
На слы хуНа слы ху  

ДЫС ЦЫП ЛІ НА ВАЦЬ 
ЛІ ХА ЧОЎ

ДАІ рас тлу ма чы ла, на вош та па трэб ны 
штраф ныя ба лы і ін шыя но ва ўвя дзен ні

Пра ект змя нен няў у за кон 

«Аб да рож ным ру ху» вы не се ны 

на гра мад скае аб мер ка ван не. 

Ся род на ва цый, якія за кра нуць 

кож на га аў та ма бі ліс та, — на лі-

чэн не за па ру шэн не ПДД штраф-

ных ба лаў. Акра мя гэ та га, пра-

па ну ец ца ўза ко ніць маг чы масць 

для ўсіх ах вот ных зда ваць ква лі-

фі ка цый ны эк за мен на аў та ма бі-

лі з аў та ма тыч най ка роб кай пе-

ра дач, пры знаць не са праўд ны мі 

бес тэр мі но выя па свед чан ні, якія 

вы да ва лі ся ў ча сы СССР, вы да-

ваць між на род ныя па свед чан ні 

кі роў цы і ін шыя. Аб но ва ўвя дзен-

нях рас ка заў стар шы ін спек тар 

па асо бых да ру чэн нях УДАІ МУС 

Аляк сандр ШАЎ ЧЭН КА.

— Аляк сандр Ва лер' е віч, у пра ек це за ко на най больш пы тан няў ва ўсіх 

вы клі ка юць штраф ныя ба лы за па ру шэн ні. Як гэ та бу дзе ажыц цяў ляц ца?

— За кож нае па ру шэн не ў за леж нас ці ад яго сур' ёз нас ці кі роў цу бу дзе на-
ліч вац ца ад 1 да 4 ба лаў. Па ру шэн ні, па якіх тэр мін пра цяг лас цю ў год мі нуў, 
аў та ма тыч на бу дуць ану ля вац ца. Рас пра цоў ва ец ца да дат ко вая пра гра ма, якая 
да зво ліць кі роў цам, зай шоў шы праз ін тэр нэт у свой аса біс ты ка бі нет, азна ё міц-
ца з коль кас цю ба лаў. Важ на за апош нія 12 ме ся цаў не на збі раць 15 і больш 
ба лаў. За та кую коль касць ча со ва, на шэсць ме ся цаў, па ру шаль ні ка бу дуць 
па збаў ляць пра ва кі ра ван ня. Пе ра зда чы не пра ду гле джа на, па свед чан не вер-
нуць праз на зва ны тэр мін. 15 ба лаў — гэ та 15 дроб ных па ру шэн няў або ча ты ры 
сур' ёз ныя. На на шу дум ку, на збі раць та кую коль касць за ко на па слух мя на му 
кі роў цу вель мі скла да на. Але, згод на з на шым ана лі зам, ёсць аў та ма бі ліс ты, 
якія здзейс ні лі і 25, і 50, і на ват звыш 100 па ру шэн няў. Праўда, та кіх 
гра ма дзян ня шмат.
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СТАР. 22

Дзе 
знайсці 
жонку?

Ці браць 
тату 

ў радзільню?

З настаўніцы — 
у модныя 
дызайнеры

СТАР. 4

Сяр гей ПА ПКОЎ, 

мі ністр су вя зі 

і ін фар ма ты за цыі:

«Ле там 2015 го да мы цал кам 
пе рай шлі на транс ля цыю 
ліч ба ва га тэ ле ба чан ня. 
Да ліс та па да бя гу ча га 
го да скон чым пе ра вод усіх 
тэ ле кам па ній і апе ра та раў 
су вя зі на да стаў ку кан тэн ту 
ў рэ жы ме HD-якас ці. 
Ліч ба вая транс фар ма цыя 
эка но мі кі, са цы яль на га 
жыц ця не маг чы мая 
без раз віц ця ін фар ма цый на-
ка му ні ка цый ных тэх на ло гій. 
Ак тыў на раз ві ва ец ца 
пра та кол 4G, не за га ра мі 
ўка ра нен не 5G, на ба зе яко га 
не аб ход на раз ві ваць ліч ба вую 
ін дуст ры я лі за цыю, бу дзем 
зай мац ца ін тэр нэ там 
рэ чаў».

Ма лая ра дзі ма без бар' е раўМа лая ра дзі ма без бар' е раў  

Да ступ ная ва да 
і не толь кі

Што пра па нуе пер шы буй ны 
ін клю зіў ны марш рут?

Уні каль ны пра ект «Ва ло жын без бар' е раў» за пра шае 

лю дзей з аб ме жа ван ня мі ў на сы ча ныя ўра жан ня мі па-

да рож жы. У ме жах яго рас пра ца ва ны сем ту рыс тыч-

ных марш ру таў, пяць аг ра ся дзіб атры ма лі спе цы яль-
нае аб ста ля ван не, каб зра біць свае па слу гі да ступ ны мі 
для лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі.

Гэ та ра ней ін ва лі дам-ка ля сач ні кам быў за кры ты вы хад да 
ва ды: ко лы граз лі ў пяс ку. А сён ня яны ўжо змо гуць не толь кі 
па ры ба чыць, але і вы брац ца ў вод ныя па да рож жы (за раз у 
ся дзі бе «За мас точ кам» вя дзец ца ра бо та над спе цы яль най 
плат фор май). Так са ма лю дзі з асаб лі вас ця мі змо гуць кі ра-
ваць кон най па воз кай, на зі раць за птуш ка мі, ад кры ваць «мя-
до выя» сак рэ ты ў ся дзі бе «Свет пчол» і на ват ма лоць му ку 
і вы пя каць хлеб (у аг ра ся дзі бе «Ган ка» ўзве дзе ны бу ды нак 
з ліф там, і тут ад на ча со ва змо гуць пры няць ка ля паў сот ні 
ту рыс таў з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі).

Ка лі нех та з ва шых род ных мае пэў ныя аб ме жа ван ні, ужо 
не трэ ба ўсёй сям'і ад маў ляц ца ад ак тыў на га ад па чын ку. Між 
ін шым, ту рызм ста но віц ца больш да ступ ным не толь кі для ін-
ва лі даў: з праб ле ма мі ў па да рож жах су ты ка юц ца і ця жар ныя 
жан чы ны, ма ла дыя баць кі з ка ляс ка мі, са ста рэ лыя, а так са-
ма лю дзі з ча со вы мі праб ле ма мі са зда роў ем, траў ма мі.

І хоць у Бе ла ру сі пра ін клю зіў ны ту рызм за га ва ры лі толь кі ў 
апош нія га ды, за мя жой ужо даў но за ўва жы лі вы го ды іс на ван-
ня та кой га лі ны. Так, у ЗША яшчэ ў па чат ку гэ та га ста год дзя 
пад лі чы лі, што ўнё сак лю дзей з ін ва лід нас цю ў ту рызм у іх 
кра і не што год скла дае ка ля 13 міль яр даў до ла раў. Не трэ-
ба скі даць з ра хун ку і пен сі я не раў. З уз рос там лю дзі час та 
страч ва юць зда роўе і мо гуць стаць спа жыў ца мі па доб на га 
турп ра дук ту. Па да ных Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя, 
да 2030 го да коль касць лю дзей ва ўзрос це ста рэй за 65 га доў 
да сяг не 1 міль яр да. А да 2050 го да 20 пра цэн таў на-
сель ні каў пла не ты бу дуць у па важ ным уз рос це. СТАР. 3

Фота БелТА.

І дрэ ва ста не воб ра зам!І дрэ ва ста не воб ра зам!
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Кі раў нік гурт ка разь бы па дрэ ве 
Га ра доц ка га До ма ра мёст ваў 

Іван КА РА ТА ЕЎ не толь кі ву чыць 
разьбя роў-па чат коў цаў, як апра цоў ваць 

дрэ ва і да ся гаць гар мо ніі ў плас ты цы 
ў скульп ту рах і па но, але і сам на тхнё на 

пра цуе над на род на-гіс та рыч най 
тэ май, па паў няе сваю аў тар скую 
ка лек цыю скульп тур для бу ду чых 
вы ста вак, фес ты ва ляў і кір ма шоў 

на род на га мас тац тва.


