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«Умуд ро ныя во пы там аў та-
ама та ры не ча ка юць ма ра зоў, 
а рых ту юц ца да зі мы за га дзя. 
Шэ раг не скла да ных ма ні пу-
ля цый у ма тор ным ад се ку аў-
та ма бі ля дасць маг чы масць 
па спя хо ва экс плу а та ваць ма-
шы ну і ў сцю жу, і ў сла ту, не 
ба ю чы ся, што аў то ад мо віц ца 
за во дзіц ца ў са мы не па ды хо-
дзя чы мо мант. Ка лі ма ра зы 
ўсё ж за ста лі зня нац ку, заў-
сё ды мож на вы ка рыс таць шэ-
раг пры ёмаў, каб аб ляг чыць 
жыц цё свай му аў та ма бі лю», 
— па ве да мі ла кі раў нік прэс-
служ бы ДАІ Мін ска Тац ця на 
ХАР ЛІН СКАЯ.

Пе рад зі мо вым пе ры я дам экс-
плу а та цыі аў та ма бі ля не аб ход на 
за ліць све жае мас ла. Сін тэ тыч нае 
або паў сін тэ тыч нае, але ні ў якім ра-
зе не мі не раль нае, якое на ма ро зе 
гус цее. У сіс тэ му аха лодж ван ня па-
він на быць за лі та аха лодж валь ная 
вад касць пра віль най кан цэнт ра цыі. 
Эка но мія на ан ты фры зе і раз баў лен-
не апош ня га ва дой вый дзе бо кам. 
Вар та так са ма пра ве рыць шчыль-
насць аку му ля тар най ба та рэі, да ліць 
дыс ты ля ва най ва ды, ка лі трэ ба, па-
вы сіць ёміс тасць да ап ты маль най. У 
моц ныя ма ра зы ні ко лі не па шко дзіць 
за бі раць аку му ля тар да до му для са-
гра ван ня і пад за рад кі. Не аб ход на 
так са ма за мя ніць усе філь тры (мас-
ле ны, па вет ра ны, па ліў ны).

З бен зі на вы мі ру ха ві ка мі на ма ро-
зе пас ля доў гай ста ян кі мо жа ўзнік-
нуць праб ле ма з за пус кам. Бен зін 
пры ніз кіх тэм пе ра ту рах дрэн на 
вы па рва ец ца. Ка лі акра мя ма ро зу 
пры сут ні чае і вы со кая віль гот насць 
па вет ра, іс нуе ры зы ка «за ліць» 
свеч кі. Ка лі та кое ад бы ло ся, іх трэ-
ба вы кру ціць. Ка лі пя лёст кі і гра фі-
та вы стры жань мок рыя, праб ле ма 
вы ра ша ец ца дву ма спо са ба мі: або 
за ме най кам плек та све чак на но вы, 
або на гра ван не «мок рых» све чак 
до ма на га зе. З цёп лы мі свеч ка мі 
ру ха вік, як пра ві ла, за во дзіц ца з паў-
аба ро ту.

Ды зель ным аў та ма бі лям у ха лод-
нае на двор'е да во дзіц ца асаб лі ва 
цяж ка, ка лі ў ба ку ака за ла ся «лет-
няе» па лі ва. Пры ніз кіх тэм пе ра ту рах 
па лі ва гус цее, а то і зу сім пе ра тва ра-
ец ца ў па ра фі на па доб ную ма су ў па-
ліў най пом пе вы со ка га ціс ку (ППВЦ), 
фар сун ках, па ліў ным філь тры. Ка лі 
та кая бя да зда ры ла ся, адзі ным пра-
віль ным ра шэн нем бу дзе кі пень, які 

трэ ба аку рат на ліць на ППВЦ, фар-
сун кі і па ліў ны фільтр. Ад нак ліць 
трэ ба вель мі аку рат на, каб не за ліць 
ге не ра тар і стар тар, якія па жа да на 
ўкрыць цэ ла фа нам.

Пры ніз кіх тэм пе ра ту рах гус цее 
не толь кі са ляр ка і мас ла, але і аха-
лодж валь ная вад касць (АВ). У асоб-
ных вы пад ках апош няя за мяр зае, 
на што ўказ вае пе ра грэў ру ха ві ка. 
У та кой сі ту а цыі трэ ба за глу шыць 
ма тор і па ста яць 10-15 мі нут, не ад-
кры ва ючы ка пот, а по тым за вес ці 
зноў. Ка лі пры чы най пе ра грэ ву быў 
толь кі адзін ле дзя ны ко рак, які за-
бла кі ра ваў цыр ку ля цыю АВ, ча со-
вае спы нен не рас то піць гэ ты ко рак, 
і мож на бу дзе пра цяг ваць рух. Ка лі 
кор каў не каль кі, то лепш вы клі каць 
эва ку а тар, які да ста віць аў то ў цёп-
лы га раж, дзе мож на бу дзе за мя ніць 
АВ больш ма ро за ўстой лі вым са ста-
вам.

Зі мой спе цы я ліс ты на стой ва юць 
на аба вяз ко вым пра грэ ве ру ха ві ка 
да ніж няй мя жы пра цоў най тэм пе-
ра ту ры. Пры воль ным абы хо джан-
ні з пе дал лю ак се ле ра та ра яз да на 
не пра грэ тым ру ха ві ку з уклю ча най 
печ кай, маг ні то лай і свят лом фар 
мо жа скон чыц ца не за пла на ва ным 
спы нен нем. Пе рад за пус кам ру ха ві-
ка не аб ход на ра за грэць аку му ля тар. 
Для гэ та га мож на ўклю чыць да лё кае 
свят ло на 10 се кунд. Праз паў мі ну ты 
пас ля вы клю чэн ня фар мож на спра-
ба ваць за вес ці ся. Ка лі пас ля ха лод-
на га за пус ку не цал кам пра грэ ты ма-
тор за глу шыць, за вес ці ся зноў мо жа 
атры мац ца не ад ра зу. У та кім ра зе 
не трэ ба спя шац ца. Лепш па ча каць 
не каль кі мі нут, чым су тык нуц ца з 

па лом кай стар та ра або аку му ля та-
ра. Каб ру ха вік лепш пра гра ваў ся і 
па воль ней асты ваў на ма ро зе, мае 
сэнс уцяп ляць ра ды я тар — па між 
ра шот кай ра ды я та ра і са мім агрэ-
га там ста вяць ліст шчыль на га кар-
до ну. Гэ та так са ма да па мо жа збе-
раг чы ра ды я тар ад па шко джан няў, 
па коль кі драб кі со лі, якія трап ля юць 
у со ты ў доў га тэр мі но вай перс пек-
ты ве здоль ны вы клі каць ка ро зію і 
па ру шыць гер ме тыч насць сіс тэ мы 
аха лодж ван ня. Ка лі аў та ма біль з ме-
ха ніч най ка роб кай пе ра дач, заў сё ды 
пе рад «ха лод ным» за пус кам вы ціс-
ка ем счап лен не. Больш та го, ка лі 
ма шы на за вя ла ся, але па во дзіць 
ся бе не зу сім адэ кват на, счап лен не 
трэ ба па тры маць вы ціс ну тым мі ну-
ту-паў та ры. Гэ та на пер шых па рах 
па лег чыць ра бо ту ру ха ві ка і зні зіць 
шанц за глух нуць. Так са ма не аб ход-
на па мя таць, што ха лас тое кру чэн не 
стар та ра на пра ця гу больш чым 10 
се кунд не бяс печ на за ме най са мо га 
стар та ра, што да во лі до ра га.

Каб у ма шы не ў моц ныя ма ра-
зы на дзей на ад кры ва лі ся дзве ры 
і ба гаж нік, мож на зма заць гу ма вы 
ўшчыль няль нік сі лі ко нам.

«Ад нак са мая га лоў ная па ра да 
Дзяр жаў та інс пек цыі аў та ама та рам 
— не ры зы ка ваць і ў час моц ных ма-
ра зоў ці цяж кіх умоў на двор'я па кі-
нуць свой аў та ма біль на пар коў цы, 
а са мім ска рыс тац ца па слу га мі гра-
мад ска га транс пар ту. Гэ та збе ра жэ і 
аў та ма біль, а га лоў нае — змен шыць 
ры зы ку тра піць у не пры ем ную сі ту а-
цыю на да ро зе», — ад зна чы ла Тац-
ця на Хар лін ская.

БЕЛТА.

ДАІ дае па ра ды ва дзі це лям 
па экс плу а та цыі аў та ма бі ля ў моц ныя ма ра зы

ГАЛОЎНАЕ — 
НЕ РЫЗЫКАВАЦЬ
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Кан фіс ка ва ны ты ся чы 
«шэ рых» аў та шын

Су пра цоў ні ка мі ўпраў лен-
ня Дэ парт амен та фі нан са вых 
рас сле да ван няў Ка мі тэ та дзяр-
жаў на га кант ро лю Бе ла ру сі па 
Го мель скай воб лас ці пра во дзі-
лі ся рэй да выя ме ра пры ем ствы, 
на кі ра ва ныя на спы нен не не-
за кон на ўве зе ных та вар на-ма-
тэ ры яль ных каш тоў нас цяў на 
тэ ры то рыю Бе ла ру сі.

На скла дзе ад на го з Го мель скіх 
ка мер цый ных прад пры ем стваў зна-
хо дзі ла ся на за хоў ван ні больш за 
3000 аў та шын, з іх амаль 1500 адзі-
нак — без да ку мен таў, якія па цвяр-
джа юць іх на быц цё, па ве да мі ла рэ-
дак цыі спе цы я ліст Дэ парт амен та 
фі нан са вых рас сле да ван няў КДК 
Бе ла ру сі Лі лія ЧА ТЫР БОК.

Экс пер ты КДК вы яві лі, што гэ тая 
пра дук цыя бы ла ўве зе на ў Го мель з 
тэ ры то рыі Ра сіі. По тым аў та шы ны на 
су му ка ля 800 млн руб лёў бы лі кан-
фіс ка ва ны і зме шча ны на склад ча-
со ва га за хоў ван ня. Ма тэ ры я лы пра-
вер кі на кі ра ва ны ў суд для пры няц ця 
кан чат ко ва га ра шэн ня. Санк цыя за 
гэ тае пра ва па ру шэн не пра ду гледж-
вае штраф да 50 ба за вых ве лі чынь 
з кан фіс ка цы яй та ва ру.

Сяр гей КУР КАЧ.

Плюс ад лег ласць — мі нус аў то...
Прад ста віў шы ў пункт мыт на га афарм лен ня да ку мен ты з не-
праў дзі вы мі звест ка мі, ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік за стаў-
ся без ма шы ны, кошт якой па пя рэд не ацэ не ны ў 600 міль ё наў 
бе ла рус кіх руб лёў.

Аў то мар кі DODGE 
RAM 1500, вы пу шча нае 
ў 2013 го дзе, па вод ле 
прад стаў ле най ін фар ма-
цыі, ме ла пра бег больш 
за 38 ты сяч міль (больш 
за 61,1 ты ся чы кі ла мет-
раў). Гэ тыя ліч бы вы клі-
ка лі ў су пра цоў ні каў Мін-
скай рэ гі я наль най мыт ні 
па да зрэн не.

— Ма шы на вы пу шча-
на па раў наль на ня даў на. 
Да та го ж яна прак тыч на 
не ме ла пры кмет экс плу а та цыі, — рас па вёў ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 
на чаль нік ад дзе ла па ба раць бе з кант ра бан дай і ад мі ніст ра цый-
ны мі мыт ны мі пра ва па ру шэн ня мі Мін скай рэ гі я наль най мыт ні 
Аляк сандр ШАЎ ЧЭН КА.

Тэх ніч ны паш парт на аў то ад пра ві лі на экс пер ты зу, якая па-
ка за ла, што звест кі пра пра бег са праў ды бы лі ад ка рэк та ва ны. 
На са мрэч ма шы на «на ез дзі ла» на 30 ты сяч міль менш, чым свед-
чы ла за яў ле ная ліч ба. Як ад зна чыў Аляк сандр Шаў чэн ка, ве лі чы ня 
пра бе гу ўплы вае на ацэ на чны кошт. Не праў дзі выя звест кі бы лі 
прад стаў ле ны з мэ тай ухі лен ня ад апла ты мыт ных пла ця жоў у поў-
ным аб' ёме. Ма шы ну кан фіс ка ва лі як прад мет ад мі ніст ра цый на га 
пра ва па ру шэн ня.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

Крымінал, здарэнніКрымінал, здарэнні  ��

САЛ ДАТ УЦЁК З ЧАС ЦІ 
І НА ПАЎ НА ПРА ДАЎ ЦА

Яшчэ 17 сту дзе ня сал дат тэр мі но вай служ бы без да зво лу па кі нуў 
брэсц кую вай ско вую часць. Хло пец ха ваў ся на пад да шку ад ной з не жы-
лых па бу доў у Брэс це. Ка лі скон чы лі ся за па сы ежы, ён пай шоў у кра му 
прад пры ем ства «За ла ты Ці мір». Бы ло гэ та 19 сту дзе ня. Пра да лей шае 
рас ка за ла стар шы ін спек тар ад дзя лен ня ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя-
зяў Дэ парт амен та ахо вы МУС кра і ны Але на ЯР МА ЛІН СКАЯ:

— 19 сту дзе ня а 23 га дзі не экі паж ад дзе ла ахо вы Мас коў ска га ра ё на Брэс та 
ў скла дзе пра пар шчы каў Мі ха і ла Се лі во ні ка і Сяр гея Дыш ко вы ехаў на спра-
цоў ку тры вож най сіг на лі за цыі ў ма га зін па ву лі цы Ко вель скай. Мі лі цы я не ры 
знай шлі там па ра не ную су пра цоў ні цу. Яна рас ка за ла, што ў ганд лё вую за лу 
зай шоў не вя до мы і хут ка па чаў склад ваць у па ке ты пра дук ты. На яе пы тан не, ці 
ёсць у яго гро шы, ён ад ка заў агрэ сі яй, стаў на но сіць множ ныя ўда ры на жом.

Пра пар шчы кі вы клі ка лі пад мо гу і ста лі шу каць зла мыс ні ка па сля дах. 
Ме на ві та след пры вёў да за кі ну та га до ма па ву лі цы Вуз кай. На пад да шку 
яны знай шлі ўце ка ча. Штык-нож быў сха ва ны за бло кам. Су пра ціў лен ня ён 
не ака заў. Вы свет лі ла ся, што бы лы сал дат пры зы ваў ся на служ бу з Пін ска. 
20 сту дзе ня за ве дзе на кры мі наль ная спра ва ў да чы нен ні да бы ло га сал да та.

Яна СВЕ ТА ВА.

З КЛУ БА ДА ДО МУ — НА ЧУ ЖЫМ АЎ ТО
Ка ля дзвюх га дзін но чы ўва гу на ра да Фрун зен ска га (г. Мін ска) 
ра ён на га ад дзе ла Дэ парт амен та ахо вы МУС пры цяг нуў ма ла ды 
ча ла век, які схі ліў ся над аў та ма бі лем «ВАЗ» ка ля до ма па ву лі цы 
П. Глеб кі. Ка пот ма шы ны быў ад чы не ны. Уба чыў шы мі лі цы я не раў, 
хло пец па спра ба ваў збег чы, ад нак быў за тры ма ны. Ма ла ды ча ла-
век быў на пад піт ку. Але гэ та не ўся гіс то рыя яго «подз ві гаў»...

Па сло вах прэс-афі цэ ра Фрун зен ска га РУ УС г. Мін ска Ве ра ні кі Стрэль-
скай, 19-га до вы мін ча нін пас ля ад па чын ку ў нач ным клу бе вы ра шыў ад до ма 
та ва ры ша да брац ца да до му... на аў та ма бі лі. На во чы па тра пі лі ся «Жы гу лі». 
Праў да, спро бы за вес ці чу жы аў та ма біль клю чом ад паш то вай скры ні пос пе ху 
не пры нес лі. Та ды ўгон шчык па прос ту за мкнуў пра ва ды на пра мую. Ад нак, 
пра ехаў шы зад нім хо дам, п'я ны кі роў ца ўрэ за ўся ў дрэ ва, пас ля ча го ад чы ніў 
ка пот, каб пра ве рыць спраў насць ма шы ны. Як раз у гэ ты мо мант ён і па тра піў 
у по ле зро ку мі лі цы я не раў.

Як бы ло ўста ноў ле на, за тры ма ны ра ней пры цяг ваў ся да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці звыш дзя сят ка ра зоў — за дроб нае ху лі ган ства, ужы ван не ал ка-
го лю ў гра мад скіх мес цах, кі ра ван не транс парт ным срод кам на пад піт ку.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗА БІ ЛІ ПРА ДАЎ ЦА. ЁСЦЬ ПА ДА ЗРА ВА НЫ
Уве ча ры 19 сту дзе ня ў хар чо вай кра ме рай цэнт ра Уша чы знай шлі 
труп 55-га до вай пра даў шчы цы.

— Аб страш най зна ход цы ў пра ва ахоў ныя ор га ны па ве да мі ла мяс цо вая 
жы хар ка. На мес ца зда рэн ня пры бы лі най больш ква лі фі ка ва ныя след чыя, 
якія спе цы я лі зу юц ца на рас сле да ван ні зла чын стваў гэ тай ка тэ го рыі, су пра-
цоў ні кі ор га наў унут ра ных спраў, спе цы я ліс ты Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых 
экс пер тыз Рэс пуб лі кі Бе ла русь, — па ве да мі ла «Звяз дзе» Іна Гар ба чо ва, афі-
цый ны прад стаў нік упраў лен ня След ча га ка мі тэ та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па Ві цеб скай воб лас ці. Пад час агля ду мес ца зда рэн ня бы ло ўста ноў ле на, 
што з кра мы вы кра дзе на вы руч ка — ка ля 2,5 міль ё на бе ла рус кіх руб лёў. 
Па па да зрэн ні ў здзяйс нен ні зла чын ства су пра цоў ні ка мі мі лі цыі за тры ма ны 
мяс цо вы жы хар, 1968 го да на ра джэн ня.

— Ця пер вя дзец ца пра ца па збо ры до каз най ба зы, каб пра ве рыць 
да чы нен не гра ма дзя ні на да здзяйс нен ня асаб лі ва цяж ка га зла чын ства, 
— да да лі ў вы шэй зга да ным упраў лен ні.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЦУ КЕР КІ З ПРА ТЭР МІ НОЎ КАЙ
Пра тэр мі на ва ныя прадукты , а гэта 19 ты сяч ка ро бак з ша ка лад-
ны мі цу кер ка мі і амаль 4 ты ся чы ўпа ко вак «Ін ды ві ду аль ны ра цы ён 
хар ча ван ня», вы яві лі су пра цоў ні кі ўпраў лен ня па ба раць бе з эка-
на міч ны мі зла чын ства мі УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма і ІМПС 
На ва бе ліц ка га ра ё на ў Го ме лі.

Пра дук ты, вы раб ле ныя ў Гер ма ніі і Ра сіі, за хоў ва лі ся ў двух га ра жах га мяль-
чан. У мо мант пра вер кі ў ад ным з да моў як раз ішоў пра цэс пе ра па ка ван ня 
пра тэр мі на ва най пра дук цыі з мэ тай утой ван ня рэ аль ных тэр мі наў пры дат нас ці. 
На чаль нік УБЭЗ УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма Ва ле рый Атро шчан ка па ве-
да міў, што вы яў ле ныя ла сун кі кан фіс ка ва ны, а ця пер вы ра ша ец ца пы тан не аб 
пры цяг нен ні ві на ва тых да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ЗА МЕЖ НЫ ЗЛО ДЗЕЙ
У Пін ску за тры ма ны 43-га до вы гра ма дзя нін Укра і ны, які зай маў-
ся кра дзя жа мі ў на ву чаль ных уста но вах. А за тры ма лі зло дзея ў 
пін скай шко ле № 11 дзя ку ю чы сме лас ці і ра шу час ці ды рэк та ра 
і піль нас ці на стаў ні каў.

Зла мыс нік прай шоў у шко лу пе рад па чат кам за ня ткаў пад ві дам баць кі вуч-
ня ма лод шых кла саў. Але на па да зро на га гра ма дзя ні на звяр ну ла ўва гу на стаў-
ні ца. Яна ж здо ле ла яго пры вес ці ў ка бі нет ды рэк та ра. На пы тан ні ды рэк та ра 
шко лы ня про ша ны госць да ваў блы та ныя ад ка зы — яго ад ра зу за па до зры лі ў 
кры мі на ле. Ка лі ды рэк тар за чы ніў дзве ры ка бі не та і па спра ба ваў зра біць зва-
нок у мі лі цыю, зло дзей вы ха піў нож і ўда рыў кі раў ні ка шко лы. І ўсё ж ад важ ныя 
пе да го гі здо ле лі ўтры маць зла чын цу да пры ез ду апе ра тыў най гру пы.

Мі лі цы я не рам ужо вя до ма пра се рыю кра дзя жоў, якія здзейс ніў гэ ты 
гра ма дзя нін у Грод не і Го ме лі. А вось пін скія «гаст ро лі» скон чац ца для 
яго, хут чэй за ўсё, ту рэм ны мі на ра мі.

Яна СВЕ ТА ВА.
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И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное производственное объединение 

«МИНСКСТРОЙ» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

объекта «Комплексный проект застройки жилой территории 
в границах улиц Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка 

(микрорайон № 3). Жилой дом № 36 по генплану» в г. Минске, 
опубликованную в газете «Звязда» 31 декабря 2013 года:

Начало строительства жилого дома – 27 ноября 2013 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с ПОС 

– 2 сентября 2014 года.
Генеральный директор Н.В.Милошевский


