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НА ВЕР НАСЦЬ НА РО ДУ І АЙ ЧЫ НЕ

Ужо лі та раль на праз па ру хві-

лін ін спек тар спы няе чор ную «Аў-

дзі». Та лон тэх агля ду вы да дзе ны ў 

2018 го дзе. Але... у са ка ві ку.

— Гро шай асаб лі ва па куль ня-

 ма, — скар дзіц ца кі роў ца Мак сім. — 

Тэх агляд каш туе 260 руб лёў. 

Я асаб лі ва і не ез джу на аў то. Сён-

ня сеў за руль пер шы раз за да во лі 

пра цяг лы тэр мін. Але ця пер, пэў на, 

трэ ба бу дзе за ехаць на стан цыю 

ды яг нос ты кі. Ка лі да лі штраф за-

раз, то мо гуць спы ніць і пас ля, і 

што ж, зноў пла ціць гро шы?

— За ад сут насць тэх агля ду пер-

шы раз част ка 5 ар ты ку ла 18.12 Ка-

АП пра ду гледж вае па пя рэ джан не 

або штраф ад ад ной да трох ба за-

вых ве лі чынь, — ка мен туе сі ту а цыю 

стар шы ін спек тар па агі та цыі і 

пра па ган дзе АДАІ Фрун зен ска га 

ра ё на Мін ска Яна РА МА НЕН КА. —

Пры паў тор нас ці на пра ця гу го да 

штраф скла дзе ўжо ад дзвюх да 

пя ці ба за вых. Хоць бы вала і так, 

што акра мя ад сут нас ці тэх агля ду 

вы яў ляў ся яшчэ цэ лы бу кет ін шых 

па ру шэн няў. 

Дру гім без за па вет на га та ло-

на на ла ба вым шкле быў спы не-

ны гру за вы «Опель». Да ку мен та, 

які па цвяр джаў бы пра хо джан не 

тэх агля ду, у кі роў цы так са ма не 

знай шло ся. Коль кі ча су ў та кім 

ста не ез дзіць гэ ты фур гон — пы-

тан не доб рае. Кі роў ца тлу ма чыць 

сі ту а цыю: ма шы на не яго, а сяб ра. 

А сер ты фі кат, маў ляў, за быў до ма.

— За раз пра ве рым сі ту а цыю, — 

усмі ха ец ца ін спек тар. 

Ён да стае план шэт, не каль кі се-

кун даў ча руе над эк ра нам і пас ля 

аб вя шчае:

— Ды ў вас жа тэх агляд пра тэр-

мі на ва ны ледзь не на год. Што ж, 

бу дзем скла даць ад мі ніст ра тыў ны 

ма тэ ры ял.

Пас ля та го як кі роў ца ад' ехаў, 

Яна Ра ма нен ка па тлу ма чы ла сі-

ту а цыю.

— На кож ны хіт рык з бо ку кі роў-

цы ў нас свой ад каз. Ра ней, ка лі 

ча ла век ка заў, што за быў сер ты-

фі кат до ма, мы скла да лі ад па вед-

ны ра парт, пры зна ча лі да дат ко вую 

пра вер ку, на кі роў ва лі за пыт у РУП 

«Бел тэх агляд» з прось бай даць ад-

каз на пы тан не, пра хо дзі ла ма шы-

на тэх агляд або не. За тым пра цэс 

спрас ціў ся. Мы змаг лі атрым лі ваць 

па трэб ную ін фар ма цыю ад спе цы-

я ліс таў «Бел тэх агля ду» па тэ ле-

фо не на пра ця гу дня. Ну а ця пер і 

зу сім усё прос та. За хо дзім на сайт 

непасрэдна з па труль на га аў та ма-

бі ля, і праз не каль кі се кун даў уся 

ін фар ма цыя з'яў ля ец ца пе рад ін-

спек та рам.

Трэ цім да нас тра піў зя лё ны 

гру за вы «Рэ но». Аў та ма біль фран-

цуз ска га вы твор цы на ле жыць 

ад ной са ста ліч ных ар га ні за цый. 

Вёз ён ме та ла кан струк цыі ва гой 

не каль кі тон. На ла ба вым шкле 

да звол на до пуск транс парт на га 

срод ку да ўдзе лу ў да рож ным ру-

ху на кле е ны, але... да та ва ны ён 

мі ну лым го дам. А дак лад ней ка-

жу чы, са ка ві ком. Гэ та зна чыць, 

ужо з 1 кра са ві ка аў та ма біль ез-

дзіў з пра тэр мі на ва ным да ку мен-

там. І больш за тое, служ бо выя 

асо бы вы пус ка лі та кую ма шы ну 

ў рэйс, ста вя чы свае под пі сы пад 

до пус кам да ру ху. Тут ёсць гле ба 

для раз ва жан няў. Ка лі гэ та ра бі-

ла ся не свя до ма, то ўзні кае пы-

тан не да та го, хто да ваў «да бро» 

на вы езд аў та ма бі ля, ча му ён не 

звяр нуў ува гу на тое, што ў аў та-

ма бі ля фак тыч на ня ма да зво лу 

для ўдзе лу ў да рож ным ру ху. Ка лі 

ж свя до ма, то пы тан няў уз ні кае 

яшчэ больш.

— Я — ча ла век прос ты, — ка жа 

кі роў ца Дзміт рый. — Мне ска за лі, 

я і па ехаў. Мож на, ка неш не, і ад мо-

віц ца, але якія бу дуць на ступ ствы? 

Тэ ле фа нуй це ды рэк та ру, з ім і вы-

ра шай це гэ тую спра ву.

Ін спек та ры на бра лі ну мар. Мяр-

ку ю чы па то не гу тар кі, су бя сед-

нік на тым кан цы про ва да быў не 

вель мі здзіў ле ны сі ту а цы яй, якая 

скла ла ся.

Да ад мі ніст ра цый най ад каз нас-

ці пры цяг нуць два іх — і служ бо вую 

асо бу, якая па ста ві ла до пуск да 

ру ху, і кі роў цу.

— Па сло вах кі роў цы, за ўсё ад-

каз вае ды рэк тар. Ён і да пус ціў яго ў 

рэйс. Па тэ ле фо не ён гэ та па цвер-

дзіў. На на ступ ны дзень мы бу дзем 

раз бі рац ца з гэ тым да лей. Для яго 

на ды дзе ад каз насць па ар ты ку ле 

18.24 Ко дэк са аб ад мі ніст ра цый-

ных пра ва па ру шэн нях. Штраф там 

скла дае ад чатырох да шасці ба за-

вых. Акра мя гэ та га, бу дзе вы да дзе-

на прад пі сан не, каб у пэў ны тэр мін 

гэ тыя не да хо пы бы лі лік ві да ва ны. 

Тое, як гэ та вы ка на юць, мы пра ве-

рым па ба зе да ных. Ка лі да нас не 

пры слу ха юц ца — зноў пры цяг нем 

да ад каз нас ці. Але спа дзя ю ся, што 

да гэ та га не дой дзе. Хоць тэ а рэ-

тыч на такі цыкл мож на пра цяг ваць 

да бяс кон цас ці. Су ты ка ем ся мы з 

гэ тым не ўпер шы ню і чу ем ад кі-

раў ні коў ад каз як пад ка пір ку — «у 

ар га ні за цыі ня ма срод каў, пра цу ем 

з аба ро ту, вы жы ва ем кож ны дзень, 

та му вы му ша ны так ра біць». Але 

толь кі за сён ня бы ло шэсць па-

ру шэн няў у служ бо вых асоб, чый 

транс парт ез дзіў у Фрун зен скім ра-

ё не без прой дзе на га свое ча со ва 

тэх агля ду. І пяць з іх ужо пры цяг ну-

ты да ад каз нас ці. Гэ та ўсё толь кі за 

ча ты ры га дзі ны! Фі зіч ных асоб пры 

гэ тым бы ло толь кі тры...

— Мы яшчэ хо дзім і з пла на вы мі 

пра вер ка мі ва ўсе ар га ні за цыі на-

ша га ра ё на. Ка лі вы яў ля ем, што 

ў рэйс вый шаў аў та ма біль з пра-

тэр мі на ва ным тэх агля дам, 

то не толь кі пры цяг ва ем 

да ад каз нас ці служ бо вых 

асоб, але і вы да ём прад-

пі сан ні. Экс плу а та цыя та-

кой тэх ні кі за ба ра ня ец ца, 

а ўла даль ні ку да ец ца пэў-

ны тэр мін, каб лік ві да ваць 

гэ ты не да хоп. Гэ ты ж аў-

та ма біль быў не з на ша га 

ра ё на. У ад ва рот ным вы-

пад ку мы заўт ра з са май 

ра ні цы пай шлі б ту ды з па-

за пла на вым вы ву чэн нем 

па рад ку вы пус ку транс-

пар ту на лі нію. А так мы 

на кі ру ем прад стаў ні кам 

тэх ніч на га на гля ду ДАІ 

За вод ска га ра ё на ста лі цы 

ін фар ма цыю, каб яны сха-

дзі лі ў тую ар га ні за цыю.

Па ра дак саль на, але 

яшчэ не так даў но су-

стра ка лі ся вы пад кі пад-

роб кі штам паў у сер ты-

фі ка це аб пра хо джан ні 

тэх ніч на га агля ду. Ця пер 

гэ та рэд касць. Гэ та і ла гіч на —

пра вес ці не каль кі год за кра та мі, 

за ха цеў шы сэ ка но міць 130 до ла-

раў у эк ві ва лен це, — ва ры янт не 

най леп шы.

— А ка лі аў та ма біль доў гі час не 

экс плу а ту ец ца, то які сэнс для яго 

ў пра хо джан ні тэх агля ду?

— Та кія вы пад кі ня рэд кія. У 

та кім ра зе мы па да ку мен та цыі 

ана лі зу ем, ці здзяйс ня ла гэ тая 

ма шы на вы ез ды. Ка лі па ве дам-

ле ная нам спа чат ку ін фар ма цыя 

па цвяр джа ец ца, аў та ма біль ста-

іць на тэ ры то рыі прад пры ем ства 

за пло там і ні ку ды не едзе, то тут 

ні я кіх пы тан няў ня ма. Праў да, яны 

мо гуць уз нік нуць, ка лі аў та ма біль 

усё-та кі бу дзе «рэ ані ма ва ны» і вы-

берацца на дарогу...

— А на коль кі доб ра сум лен ныя ў 

гэ тым пла не ма та цык ліс ты?

— З тэх агля дам у іх па рад-

ку, ска жам шчы ра, больш, чым 

у аў та ма бі ліс таў. Маг чы ма, гэ та 

з-за та го, што ды яг нос ты ка для 

іх каш туе тан ней. Па ру шэн ні ва 

ўла даль ні каў двух ко ла ва га транс-

пар ту ін шыя. Гэ та пе ра вы шэн не 

хут кас на га рэ жы му, не бяс печ нае 

ма неў ра ван не, тая ж яз да на ад-

ным ко ле... Так са ма яны лю бяць 

па ка тац ца на ма та цык ле з па-

свед чан нем кі роў цы аў та ма бі ля. 

Зда ваць на асоб ную ка тэ го рыю 

ля но та, а зай мець но выя ад чу ван-

ні хо чац ца.

— Ці ёсць «рэ кард сме ны» ся-

род ула даль ні каў аў та ма бі ляў, якія 

не пла ці лі штра фы?

— Вось лі та раль на сён ня на ша-

му экі па жу тра піў ся ча ла век, які 

ўжо мае тры ці ча ты ры спаг нан ні. 

Ад на му та ко му гра ма дзя ні ну сён ня 

быў вы пі са ны штраф і як кі роў цу, і 

як служ бо вай асо бе — ён ін ды ві ду-

аль ны прад пры маль нік, які зай ма-

ец ца гру за пе ра воз ка мі. І ён ка жа: 

штра фы я за пла чу, усё ра зу мею, 

але... тэх агляд пра хо дзіць усё роў-

на не бу ду. Агу лам жа «паў тор ні-

каў» у нас кры ху менш за тра ці ну 

ад агуль ных вы пад каў.

Уво гу ле, на пра цэ ду ру пра-

хо джан ня тэх агля ду ад во дзіц ца 

амаль цэ лы ме сяц. Ка лі па зна ча-

на, што да та на ступ най па вер кі — 

жні вень 2019 го да, то для та го, каб 

атры маць за па вет ны сер ты фі кат, 

ёсць цэ лы ка лян дар ны ме сяц — 

з 1-га да 31-га чыс ла. 1 ве рас ня 

ка рэ та, у ад роз нен не ад рас паў-

сю джа най па га вор кі, у гар буз не 

пе ра тво рыц ца, ад нак у су пра цоў ні-

каў ДАІ ўжо ўзнік нуць пы тан ні.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

Па дзеяПа дзея

Пер ша курс ні кі Ака дэ міі МУС пры-

нес лі ўчо ра ў Мін ску пры ся гу. Ме-

ра пры ем ства ад бы ло ся на пло шчы 

Дзяр жаў на га сця га. Сло вы вер нас ці 

на ро ду і Ай чы не ў пры сут нас ці сва іх 

род ных і бліз кіх вы ма віў 421 ма ла ды 

кур сант.

Яны на кі ра ва ны на ву чо бу пад раз дзя лен-

ня мі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў, Дзяр-

жаў на га ка мі тэ та су до вых экс пер тыз, Дэ-

парт амен там фі нан са вых рас сле да ван няў 

Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю. Кур сан ты 

ўжо прай шлі праз ву чэб ны збор, які быў ар-

га ні за ва ны для іх у жніў ні. Там яны атры ма лі 

пер ша сныя пра фе сій ныя ве ды.

Ву чыц ца да вя дзец ца ча ты ры га ды. Пер ша-

курс ні кі за лі ча ны на спе цы яль нас ці «Пра ва-

знаў ства», «Эка на міч нае пра ва», «Су до выя 

кры мі на ліс тыч ныя экс пер ты зы». Двое кур сан-

таў ад праў ле ны ў Мас коў скі ўні вер сі тэт МУС 

Ра сіі. Там яны бу дуць асвой ваць та ям ні цы 

псі ха ло гіі служ бо вай дзей нас ці.

— Служ ба ў пра ва ахоў ных ор га нах бу дзе 

па тра ба ваць ад вас вы со кай пра фе сій най 

пад рых тоў кі, стой кас ці, вы трым кі, са ма-

ад да чы, — ад зна чыў мі ністр унут ра ных 

спраў Бе ла ру сі Юрый КА РА ЕЎ. — Вы — 

лю дзі ня лёг кай, але муж най пра фе сіі. Ва ўсе 

ча сы ста наў лен ня і раз віц ця на шай дзяр жа-

вы ор га ны ўнут ра ных спраў цвёр да ста я лі на 

вар це за кон на сці і пра ва па рад ку. На род Бе-

ла ру сі з па ва гай і да ве рам ад-

но сіц ца да лю дзей у мі лі цэй-

скай фор ме, удзяч ны за тое, 

што заўж ды мо жа раз ліч ваць 

на на шу аба ро ну, да па мо гу і 

пад трым ку. Але па мя тай це — 

гэ та за ле жыць ад кож на га з 

нас. Сён ня вы вы ма ві лі са мыя 

га лоў ныя сло вы пры ся гі — 

«Кля ну ся аба ра няць за кон ныя ін та рэ сы 

гра ма дзян, гра мад ства і дзяр жа вы». Па-

мя тай це іх усё да лей шае жыц цё. Ву чо ба ў 

Ака дэ міі МУС па він на стаць тым зы ход ным 

ру бя жом, які ства рае асо бу пра фе сі я на ла, 

да зва ляе год на нес ці эс та фе ту ста рэй ша-

га па ка лен ня. У сце нах ака дэ міі са бра лі ся 

да свед ча ныя лю дзі, якія і на ву ку вы ву ча лі, і 

за трым лі ва лі зла чын цаў, ахоў ва лі гра мад скі 

па ра дак. У іх ёсць шмат ча му па ву чыц ца. 

Ні хто не мае пра ва губ ляць ні хві лі ны — гэ-

тыя ча ты ры га ды да дуць ве ды, за гар тоў ку 

на вель мі доў гі час служ бы.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Тэ маТэ ма

«МНЕ СКА ЗА ЛІ, 
Я І ПА ЕХАЎ»

Ча му кі роў цы не пра хо дзяць тэх агляд?

Фота Вячаслава ЦУРАНАВА.

Су пра цоў ні кі гру пы тэх ніч на га на гля ду ДАІ Фрун зен ска га 

РУ УС Мін ска мо гуць па хва ліц ца ба га тым «ура джа ем» 

тых кі роў цаў, якія не пра хо дзяць свое ча со ва тэх агляд. Ра зам 

з імі ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» па дзя жу ры лі ўве ча ры ад на го 

буд ня га дня на ву лі цы Ка мен на гор скай. Менш чым 

за паў га дзі ны ін спек та ры вы яві лі трох па ру шаль ні каў.


