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ПРА ЕЗД СТО Я ЧЫ 
І ЛА ЯЛЬ НАСЦЬ ДА ЖЫ ВЁЛ

Уне се ны змя нен ні ў Пра ві лы пе ра во зак па са жы раў, ба га жу і гру за ба га жу па чы гун цы

З на ступ лен нем вяс ны 

ак ты ві за ва лі ся па меж ныя 

кант ра бан дыс ты. 

У Ма ла рыц кім ра ё не вар та выя мя-
жы спы ні лі дзве лег ка выя ма шы ны, 
якія іш лі з Укра і ны на на шу тэ ры то-
рыю. Не прос та спы ні лі — да вя ло-
ся на ват стра ляць з аў та ма та ўга ру. 
Ака за ла ся, кі роў цы не здар ма ўця ка лі. 
Ма шы ны бы лі лі та раль на за бі тыя... 
ця ля чы мі ту ша мі. Муж чы ны спра ба-
ва лі пра вез ці 1630 кі ла гра маў мя са 
на су му больш за 4 ты ся чы руб лёў. 

Та вар і транс парт ныя срод кі за тры-
ма ныя.

А дня мі над па гра ніч най за ста вай 
«Зна мен ка» ў Брэсц кім ра ё не быў 
заўва жа ны бес пі лот нік. Ка лі ля таль ны 
апа рат па са дзі лі, уба чы лі, што да яго 
пры вя за ны груз — упа коў ка з 300 пач-
ка мі цы га рэт. Як па ве да міў афі цый ны 

прад стаў нік Брэсц кай па гра ніч най 

гру пы Сяр гей ДЗМІТ РЫ ЕЎ, асо бы, 
якія спра ба ва лі пе ра кі нуць кант ра-
бан ду па вет рам, уста ноў ле ны. Яны 
бу дуць пры цяг ну ты да ад каз нас ці па 

трох ар ты ку лах, а гэ та азна чае буй-
ныя штра фы. І са мым бяс крыўд ным 
на гэ тым фо не вы гля дае па ру шаль нік, 
які ішоў пе ха тою з Укра і ны без уся ля-
кай кант ра бан ды. 44-га до вы муж чы на 
ішоў 7 са ка ві ка ў Сто лін скі ра ён, каб 
па він ша ваць бы лую жон ку са свя та мі. 
Але ж, ня гле дзя чы на свя та, гра ма дзя-
нін атры маў два пра та ко лы: за не за-
кон нае пе ра ся чэн не мя жы і па ру шэн не 
пра ві лаў зна хо джан ня.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ



Ад па вед ная па ста но-

ва Саў мі на ўсту піць 

у закон ную сі лу ў най-

блі жэй шы час пас ля 

яго афі цый на га апуб-

лі ка ван ня, па ве да мі лі 

ў прэс-цэнт ры ма гіст-

ра лі.

Асноў ныя змя нен ні, пра-
ду гле джа ныя да ку мен там, 
да ты чац ца пра ві лаў пе ра во-
зак руч ной па кла жы, жы вёл, 
па рад ку пе ра афарм лен ня 
пра яз ных да ку мен таў і іх 
вяр тан ня.

У част цы пе ра воз кі руч-
ной па кла жы вы клю ча ец ца 
пункт, які ра ней уста наў лі-
ваў роз ныя па тра ба ван ні да 
га ба рыт ных па ме раў прад-
ме таў, якія пе ра во зяц ца 
бяс плат на ў якас ці руч ной 
па кла жы. На прык лад, ка лі 
ра ней быў уста ноў ле ны пэў-
ны пе ра лік прад ме таў і іх па-
ме ры (лы жы з пал ка мі, снаў-
бор ды, са джан цы рас лін, ве-
ла сі пе ды і інш.), то но вым 
да ку мен там вы клю ча ны аб-
ме жа ван ні па пе ра лі ку прад-
ме таў. Га лоў нае — за ха ван-
не га ба рыт ных нор маў: су ма 
трох вы мя рэн няў не па він на 
пе ра вы шаць 200 сан ты мет-
раў, а ва га па він на быць не 
больш за 36 кі ла гра маў.

У част цы пе ра воз кі жы-
вёл так са ма пра ду гле джа ны 
най больш ла яль ныя ўмо вы. 

Но вы да ку мент вы клю чае 
не аб ход насць да дат ко вай 
апла ты пры пе ра воз цы 
дроб ных жы вёл (ка лі яна 
ажыц цяў ля ец ца ў лік нор мы 
руч ной па кла жы на мес цах, 
пры зна ча ных для яе раз мя-
шчэн ня).

Што даты чыц ца па рад ку 
пе ра афарм лен ня пра яз ных 
да ку мен таў, па ста но вай 
пра ду гле джа на кам пен са-
цыя па са жы ру роз ні цы кош-
ту пер ша па чат ко ва га і но-
ва аформ ле на га пра яз но га 
да ку мен та ў вы пад ку змян-
шэн ня кош ту па езд кі пры 
пе ра афарм лен ні пра яз но га 
да ку мен та на ін шы цяг нік, 
які ады хо дзіць ра ней.

Зме ны да ты чац ца і вяр-
тан ня кош ту пра ез ду ў вы-
пад ках маг чы мых не стан-
дарт ных сі ту а цый. Так, па-

шы ра ец ца і ўдак лад ня ец ца 
пе ра лік вы пад каў, пры якіх 
па са жыр пры вяр тан ні ня вы-
ка ры ста на га пра яз но га да-
ку мен та (бі ле та) на цяг нік з 
ну ма ра ва ны мі мес ца мі мае 
пра ва атры маць у бі лет най 
ка се агуль ны кошт пра ез ду. 
На прык лад, пры ад сут нас ці 
мес ца ў цяг ні ку згод на з на-
бы тым пра яз ным да ку мен-
там (бі ле там) і пры зго дзе 
па са жы ра на вы дзя лен не пе-
ра воз чы кам ін ша га мес ца ў 
ва го не ні жэй ша га ты пу і (або) 
кла са па са жы ру кам пен су ец-
ца роз ні ца ў кош це пра ез ду, 
а пры вы дзя лен ні мес ца ў 
ва го не больш вы со ка га ты-
пу і (або) кла са да дат ко вая 
апла та не спа га ня ец ца.

Так са ма да ку мен там вы-
зна ча на, што пры за трым цы 
ад праў лен ня цяг ні ка больш 

чым на ад ну га дзі ну са стан-
цыі па сад кі па са жы ра, які 
на кі роў ва ец ца з пе ра сад-
кай на ўзгод не ныя цяг ні кі 
(ін тэр вал па між які мі скла-
дае больш за адну га дзі ну), 
ён мо жа вяр нуць на пер ша-
па чат ко вай стан цыі ад праў-
лен ня пра яз ныя да ку мен ты 
(бі ле ты), на бы тыя на ўвесь 
марш рут ру ху.

У част цы пра ез ду па са-
жы раў з дзець мі ва ўзрос це 
да 10 га доў пра ду гле джа на 
зняц це аб ме жа ван няў па 
вы дзя лен ні ніж ніх мес цаў 
толь кі баць кам з дзець мі. 
Ця пер ніж нія мес цы мо гуць 
вы дзя ляц ца лю бо му да рос-
ла му, які су пра ва джае дзя-
цей да 10 га доў.

Важ на ад зна чыць, што 
па ста но вай за кла дзе ны 
асно вы, якія да зва ля юць 
пе ра воз чы ку ўдас ка наль-
ваць фор мы пра ез ду па са-
жы раў і тэх на ло гіі ў част цы 
афарм лен ня пра яз ных да-
ку мен таў.

Акра мя гэ та га, да ку мент 
да поў не ны нор май, якая 
рэг ла мен туе маг чы масць 
упаў на ва жа ным асо бам пры 
вы ка нан ні служ бо вых аба-
вяз каў пры мя няць тэх ніч ныя 
срод кі, якія ажыц цяў ля юць 
гу ка- і ві дэа за піс.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Па ля выя жаў ру кі заў сё ды пры ля та юць ра на, яны 

пер шыя прад вес ні кі вяс ны. Бы вае, ужо ў лю тым мы 

за ўва жа ем гэ тых пту ша чак, як бы ло ў па пя рэд нія два 

га ды. Сё ле та вяс на ў нас поз няя. У па чат ку са ка ві-

ка — ма ра зы і снег. Але па ля выя жаў ру кі ўсё ад но не 

ма ру дзі лі, а вяр ну лі ся на Ра дзі му як най хут чэй. Ча му 

яны так спя ша юц ца?

— Пер шы мі з вы раю вяр та юц ца са мцы па ля вых жаў ру-
коў, — тлу ма чыць ды рэк тар гра мад скай ар га ні за цыі «Ахо ва 

пту шак Баць каў шчы ны» (АПБ) Аляк сандр ВІН ЧЭЎ СКІ. — 
Яны хо чуць па спець за няць най леп шыя мес цы для гнез да ван-
ня. Ра ней за ўсіх пры ля та юць са мыя моц ныя, у якіх най больш 
шан цаў зай мець па том ства. Хут ка мы па чу ем у не бе іх пес ні.

Да рэ чы, ма ра зоў яны не ба яц ца і корм са бе зна хо дзяць: 
жы вяц ца на сен нем, стрэ се ным на дол і снег. Ра га тыя жаў-
ру кі і жаў ру кі-сме цю хі на ват ад зна ча лі ся ў нас на зі моў цы. 
Ся род ін шых не звы чай ных ві даў, якія за ста ва лі ся ў нас на 
зі му, мож на ад зна чыць ка нап ля нак, сня жу рак, шэ рых і бе-
ла ло бых гу сей ды гу мен ні каў.

Ка лі пры ля та юць ін шыя?
Вось пяць пту шак — вяс тун няў вяс ны, якіх ад нос на лёг ка 

па знаць: бе лы бу сел, вяс ко вая лас таў ка, чор ны свір гуль, 
звы чай ная зя зю ля і шчур ка-пча ла ед ка.

Не дзе ў дру гім тыд ні са ка ві ка вяр та юц ца ў кра і ну пер шыя 
бус лы, у пер шай па ло ве кра са ві ка — вяс ко выя лас таў кі і 
зя зю лі, у маі — свір гу лі і шчур кі-пча ла ед кі. На вош та су-
стра каць пту шак?

— На зі раць пту шак, якія толь кі-толь кі вяр та юц ца да 
нас з да лё кіх кра ёў, — пры ем на і за хап ляль на, вы дат ная 
маг чы масць ад чуць пры род ныя зме ны, ад зна чыць на ды-
ход са праўд най вяс ны. Усе гэ тыя птуш кі «Жы вой вяс ны» 
шы ро ка рас паў сю джа ныя, акра мя шчур кі-пча ла ед кі. Па-
ба чыць яе бу дзе са праўд най уда чай. Па ве дам ляй це нам, 
ка лі іх уба чы це, — за пра шае кі раў нік ад дзе ла раз віц ця 

АПБ, ка ар ды на тар кампаніі «Жы вая вяс на» па Бе ла ру сі 

Кары на СА ЛА ВЕЙ.

А яшчэ ў ме жах кам па ніі ад бу дуц ца кон кур сы фо та здым-
каў і сло га наў (пад ра бяз ней гля дзіце на рtushkі.оrg), прой дуць 
пту шы ныя эк скур сіі, прэ зен та цыі, свя ты і гуль ні ў шко лах.

Да вед ка: Кам па нія «Жы вая вяс на» па ча ла ся ў 
2006 го дзе як еў ра пей скі пра ект. По тым да лу чы ла ся і 
Ся рэд няя Азія. З 2010 го да «Жы вая вяс на» пай шла ў 
Аф ры ку: з ве рас ня жы ха ры гэ та га кан ты нен та на зі ра-
юць, як абра ныя пяць ві даў пту шак ля цяць на зі моў ку 
ў іх кра і ны. Ле тась у больш чым 700 па дзе ях кам па ніі 
паў дзель ні ча ла больш за 150 000 ча ла век у кра і нах Еў-
ро пы, Цэнт раль най Азіі і Аф ры кі. Дзя ку ю чы ак тыў на му 
ўдзе лу ама та раў і пра фе сі я на лаў на ша кра і на апы ну-
ла ся на 3-м мес цы ся род 55 краін-удзель ніц.

Сяр гей КУР КАЧ



Ну і ну!Ну і ну!  

За меж ні кі ад мо ві лі ся 
раз ліч вац ца...

У ста лі цы за тры ма лі гра ма дзя ні на Поль шчы, які спра-

ба ваў аб ра ба ваць так сіс та і ўкрас ці яго ма шы ну.

Ран кам у мі лі цыю па сту пі ла па ве дам лен не ад кі роў цы 
так сі пра тое, што тры па са жы ры на ву лі цы Жу коў ска га не 
аплач ва юць па слу гі і спра бу юць са гнаць аў та ма біль. На 
мес ца вы бы лі су пра цоў ні кі Каст рыч ніц ка га РУ УС, зла мыс-
ні каў — трох гра ма дзян Поль шчы — за тры ма лі.

Вы свет лі ла ся, што ін ша зем цы пры еха лі ў Мінск для ад-
крыц ця дач чы най фір мы яшчэ ў лю тым. У адзін з дзён, 
ад па чы ва ю чы ў ба ры, ужы ва лі ал ка голь ныя на поі. Пас ля 
кам па нія вы ра шы ла вяр нуц ца да до му на так сі. Ка лі пры-
еха лі па па трэб ным ад ра се, па ля кі за па слу гі цал кам не 
рас пла ці лі ся. З-за гэ та га ўзнік кан флікт з кі роў цам. 24-га-
до вы гра ма дзя нін Поль шчы за браў у яго кошт апла ча най 
па езд кі, 10 руб лёў і ме та ліч ны тэр мас. Спу жаў шы ся, кі-
роў ца так сі вы бег з ма шы ны і вы клі каў мі лі цыю. Усіх тра іх 
за тры ма лі і да ста ві лі ў мі лі цыю для да лей ша га раз бо ру. 
Па ін фар ма цыі Каст рыч ніц ка га РУ УС г. Мін ска, га лоў ны 
фі гу рант спра вы быў моц на п'я ны, ма ты вы свай го ўчын ку 
рас тлу ма чыць не мог. За раз ён зна хо дзіц ца ў ІЧУ, у ад но-
сі нах да яго за ве дзе ны кры мі наль ныя спра вы за гра беж і 
згон транс парт на га срод ку. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Будзь у кур сеБудзь у кур се   Вяс на ідзеВяс на ідзе  

Жаў ру кі ўжо до ма
На пры кан цы пер ша га тыд ня са ка ві ка На пры кан цы пер ша га тыд ня са ка ві ка 
ў Гро дзен скім ра ё не сяб ры АПБ ў Гро дзен скім ра ё не сяб ры АПБ 
ба чы лі пер шых па ля вых жаў ру коўба чы лі пер шых па ля вых жаў ру коў

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
КІ РАЎ НІ КОМ ЦРУ 
ЎПЕР ШЫ НЮ СТА НЕ ЖАН ЧЫ НА

Ды рэк та рам Цэнт раль на га 
раз вед валь на га ўпраў лен ня ЗША 
ўпер шы ню ў гіс то рыі ста не жан чы-
на — ве дам ства ўзна ча ліць Джы-
на Хас пел. Пра гэ та аме ры кан скі 
прэ зі дэнт До нальд Трамп на пі саў 
на сва ёй ста рон цы ў «Тві тэ ры». 
У лю тым 2017-га Хас пел за ня ла па са ду на мес ні ка кі раў-
ні ка ЦРУ. На но вай па са дзе яна зме ніць Май ка Пам пея, 
яко га Трамп пры зна чыў дзярж сак ра та ром за мест Рэ кса 
Ты лер са на. Абедз ве пра па на ва ныя кан ды да ту ры па ві нен 
бу дзе за цвер дзіць Кан грэс. Хас пел слу жы ла ў ЦРУ з 1985 
го да. Яна ў тым лі ку кі ра ва ла тай най тур мой ве дам ства 
ў Тай лан дзе, пі са ла Thе Nеw Yоrk Tіmеs.

ПРА ВЫЯ ПЕ РА МАГ ЛІ НА ВЫ БА РАХ 
У КА ЛУМ БІІ

Пра выя пар тыі, якія вы сту па юць су праць мір на га па-
гад нен ня з Рэ ва лю цый ны мі ўзбро е ны мі сі ла мі Ка лум біі 
(ФАРК), пе ра маг лі на пар ла менц кіх вы ба рах у Ка лум біі. 

Пер шы вы нік па ка заў «Дэ ма кра тыч ны цэнтр» пад кі-
раў ніц твам Іва на Ду ке. На зі раль ні кі не вы клю ча юць, што 
пе ра мо га пра вых мо жа па ста віць пад па гро зу пад пі са нае 
ў 2016 го дзе мір нае па гад нен не з ФАРК, дзя ку ю чы яко му 
гэ тыя вы ба ры — упер шы ню за мно гія га ды — прай шлі 
спа кой на па ўсёй кра і не і ў якіх, так са ма пер шы раз, 
удзель ні ча лі кан ды да ты ад «Агуль най аль тэр на тыў най 
рэ ва лю цый най сі лы». Праў да, пар тыя бы лых паў стан цаў 

на бра ла ўся го 0,35 % га ла соў у се на це і 0,22 % у ніж няй 
па ла це.

ЕС АБ МЯР КУЕ АД НО СІ НЫ З ТУР ЦЫ ЯЙ
Кі раў ні кі дзяр жаў і ўра даў кра ін — чле наў Еў ра са ю за 

ў хо дзе са мі ту 22—23 са ка ві ка ў Бру се лі аб мяр ку юць 
стан ад но сін з Тур цы яй, за яві ла прад стаў нік бал гар ска-
га стар шын ства ў Са ве це ЕС Мо ні ка Па на ёта ва. Як вя-
до ма, ад но сі ны ЕС і Тур цыі па гор шы лі ся пас ля спро бы 
ўзбро е на га пе ра ва ро ту ў кра і не ў 2016 го дзе: Еў ра са юз 
рас кры ты ка ваў рэ ак цыю ту рэц кіх улад, ма са выя арыш ты 
і ін шыя ме ры Ан ка ры і пры пы ніў пад рых тоў ку пе ра га вор-
на га дасье аб ус туп лен ні Тур цыі ў ЕС.

КІ ТАЙ АБ ВЯС ЦІЎ АБ ПА ЧАТ КУ 
РАС ПРА ЦО ВАК 6G

На ву коў цы Кі тая рас па ча лі рас-
пра цоў ку стан дар ту су вя зі шос та га 
па ка лен ня. Пра гэ та на па лях пер шай 
се сіі Усе кі тай ска га схо ду на род ных прад стаў ні коў 13-га 
склі кан ня па ве да міў мі ністр пра мыс ло вас ці і ін фар ма-
ты за цыі Мяа Вэй. «Раз віц цё «ін тэр нэ ту рэ чаў» па він на 
ажыц цяў ляц ца ад на ча со ва з па шы рэн нем маг чы мас цяў 
тэх на ло гій ма біль най су вя зі», — ска заў ён. Па сло вах 
мі ніст ра, хут кі тэх на ла гіч ны рост за бяс печ вае не толь кі 
маг чы масць зно сін па між людзь мі з да па мо гай ма біль най 
су вя зі, але і ўза е ма дзе ян не па між ча ла ве кам і ма шы най, 
а так са ма па між ма шы на мі не па срэд на. «Гэ та бу ду чы ня 
ча ла вец тва, — за ўва жыў Мяа Вэй. — Жа дан не быць пад-
рых та ва ным да яго — ад на з пры чын ак тыў ных ра бот у 
га лі не ма біль най су вя зі».
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Фо
та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.


