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Во сем га дзін ра ні цы, дыс-

пет чар ская стан цыя «Друж-

ная» Мін ска. На пры пын ках, 

па між аў то бу са мі ста яць 

груп кі лю дзей — ча ма да-

ны і заплечнікі вы да юць у 

іх бу ду чых па да рож ні каў. 

Хтось ці топ чац ца ў ча кан ні 

свай го рэй са да мо ра, а не-

ка то рыя ўжо гру зяць рэ чы 

ў ве лі зар ныя ту рыс тыч ныя 

аў то бу сы. На ват ся род гэ тай 

мі тус ні лёгка за ўва жыць ге-

ро яў ма тэ ры я лу: фор мен ныя 

кепкі, са лат ныя жы ле ты са 

свят ло вяр таль ны мі стуж ка-

мі і над пі сам «Транс парт ная 

ін спек цыя». Экі паж скла да-

ец ца з двух вя ду чых спе цы я-

ліс таў упраў лен ня кант ро лю 

аў та ма біль на га транс пар ту 

фі лі яла Транс парт най ін-

спек цыі па го ра дзе Мін ску і 

Мін скай воб лас ці. Ула дзі мір 

МАР ЦІ НЕЎ СКІ на служ бе ва 

ўста но ве ўжо 10 га доў. Пра 

свай го ка ле гу Вя ча сла ва 

СА РЖЫЦ КА ГА жар туе, 

што той пра ца ваў у ін спек цыі 

яшчэ да яе з'яў лен ня. Але, 

як вя до ма, у лю бым жар це 

толь кі част ка жар ту: Вя ча-

слаў Мі хай ла віч быў су пра-

цоў ні кам «Ін тэр аў та тран са», 

які паз ней пе ра тва рыў ся ў 

Транс парт ную ін спек цыю.

Сён ня спе цы я ліс ты вый-

шлі на кант роль рэ жы му 

пра цы і ад па чын ку кі роў цаў 

між на род ных аў та ма біль-

ных па са жыр скіх пе ра во зак. 

Транс парт ная ін спек цыя мае 

пра ва на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 

пра во дзіць пра вер ку лю бых 

транс парт ных срод каў, якія 

здзяйс ня юць між на род ныя 

па са жыр скія ці гру за выя 

рэй сы.

— Мы пра вя ра ем у асноў-

ным транс парт, які вяр та ец-

ца з па да рож жа. Кантроль 

ажыц цяў ля ец ца на асно ве 

да ных та хог ра фаў — ліч-

ба вых аль бо ана ла га вых. 

Кі роў ца аба вя за ны даць 

па ка зан ні гэ та га пры бо ру і 

ліст па цвяр джэн ня дзей нас-

ці за 28 + адзін дзень, у якім 

па зна ча на, коль кі ён ад па-

чы ваў. Кар т ка з ліч ба ва га 

та хог ра фа ўстаў ля ец ца ў 

кам п'ю тар, і счыт ва ец ца ўся 

не аб ход ная ін фар ма цыя. 

Зразумела, пра ца ваць з 

імі знач на пра сцей, але та-

кія пры бо ры ма юць толь кі 

но выя транс парт ныя срод-

кі. Боль шасць кі роў цаў ка-

рыс та ец ца ана ла га вы мі і 

прад' яў ляе та хаг ра мы, з-за 

іх фор мы на зва ныя «шай ба-

мі», — ка жа Ула дзі мір Мар ці-

неў скі. — Каб не ўсклад няць 

пра цу пе ра воз чы кам і не бы-

ло скар гаў ад па са жы раў аў-

то бу саў, якія ад бы ва юць, мы 

пра во дзім іх толь кі ві зу аль-

ны агляд. Пе ра кон ва ем ся, 

што ня ма раз бі та га ла ба во-

га шкла, зно су пра тэк та раў, 

роз на га ма люн ка пра тэк та-

ра ко лаў ад ной во сі.

Па куль раз маў ля ем з 

Ула дзі мі рам Мар ці неў скім,

яго ка ле га пра вя рае аў то-

бус, які пры ехаў з Укра і ны. 

Па сло вах транс парт ні каў, 

боль шасць ту рыс тыч ных 

рэй саў з Бе ла ру сі ад праў-

ля ец ца ця пер у на прам ку 

За то кі, Адэ сы.

— У гэ та га кі роў цы — 

па ру шэн не. З 31 лі пе ня па 

2 жніў ня ён не пе ра во дзіў та-

хог раф у рэ жым ад па чын ку. 

Атры ма ла ся, што муж чы на 

зна хо дзіў ся на ра бо чым мес-

цы двое су так, — тлу ма чыць 

Вя ча слаў Са ржыц кі.

Ка лі на рэй се пра цуе экі-

паж з двух ча ла век (а та кіх 

на між на род ных па са жыр скіх 

пе ра воз ках боль шасць), за 

30 га дзін ад па чы нак па ві нен 

быць не менш за дзе вяць га-

дзін. Праз кож ныя ча ты ры з 

па ло вай га дзі ны ў кі роў цы 

аба вяз ко вы пе ра пы нак — 

45 хві лін. Пас ля шас ці пе ры я -

даў кі ра ван ня па 24 га дзі ны 

ён не мо жа абы сці ся без су-

тач на га ад па чын ку.

Вы явіў шы па ру шэн не, 

спе цы я ліст вы піс вае штраф. 

Кі роў ца не су пя рэ чыць: «Пра-

ві ніў ся — за пла чу!» Па куль 

укра і нец шу кае най блі жэй шы 

банк, пра цяг ва ем раз мо ву.

— Па ру шэн не рэ жы му 

пра цы і ад па чын ку — са мая 

рас паў сю джа ная па мыл ка кі-

роў цаў між на род ных рэй саў. 

Пры зго дзе ві ноў ні ка штраф 

па чы на ец ца ад пяці ба за вых 

ве лі чынь (122 руб лі 50 ка пе-

ек). Для гра ма дзян Бе ла ру сі 

мы вы піс ва ем па ста наў лен-

не, і штраф мож на апла ціць 

на пра ця гу ме ся ца.

У су вя зі з час ты мі 

ДТЗ Транс парт ная 

ін спек цыя 

пры ня ла ра шэн не 

аб пра вя дзен ні 

пра ве рак аў то бу саў, 

якія пе ра во зяць 

ту рыс тыч ныя 

гру пы гра ма дзян 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь на 

ад па чы нак. Ма ні то рынг 

ар га ні за ва ны ў 

пунк тах про пус ку праз 

дзяр жаў ную гра ні цу, 

а так са ма ў мес цах 

пры быц ця аў то бу саў 

пас ля вы сад кі 

па са жы раў. Амаль 

за ме сяц пра ве ра на 

643 аў то бу сы, з іх 545 

на ле жаць бе ла рус кім 

пе ра воз чы кам і 98 — 

за меж ным. Вы яў ле на 

130 фак таў па ру шэн ня 

кі роў ца мі рэ жы му 

пра цы і ад па чын ку. 

У тым лі ку фі лі ялам 

Транс парт най 

ін спек цыі па го ра дзе 

Мін ску і Мін скай 

воб лас ці пра ве ра на

125 аў то бу саў. 

Вы зна ча на ка ля 

40 фак таў па ру шэн ня 

кі роў ца мі рэ жы му 

пра цы і ад па чын ку. 

Кант роль ныя 

ме ра пры ем ствы 

пра цяг ва юц ца.

Вя ду чы спе цы я ліст Ула-

дзі мір Мар ці неў скі агля дае 

аў то бус, які на кі роў ва ец ца ў 

па да рож жа. Кі роў ца хва лю-

ец ца: «Ня ма ча су! Усё ў па-

 рад ку! Тры дні на «ад стоі» 

ста яў».

— «Ад стой» на слэн гу кі-

роў цаў — гэ та ад па чы нак, — 

тлу ма чыць су пра цоў нік 

Транс парт най ін спек цыі.

— А бы ва юць вы пад кі, ка-

лі са мі па са жы ры скар дзяц-

ца на кі роў цаў?

— Звы чай на на ад ва рот, 

аба ра ня юць, бо хо чуць хут-

чэй да ехаць на ад па чы нак. 

А ка лі на зад вяр та юц ца, пад-

час па да рож жа ўжо мо гуць і 

сяб ра мі стаць, та му скар гаў 

ад іх ня ма.

Стан цыя «Друж ная» вы-

бра на пунк там кант ро лю як 

са мае па пу ляр нае мес ца ад-

быц ця і вяр тан ня між на род-

ных аў то бус ных марш ру таў 

(што знач на раз драж няе кі-

роў цаў га рад ско га ка му наль-

на га транс пар ту). Апош ні час 

кан ца вым пры пын кам гэ та 

мес ца з'яў ля ец ца для не вя-

лі кай коль кас ці рэй саў: аб 

пры сут нас ці тут транс парт-

ні каў кі роў цы па ве дам ля юць 

адзін ад на му з да па мо гай 

ра дыё стан цый. Па са жы раў 

па чы на юць вы са джваць на 

шля ху: ка ля мет ро, ганд лё-

вых цэнт раў.

— Але і гэ тыя прыпынкі мы 

ве да ем. Мо жам апе ра тыў на 

змя ніць мес ца пра вер кі, — 

за пэў ні ва юць су пра цоў ні кі 

Транс парт най ін спек цыі. — 

За вась мі га дзін ную зме ну 

пра вя ра ем ад 10 да 15 аў то-

бу саў. Ка лі па чы на лі на гэ-

тым пунк це пра ца ваць, бы ло 

больш.

Кі роў ца-між на род нік, які 

пра цуе на па са жыр скіх рэй-

сах, па ві нен мець па свед-

чан не ка тэ го рыі Д са ста жам 

на аў то бу се М2 (коль касць 

па са жы раў звыш вась мі і 

агуль най ма сай да пя ці тон) 

два га ды, М3 (коль касць 

па са жы раў звыш вась мі і 

агуль най ма сай звыш пя ці 

тон) тры га ды і да ку мент аб 

за кан чэн ні кур саў для та кіх 

спе цы я ліс таў.

На ста ян цы за ўва жаю кі-

роў цу ту рыс тыч на га аў то бу-

са, які па воль на хо дзіць па 

пля цоў цы, пы таю:

— Як ста ві це ся да ка лег, 

якія па ру ша юць рэ жым?

— На да ро зе бы вае ўся-

кае, але га лоў нае — ра зу-

мець, што ты ад каз ва еш не 

толь кі за сваё жыц цё, але і 

за жыц ці па са жы раў.

— Па па да еце ся на па ру-

шэн нях?

— Ка лі б па пад аў ся, то 

дзя цей бы не пе ра во зіў.

— Гэ тыя аў то бу сы на ле-

жаць дзі ця ча му цэнт ру ад-

па чын ку, — пад каз вае мне 

вя ду чы спе цы я ліст Транс-

парт най ін спек цыі.

Ці каў лю ся, што су пра-

цоў ні кі ве дам ства ду ма юць 

аб пры чы нах рэ за нанс ных 

ава рый?

— Пад ра бяз нас цяў не 

ве да ем, та му цяж ка кан-

крэт нае неш та ска заць. 

Чатыры-пя ць га дзі н ра ні-

цы — вель мі скла да ны для 

кі роў цаў час. Яны ня рэд ка 

за сы на юць. Уна чы мы рэ-

ка мен ду ем змя няц ца кож-

ныя тры га дзі ны. Ча ла ве-

чы фак тар. Ма быць, ехаў, 

ха цеў да цяг нуць да кан ца 

зме ны, але...

Пры бы вае яшчэ адзін 

аў то бус. Кі роў ца па прось-

бе пры но сіць ужо вя до мыя 

«шай бы» ана ла га ва га та-

хог ра фа.

— На пры бо ры ёсць не-

каль кі граф, на якіх па зна ча ны 

пе ры яд кі ра ван ня і хут касць. 

Транс парт спы ня ец ца — 

пры бор мо жа аў та ма тыч на 

пе рай сці ў рэ жым ад па чын ку, 

ці трэ ба яго пе ра вес ці ўруч-

ную. Ка лі адзін член экі па жа 

кі руе транс парт ным срод кам, 

дру гі зна хо дзіц ца ў па сіў ным 

рэ жы ме — на «шай бе» гэ та 

па зна ча на «кан вер там». Ка лі 

кі роў ца за праў ля ец ца, пра-

хо дзіць мя жу, ён па ві нен пе-

ра ста віць та хог раф у рэ жым 

«ма ла точ каў» — ак тыў най 

пра цы. Ёсць па сіў ная, ак тыў-

ная пра ца. Усе гэ тыя па зі цыі 

на та хаг ра мах ад люст роў ва-

юц ца, — тлу ма чыць прын цып 

ра бо ты пры бо ра Ула дзі мір 

Мар ці неў скі.

Та хог ра фа мі па він ны 

быць аб ста ля ва ны ўсе транс-

парт ныя срод кі, якія здзяйс-

ня юць між на род ныя гру за-

выя (ма сай звыш 3,5 то ны) 

і аў то бус ныя па са жыр скія 

пе ра воз кі. Згод на з на шым 

за ка на даў ствам унут ра ныя 

рэй сы мо гуць не ка рыс тац ца 

та кі мі пры бо ра мі.

Кант роль аў та транс пар ту — 

толь кі адзін з кі рун каў ра-

бо ты Транс парт най ін спек-

цыі. Ве дам ства ажыц цяў ляе 

кант роль ва га га ба рыт ны, 

чы гу нач на га транс пар ту, 

авія цый най бяс пе кі, кант-

роль за плат ны мі да ро га мі 

і вы да чу кар так ліч ба ва га 

та хог ра фа кі роў цам і прад-

пры ем ствам.

Спе цы я ліс ты сцвяр джа-

юць: «На ша за да ча — пра-

ца ваць на па пя рэ джан не, а 

не на па ка ран не па ру шаль-

ні каў. Нам важ на, каб яны 

ўсвя до мі лі сваю ві ну».

Сіс тэ ма пра вер кі і штра-

фаў рас пра ца ва на не для 

та го, каб кі роў ца за пла ціў 

гро шы. Га лоў нае, каб ён 

усвя до міў сваю па мыл ку і 

на ступ ны раз не ры зы ка ваў 

ні сва ім жыц цём, ні жыц ця мі 

па са жы раў.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Фо та аў та ра.

«ШАЙ БЫ», «КАН ВЕР ТЫ» 
І «МА ЛА ТОЧ КІ»

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» ра зам з Транс парт най ін спек цы яй ад пра ві ла ся ў рэйд

Экі паж 
Транс парт най 
ін спек цыі.

Та хаг ра мы, 
пра зва ныя «шай ба мі».

«З'езд у кю вет ран кам ба дзё рыць ле пей за 

ка ву. Дзя куй, што без ах вяр», — з та кі мі сло ва мі 

«ўдзяч нас ці» на сва ёй ста рон цы ў са цы яль най 

сет цы звяр ну ла ся да фір мы-пе ра воз чы ка 

па са жыр ка між на род на га рэ гу ляр на га рэй са 

Мінск — Баб руйск — Ма зыр — Кі еў — Адэ са. 

На бор це — 47 ча ла век, амаль па ло ва — дзе ці.

4.30 ра ні цы. У кю ве це ка ля вёс кі Све та чоў ка пад 

Ор шай ля жыць на ба ку аў то бус, больш

за 50 па са жы раў яко га еха лі з Кі е ва ў Та лін. Част ку 

з іх шпі та лі за ва лі, але сур' ёз ных траў маў, 

як і ў пер шым вы пад ку, ні хто не атры маў.

Па доб ныя гэ тыя ава рыі не толь кі марш ру там 

і шчас лі вым вы пад кам у вы гля дзе ад сут нас ці 

ах вяр, але і най больш маг чы май пры чы най 

ін цы дэн таў: кі роў ца за снуў за ру лём.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного открытого аукциона

ОАО «СМТ «Белтопливострой» (продавец), проводит повторный от-

крытый аукцион по продаже: 

Лот № 1: 

– одноэтажное кирпичное здание РБУ общ. пл. 188 кв.м, инв. 

№ 332/С-58930, расположенное на земельном участке с кадастровым но-

мером 321685204601000073 по адресу: Гомельская область, Житкович-

ский район, Червоненский с/с, п. Червоное, ул. Поселковая, д. 48Б. – 

11 918,84 бел. руб.

– одноэтажное, кирпичное здание мастерских общ. пл. 398,9 кв. м, 

инв. № 332/С-58936, расположенное на земельном участке с кадастро-

вым номером 321685204601000079 по адресу: Гомельская область, 

Житковичский район, Червоненский с/с, п. Червоное, ул. Поселковая, 

д. 48А/2.– 23 385,16 бел. руб.

– одноэтажный, шиферный склад для хранения баллонов 

общ. пл. 18 кв. м, инв. № 332/С-58932, расположенный на земельном 

участке с кадастровым номером 321685204601000079 по адресу: Гомель-

ская область, Житковичский район, Червоненский с/с, п. Червоное, 

ул. Поселковая, д. 48А/7.– 201,98 бел. руб.

– одноэтажное, дощатое, облицованное кирпичом здание склада 

№ 1 общ. пл. 262 кв. м, инв. № 332/С-58934, расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 321685204601000079 по адресу: Гомель-

ская область, Житковичский район, Червоненский с/с, п. Червоное, 

ул. Поселковая, д. 48 А/5.– 11 547,68 бел. руб.

– одноэтажные кирпичные гаражи общ. пл. 1 164,5 кв. м, инв. 

№ 332/С-58931, расположенные на земельном участке с кадастровым 

номером 321685204601000079 по адресу: Гомельская область, Житкович-

ский район, Червоненский с/с, п. Червоное, ул. Поселковая, д. 48А/1. – 

25 720,14 бел. руб.

– одноэтажное кирпичное здание навеса №2 общ. пл. 266,4 кв. м, 

инв. № 332/С-58929, расположенное на земельном участке с кадастро-

вым номером 321685204601000079 по адресу: Гомельская область, 

Житковичский район, Червоненский с/с, п. Червоное, ул. Поселковая, 

д. 48А/3.– 3 829,92 бел. руб.

– одноэтажное кирпичное здание навеса № 1 общ. пл. 197,4 кв. м, 

инв. № 332/С-58928, расположенное на земельном участке с кадастро-

вым номером 321685204601000079 по адресу: Гомельская область, 

Житковичский район, Червоненский с/с, п. Червоное, ул. Поселковая, 

д. 48А/4.– 350,67 бел. руб.

– одноэтажное кирпичное здание склада № 2 общ. пл. 276,3 кв. м, 

инв. № 332/С-58925, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 321685204601000079 по адресу: Гомельская область, Житкович-

ский район, Червоненский с/с, п. Червоное, ул. Поселковая, д. 48А/6. – 

24 221,22 бел. руб.

– одноэтажное кирпичное здание проходной общ. пл. 29,7 кв. м, 

инв. № 332/С-17228, расположенное на земельном участке с кадастро-

вым номером 321685204601000079 по адресу: Гомельская область, 

Житковичский район, Червоненский с/с, п. Червоное, ул. Поселковая, 

д. 48А.– 6 526,26 бел. руб.

– двухэтажное кирпичное административное здание с ограждени-

ем общ. пл. 275 кв. м, инв. № 332/С-58926, расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 321685204601000072 по адресу: Гомель-

ская область, Житковичский район, Червоненский с/с, п. Червоное, 

ул. Поселковая, д. 48.– 15 795,01 бел. руб.

Итого: начальная цена с НДС по лоту № 1– 123 496,88 бел. руб., 

задаток 10 % (12 349,68 бел. руб.) от начальной цены.

Стоимость снижена на 20 % от первоначальной цены объектов не-

движимости. 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 

05.07.2018.

Задаток перечисляется на р/с №  BY06 AKBB 3012 1091 3001 8530 000, 

БИК AKBBBY21514, ОАО «АСБ Беларусбанк», филиал № 514, г. Минск, 

УНП 100289211, ОКПО 029993446000. Договор купли-продажи должен быть 

подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения повторного 

аукциона. Оплата за объект производится в течение 10 (десяти) банковских 

дней со дня проведения повторного аукциона, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) торгов 

(покупатель) возмещает затраты, связанные с организацией и проведением 

повторного аукциона. Повторный аукцион состоится 21.08.2018 в 14.00 по 

адресу: Минский район, аг. Колодищи, ул. Чкалова, 51, каб. 33. Заявления 

на участие и необходимые документы принимаются по 17.08.2018 до 17.00 

по указанному адресу. Тел.: (8017) 513-24-09, (8044) 703-92-15.


