га за вую су месь, тэм пе ра ту ра 
якой ка ля мі нус 50 гра ду саў. 
Та му з ім трэ ба быць да во лі 
асця рож ным. Лі чыц ца, што па-
ра шок па ту шыць агонь кры ху 
хут чэй, але вуг ле кіс лот ны апа-
рат больш ашчад ны да аб' ек-
та ўзга ран ня. Так са ма важ нае 
пы тан не — якім па ві нен быць 
аб' ём вог не ту шы це ля? Ма лым 
літ ро вым апа ра там мож на па-
ту шыць хі ба што па ла ю чую 
по пель ні цу. Та му ён з'яў ля ец-
ца прос та фар маль нас цю для 
пра хо джан ня тэх ніч на га агля-
ду. Але ж яго за да ча зу сім не ў 
гэ тым — а каб за 6 хві лін узяць 
сі ту а цыю пад кант роль. А вось 
узброіўшыся вог не ту шы целем 
аб' ёмам у 2 літ ры, уваж лі вы кі-
роў ца спра віц ца з уз га ран нем 
на па чат ко вай ста дыі. Ме на ві та 
та му ён лі чыц ца са мым ап ты-
маль ным.

Пазбегнуць 
памылкі

У боль шас ці вы пад каў дым-
ком па чы нае цяг нуць з-пад ка-
по та. А вось тут і ўзні кае вель мі 
важ ная праб ле ма. Поў нас цю 
ад чы няць яго нель га: тут жа 
ў аў та ма біль пра нік не кіс ла-
род, які рас па ліць агонь яшчэ 
мац ней. Да та го ж у су час ных 
ма шы нах ка пот ад чы ня ец ца 
кноп кай, якая зна хо дзіц ца на 
пры бор най па нэ лі. А вось ад-
крыц ца ён мо жа на лю бую вы-
шы ню! Пра гэ тую асаб лі васць 
трэ ба па ду маць за га дзя і пры 
маг чы мас ці ад рэ гу ля ваць пад'-

ём крыш кі ка по та на сэр віс ным 
цэнт ры.

Да та го ж ме та ліч ныя част кі 
аў та ма бі ля імк лі ва на гра ва юц-
ца. Та му ва зі це з са бой тка не-
выя не сін тэ тыч ныя паль чат кі. 
Ка неш не, ідэа льнай аба ро най 
іх на зваць нель га, але на не-
каль кі се кунд, каб пры ўзняць 
крыш ку ка по та і за су нуць ту-
ды рас труб вог не ту шы це ля, іх 
хо піць.

— Ты по вая па мыл ка пад час 
ту шэн ня аў та ма бі ля — вы даць 
пад ка пот за раз усё змес ці-
ва ба ло на, — ка жа Ві таль На-
віц кі. — А ка лі дроб ны ачаг 
пры ха ваў ся не дзе ў глы бі нях 
агрэ га таў? На ўрад ці вы во зі-
це з са бой не каль кі ба ло наў. 
Та му пер шы этап ра бо ты вог-
не ту шы це ля не па ві нен пе ра-
вы шаць у ідэа ле 5—6 се кунд. 
Пас ля гэ та га па гля дзі це: ідзе 
ды мок з-пад ка по та ці не? Ка-
лі ні я кіх пры кмет агню ня ма, 
ка пот мож на вель мі па воль на 
асця рож на пры ад крыць. І быць 
га то вым да та го, што зноў да-
вя дзец ца ўжыць вог не ту шы-
цель. Акра мя та го, аба вяз ко-
ва па ве да мі це аб уз га ран ні па 
ну ма ры 101.

А ка лі за пер шыя хві лі ны 
не ўда ло ся па ту шыць агонь, 
то апош няе, што за ста ец-
ца, — ад бег чы на мак сі маль на 
бяс печ ную ад лег ласць, каб не 
па цяр пець ад дэ та на цыі па лі-
ва. Асаб лі ва гэ та да ты чыц ца 
аў та ма бі ляў з га за вым аб ста-
ля ван нем.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
schklennik@zviazda.by

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Вуч ні роз ных школ чы та лі 
вер шы бе ла рус кіх паэ таў пра 
род ную мо ву, пра Мінск і По-
лацк. Афі цый ныя асо бы бы лі 
асаб лі ва на тхнё ныя і ўзру ша-
ныя. Ме на ві та так, у цёп лай і 
ўтуль най ат мас фе ры свя та, 
стар та ваў кон курс «Жы вая 
кла сі ка». Яго за сна валь ні ка мі 
ста лі Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі, 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі, Са юз 
пісь мен ні каў Бе ла ру сі і Ста ліч-
нае тэ ле ба чан не.

Кон курс, што мае на мэ це пры-
цяг нуць ува гу гра мад скас ці да 
праб ле ма ты кі чы тан ня, па шы рыць 
кру га гляд чы та чоў, пад трым лі-
ваць та ле на ві тую мо ладзь, бу дзе 
доў жыц ца да ве рас ня і прой дзе ў 

не каль кі эта паў: ад школь на га да 
рэс пуб лі кан ска га.

— Раз віц цё ў дзя цей ці ка вас ці 
да сло ва, най леп шых узо раў бе-
ла рус кай лі та ра ту ры сён ня па він-
на стаць кло па там да рос лых. Та-
му што чы тан не — раз віц цё асо бы, 
спа сці жэн не на за па ша на га ў кні гах 
во пы ту, кан ку рэн та здоль насць у 
на шым бур лі вым ін фар ма цый ным 
све це, — за ўва жы ла мі ністр ін-
фар ма цыі Лі лія АНА НІЧ. — Трэ-
ба шу каць но выя фор мы ра бо ты 
з дзець мі і баць ка мі. Мы ба чым, 
што ў кра і не вы да ец ца мно га доб ра 
аформ ле ных кніг, яны з'яў ля юц ца 
на па лі цах кні гар няў. Сё ле та, ка лі 
мы ад зна ча ем 500-год дзе бе ла рус-
ка га кні га дру ка ван ня, над звы чай 
ак ту аль на гу чыць ра док з Фран-

цыс ка Ска ры ны «Най леп шыя скар-
бы — ча ла ве чыя сло вы».

Мі ністр ін фар ма цыі пры га да ла, 
што ка лі ву чы ла ся ў 9-м кла се, са-
ма ўдзель ні ча ла ў рэс пуб лі кан скім 
кон кур се юных чы таль ні каў. На ват 
мае гра ма ту за най леп шае чы тан не 
вер ша пра Ян ку Ку па лу.

— Ду маю, што і для ўдзель ні каў 
кон кур су «Жы вая кла сі ка» гэ тае 
спа бор ніц тва ста не ўра жан нем на 
ўсё жыц цё, — ска за ла Лі лія Ана ніч.

— Кон курс «Жы вая кла сі ка» — 
са праўд нае свя та, якое па він на даць 
па ча так твор ча му ўзлё ту на шай мо-
ла дзі, — лі чыць мі ністр аду ка цыі 
Ігар КАР ПЕН КА. — Ад мет на, што 
яго вы ні кі бу дуць пад ве дзе ныя ў По-
лац ку пад час Дня бе ла рус ка га пісь-
мен ства і свят ка ван ня 500-год дзя 

на ша га кні га дру ка ван ня. Сім ва ліч-
на, што По лацк сё ле та вы зна ча ны 
ма ла дзёж най ста лі цай Бе ла ру сі.

Так, най леп шыя чы таль ні кі з 
усёй кра і ны ста нуць удзель ні ка мі 
вя лі ка га рэс пуб лі кан ска га свя та, 
а пе ра мож цы кон кур су «Жы вая 

кла сі ка» ў лі ку ін шых па да рун каў 
атры ма юць пу цёў кі ў На цы я наль ны 
ла гер «Зуб ра ня».

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
vesіaluha@zvіazda.by
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Пад час ура чыс та га па чат ку кон кур су «Жы вая кла сі ка» 
ў Між на род ны дзень род най мо вы гу ча лі вер шы бе ла рус кіх паэ таў.
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Пра цяг ва ец ца суд над Ула дзі сла вам Ка за-
ке ві чам, які ўчы ніў рас пра ву бен за пі лой у 
ганд лё вым цэнт ры «Еў ро па». Хлоп ца аб ві-
на вач ва юць па не каль кіх ар ты ку лах Кры-
мі наль на га ко дэк са: пад рых тоў ка да зла-
чын ства, за бой ства, ху лі ган ства. «Звяз да» 
со чыць за хо дам па дзей.

У якас ці свед кі вы сту піў псі хі ятр, які кан-
суль та ваў Ка за ке ві ча. Яў ген Ла сы, су пра цоў нік 
Бе ла рус кай ме ды цын скай ака дэ міі пас ля дып-
лом най аду ка цыі, у 2014 го дзе быў за про ша ны 
ў РНПЦ псі хіч на га зда роўя, дзе ля чыў ся Ула дзі-
слаў пас ля спроб су іцы ду.

— Гэ та бы ла кан суль та цыя на пра ця гу 20—30 
хві лін, — ус па мі нае Яў ген Ла сы. — Я па мя таю, 
што ён па сту піў праз су іцы даль ныя дзе ян ні. Быў 
кан флікт са шко лай, звя за ны з на стаў ні ка мі. Я 
шмат кан суль тую, гэ та бы ла ру цін ная прак ты ка.

Та ды Ка за ке ві чу па ста ві лі два ды яг на зы — 
уме ра на-дэ прэ сіў ны эпі зод і шы зо ід нае рас-
строй ства асо бы. Пер шы азна чае, што ў хлоп-
ца бы лі сімп то мы кры зіс на га ста ну, зні жа ны 

на строй, су іцы даль ныя дум кі, ён мог зра біць 
не бяс печ ныя для ся бе дзе ян ні. Дру гі ды яг наз 
ха рак та ры зу ец ца не звы чай нас цю мыс лен ня, 
па ра дак саль нас цю ўчын каў.

У шы зо ід на га рас строй ства, удак лад ніў Яў-
ген Ла сы, ёсць і ін шыя сімп то мы: па глыб ле насць 
ва ўнут ра ны свет, ары ен та цыя на ўлас ныя фан-
та зіі, скла да нас ці з са цы яль най адап та цы яй, 
хо лад насць.

— Гэ тыя рас строй ствы, як пра ві ла, за хоў-
ва юц ца на доў гі час, — рас ка заў у су дзе псі-
хі ятр. — Для лю дзей з рас строй ства мі асо бы 
ня ма пра цяг ла га адэ кват на га ля чэн ня. Ля чэн не 
не аб ход на толь кі ў кры зіс ныя мо ман ты. Та ды 
пры зна ча юц ца ан ты дэ прэ сан ты, псі ха тэ ра пія.

Вя до ма, што Ка за ке віч кам плек са ваў праз 
сваю знеш насць. Яў ген Ла сы за ўва жыў, што 
праб ле мы з ус пры няц цем свай го це ла з'яў ля-
юц ца псі ха траў мі ру ю чым фак та рам, які мо жа 
ўсклад ніць сі ту а цыю.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. lubneuskaya@zvіazda.by
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Не аб мі ні це!Не аб мі ні це!  ��

СТВА РА ЕМ СЯ БЕ — ПРАЗ ЧЫ ТАН НЕСТВА РА ЕМ СЯ БЕ — ПРАЗ ЧЫ ТАН НЕ
Рас па чаў ся рэс пуб лі кан скі твор чы кон курс юных чы таль ні каў «Жы вая кла сі ка»Рас па чаў ся рэс пуб лі кан скі твор чы кон курс юных чы таль ні каў «Жы вая кла сі ка»

Рэ за нанс ная спра ваРэ за нанс ная спра ва  ��

«У яго бы ло шы зо ід нае рас строй ства...»
У су дзе вы сту піў псі хі ятр Ка за ке ві ча Дзяр жаў ны ка мі тэт па стан дар ты за-

цыі Бе ла ру сі аб' явіў аб пра вя дзен ні 
ў 2017 го дзе чац вёр тай алім пі я ды па 
ме недж мен це, якая на цэ ле на на па вы-
шэн не ўзроў ню пад рых тоў кі ма ла дых 
спе цы я ліс таў кра і ны ў га лі не ме недж-
мен ту, раз віц цё іх твор ча га і пра фе-
сій на га па тэн цы я лу, пра соў ван не ідэй 
якас ці ў ма ла дзёж ным ася род дзі.

Алім пі я да пра во дзіц ца ў ме жах між-
на род на га. Гла баль на га пра ек та «Ма ла-
дзёж ны твор чы рух «Эс та фе та якас ці». 
У ёй мо гуць пры маць удзел сту дэн ты і 
ма гіст ран ты ўста ноў вы шэй шай аду ка цыі 
кра і ны, а так са ма спе цы я ліс ты ва ўзрос це 
да 30 га доў, чыя пра фе сій ная дзей насць 
звя за на з якас цю пра дук цыі і па слуг. Алім-
пі я да пра во дзіц ца ў два эта пы.

На пер шым эта пе ўдзель ні кі сё ле та да 
1 са ка ві ка на кі роў ва юць за яў кі і рэ фе ра ты 
ва ўста но вы вы шэй шай аду ка цыі (у тым 
вы пад ку, ка лі яны з'яў ля юц ца сту дэн та мі/
ма гіст ран та мі) або сак ра та ры ят Рэс пуб лі-
кан скай экс перт най ка мі сіі (да лей — сак-
ра та ры ят), ство ра най на ба зе Дзяр жаў на-

га ка мі тэ та па стан дар ты за цыі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь (Дзярж стан дар т) і Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ін сты ту та стан дар ты за цыі і 
сер ты фі ка цыі (Бел ДІСС).

Для ўдзе лу ў алім пі я дзе ў дру гім эта пе 
ўста но вы вы шэй шай аду ка цыі да 15 кра са-
ві ка 2017 го да пе ра да юць да ку мен ты фі на-
ліс таў у сак ра та ры ят з су пра ва джаль ным 
ліс том і вы ні ка мі ацэн кі па вы зна ча ных кры-
тэ ры ях. Дру гі этап алім пі я ды ар га ні зу ец ца 
і пра во дзіц ца ў Бел ДІСС. Удзель ні кі пра хо-
дзяць тэс ці ра ван не, вы ра ша юць сі ту а цый-
ныя за да чы, прад стаў ля юць прэ зен та цыі, 
пад рых та ва ныя на асно ве рэ фе ра таў.

За яў кі на ўдзел у алім пі я дзе пры ма-
юц ца ў сак ра та ры я це Рэс пуб лі кан скай 
экс перт най ка мі сіі па ад ра се: — 220113, 
г. Мінск, вул. Ме ле жа, д. 3, к. 805. Тэ ле-
фон: (017) 269 69 64; факс: (017) 269 69 
54; е-mаіl: ntс@bеlgіss.bу.

Больш пад ра бяз на аб умо вах пра вя-
дзен ня алім пі я ды мож на да ве дац ца на 
сай це на шай га зе ты: www.zvіаzdа.bу.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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Рэс пуб лі кан ская алім пі я да па ме недж мен це


