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Дзя ку ю чы пра фі лак тыч най ра бо-

це, што пра во дзіц ца рэс пуб лі кан скай 

сан эпі дслуж бай, вы пад кі за хвор ван ня 

на ша лен ства ся род на сель ніц тва не 

рэ гіст ра ва лі ся з 2012 го да. Па ака зан-

не ан ты ра біч най да па мо гі з пры чы ны 

кан так таў з жы вё ла мі з па да зрэн нем 

на ша лен ства звяр ну ла ся за мі ну лы 

год ка ля 20 ты сяч ча ла век. Больш за 

90 % з іх па ве дам ля лі пра не бяс печ-

ны кан такт са свой скі мі жы вё ла мі. 

Як вы свет лі ла ся паз ней, 500 ча ла век 

на са мрэч кан так та ва лі з хво ры мі жы-

вё ламі, у якіх ша лен ства бы ло па цвер-

джа на ла ба ра тор на. З дзікіх жы вёл 

час цей за ўсё лю дзі ўсту па лі ў кан-

такт з хво ры мі на ша лен ства лі са мі. 

Са свойскіх — з са ба ка мі, якія ма юць 

гас па да роў. Ан ты ра біч ныя пры шчэп кі 

су праць ша лен ства бы лі пры зна ча ны 

15 ты ся чам па цяр пе лых.

Зу сім ня даў на, у сту дзе ні 2018 

го да, у Мін ску ў кан так це з хво рым 

на ша лен ства са ба кам па ро ды ка нэ-

кор са зна хо дзі лі ся 22 ча ла ве кі. Гэ ты 

факт рас сле да ва лі спе цы я ліс ты сан-

эпідслуж бы Мін ска і Мін скай воб лас ці. 

Яны пра ца ва лі ў цес ным кан так це з 

за ці каў ле ны мі ве дам ства мі і ўста но ва-

мі. Бы лі пра ве дзе ны ўсе не аб ход ныя 

са ні тар на-су праць э пі дэ міч ныя ме ра-

пры ем ствы, каб не да пус ціць уз нік-

нен ня вы пад каў за хвор ван ня на ша-

лен ства ся род лю дзей.

Ме ды кі на гад ва юць, што ша лен-

ства за бі рае што год жыц ці больш як 

50 ты сяч ча ла век на пла не це. Та му ў 

вы пад ку не па жа да на га кан так ту на ват 

са знеш не зда ро вай жы вё лай — пас ля 

ўку су, атры ман ня дра пін, па шко джан-

ня скур ных па кро ваў, па пад ан ня слі-

ны — трэ ба аба вяз ко ва звяр нуц ца да 

ўра ча, па ста рац ца іза ля ваць жы вё лу і 

вы клі каць спе цы я ліс та ве тэ ры нар най 

служ бы для кан суль та цыі і на зі ран ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



Не бяс пе каНе бяс пе ка  

ША ЛЕН СТВА ТРЫ МАЕ Ў НА ПРУ ЖАН НІ

АМ ФЕ ТА МІН РА БІЎ ДО МА
У Баб руй ску за тры ма ны 37-га до вы жы хар, які не толь-

кі ак тыў на спа жы ваў нар ка тыч ныя срод кі, але і са ма-

стой на га та ваў смя рот нае зел ле. 

Як па ве да міў афі цый ны 

прад стаў нік УУС Ма гі лёў ска-

га абл вы кан ка ма Ула дзі мір 

Сін ке віч, пад час во быс ку ў 

до ме затрыманнага баб руй-

скія су пра цоў ні кі ўпраў лен ня 

па нар ка кант ро лі і су праць дзе-

ян ні ганд лю людзь мі знай шлі 

цэ лую ла ба ра то рыю для вы ра бу асаб лі ва не бяс печ на га псі-

ха троп на га рэ чы ва ам фе та мі ну. З мес ца зла чын ства кан-

фіс ка ва ны пры зна ча ны для хі міч на га сін тэ зу по суд, ка ніст ры 

з вад кі мі хі міч ны мі рэ чы ва мі, прэ кур со ры, ін грэ ды ен ты, аб-

ста ля ван не для вы ра бу псі ха тро паў і нар ка тыч ных срод каў і 

больш за 103 гра мы за ба ро не на га для аба ро ту рэ чы ва.

У ад но сі нах да баб руй ча ні на Баб руй скім між ра ён ным ад-

дзе лам След ча га ка мі тэ та рас па ча та кры мі наль ная спра ва 

па част ках 1 і 3 ар ты ку ла 328.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо та прад стаў ле на УУС Баб руй ска га гар вы кан ка ма.

Гро шыГро шы  

«ПЛАС ТЫ КА ВЫ» РЭ КОРД
У кра і не імк лі ва рас це коль касць бан каў скіх кар так
На па ча так го да на ру ках у на сель ніц тва бы ло 

13 міль ё наў 854,9 ты ся чы пла цеж ных бан каў скіх кар-

так, па ве дам ляе На цы я наль ны банк. За мі ну лы год іх 

коль касць вы рас ла на 1 міль ён 173,5 ты ся чы штук. 

Для па раў на ння, у 2016 годзе кар так ста ла больш на 

336,4 ты ся чы, а за 2015-ы — на 1,9 ты ся чы.

Больш за ўсё кар так у на цы я наль най пла цеж най сіс тэ мы 

Бел карт — 4 млн 806,1 ты ся чы і Бел карт/Maestro — 868,5 ты-

ся чы. Дру гое мес ца зай мае сіс тэ ма VІSA — 4 млн 635,8 ты-

ся чы, а трэ цяе MasterCard — 3 млн 544,5 ты ся чы.

До ля без на яў ных апе ра цый па карт ках ле тась скла да ла 

83,1 %. Для па раў на ння: у 2010 го дзе гэ ты па каз чык быў 

роў ны 49,7 %. Ка лі па раў ноў ваць па су мах пла ця жоў, то 

па-ра ней ша му на пе ра дзе на яў ная апла та, на якую пры-

па дае 55,3 %.

Па вод ле па ве дам лен няў Нац бан ка, за мі ну лы год у Бе-

ла ру сі вы рас ла коль касць бан ка ма таў — да 4404 (плюс 18). 

А вось ін фа кі ёс каў ста ла менш — 3294 (го дам ра ней — 

3394). Коль касць тэр мі на лаў у ар га ні за цы ях ганд лю рас-

це — 150 946 на па ча так гэ та га го да су праць 139 608 на 

ана ла гіч ны пе ры яд мі ну ла га го да.

Сяр гей КУР КАЧ



Зу сім хут ка Уз бро е ныя Сі лы Бе ла ру сі ад зна чаць 100-га до вы 

юбі лей. Да гэ тай да ты быў пры мер ка ва ны твор чы кон курс 

ся род школь ні каў на най леп шыя верш, апа вя дан не і ма лю-

нак. А пе ра мож цаў спа бор ніц тваў уз на га ро дзі лі ў Бе ла рус-

кім дзяр жаў ным му зеі гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны. 

Там жа ад быў ся і Урок муж нас ці.

Вель мі та ле-

на ві тыя ра бо ты 

ва ўсіх трох на-

мі на цы ях прад-

ста ві ла на кон-

курс ву ча ні ца 

23-й ся рэд няй 

шко лы Ві цеб-

ска Ага та Анд-

рэ е ва. За гэ та 

яна атры ма ла ад мыс ло вы прыз — ноў тбук.

— Я са ма ра бі ла ўсё — і апа вя дан не, і ма лю нак, і верш. Ха це ла-

ся да нес ці, на коль кі страш ная вай на. Тым больш што апа вя дан не 

грун та ва ла ся на рэ аль ных па дзе ях, якія ад бы лі ся з ма ёй ма ці. По-

бач з вёс кай, дзе яна жы ла, зна хо дзі ла ся во ін ская часць. Ад ной чы 

там па ча лі вы бу хаць бо еп ры па сы — аб ста ноў ка бы ла ні бы та на 

са праўд най вай не...

Як за зна чыў пер шы на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў-

лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты Мі ніс тэр ства аба ро ны Ле а нід 

КА СІН СКІ, уся го школь ні кі да сла лі больш за ты ся чу ма люн каў, 

300 вер шаў, ка ля 600 раз на стай ных апа вя дан няў. З та ко га ма сі ву 

цяж ка бы ло вы браць пе ра мож цаў.

— Мы ўпэў не ны, што хлоп чы кі і дзяў чат кі ве да юць гіс то рыю 

сва ёй дзяр жа вы, ці ка вяц ца мі ну лым Уз бро е ных Сіл і ра зу ме юць, 

што на ша му на ро ду да вя ло ся пе ра жыць за час іс на ван ня. А зна-

чыць, яны бу дуць ца ніць яшчэ больш мір і спа кой, якія за раз па-

ну юць у Бе ла ру сі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК



АР МІЯ ВА ЧЫ МА 
ДЗЯ ЦЕЙ

Па ін фар ма цыі Рэс пуб лі кан ска га цэнт-

ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га 

зда роўя, у 2017 го дзе ў кра і не бы лі 

за рэ гіст ра ва ны 484 вы пад кі за хвор-

ван ня на ша лен ства жы вёл (гэ та на 

17 % менш у па раў на нні з па пя рэд нім 

го дам). Лі дзі ра ва лі па гэ тым па каз-

чы ку Го мель ская і Мін ская воб лас ці. 

Час цей за ўсё ша лен ства вы яў ля ла ся 

ся род лі сіц і свой скіх жы вёл (са бак і 

ка тоў), якія ма юць гас па да роў.

21 сту дзе ня ў ста лі цы 

ў тра лей бу се па марш-

ру це № 24 кант ра лёр 

гра мад ска га транс пар-

ту па пра сіў ма ла до га 

ча ла ве ка прад' явіць 

бі лет на пра езд. Па са-

жыр пе ра даў «пра бі ты» 

двой чы та лон.

Та ды кант ра лёр пра па-

на ваў па ру шаль ні ку вый сці 

на пры пын ку гра мад ска га 

транс пар ту «Дом бы ту» па 

пра спек це Ра ка соў ска га 

для афарм лен ня не аб ход-

ных да ку мен таў. «За яц» 

ака заў су пра ціў лен не су-

пра цоў ні кам «Мінск тран-

са». У ад на го з кант ра лё раў 

з рук вы ха піў ша ры ка вую 

руч ку, якой па чаў на но сіць 

яму ўда ры ў воб ласць тва ру. 

Уця ка ю чы, «за яц» за быў ся 

свой за плеч нік.

Су пра цоў ні ка мі кры мі-

наль на га вы шу ку бы ла ўста-

ноў ле на асо ба ма ла до га ча-

ла ве ка. 20-га до вы ўра джэ нец 

Мін скай воб лас ці пры ехаў у 

ста лі цу з мэ тай пра ца ўлад ка-

ван ня і пра жы ваў у сва я коў у 

мік ра ра ё не Се раб ран ка.

Пры апы тан ні ма ла ды 

ча ла век рас тлу ма чыў, што 

пра яз ны бі лет знай шоў у 

гра мад скім транс пар це і 

вы ра шыў яшчэ раз ім ска-

рыс тац ца. Сва я кі за клі ка лі 

хлоп ца са ма стой на звяр-

нуц ца ў мі лі цыю, ад нак ён 

па ба яў ся і вы ра шыў ча каць, 

ка лі прой дуць тэр мі ны пры-

цяг нен ня да ад мі ніст ра цый-

най ад каз нас ці.

За раз, як па ве да мі лі ў 

Ле нін скім РУ УС г. Мін ска, 

акра мя штра фу за без бі лет-

ны пра езд ма ла ды ча ла век 

бу дзе нес ці ад каз насць па 

кры мі наль ным ар ты ку ле за 

гвалт аль бо па гро зу ў да чы-

нен ні да служ бо вай асо бы, 

якая вы кон вае служ бо выя 

аба вяз кі, або ін шай асо бы, 

якая вы кон вае гра мад скі 

аба вя зак. Мак сі маль нае 

па ка ран не па ім — да пя ці 

га доў па збаў лен ня во лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



За тра ты на ака зан не 

жыл лё ва-ка му наль ных 

па слуг на сель ніц тву сё ле та 

пла ну ец ца зні зіць 

на 68 млн руб лёў, 

са бе кошт цеп ла энер гіі 

мяр ку ец ца да вес ці 

да 80 руб лёў за ад ну Гкал, 

а свят ло мак сі маль на 

ма дэр ні за ваць. 

Пра гэ та рас ка заў 

на вы ні ко вай ка ле гіі мі ністр 

жыл лё ва-ка му наль най 

гас па дар кі Бе ла ру сі 

Аляк сандр ЦЕ РА ХАЎ.

Пад вод зя чы вы ні кі ле таш няй 

пра цы, ён за зна чыў, што за тра ты на 

ака зан не ЖКП пла на ва ла ся змен-

шыць на 93 млн руб лёў, што зда ва-

ла ся не па сіль ным. Тым не менш за-

да ча бы ла вы ка на на на 118 % — за 

2017-ы сэ ка ном ле на 110 млн. Пры 

гэ тым лепш за ўсіх спра ві лі ся Ві цеб-

ская воб ласць і ста лі ца.

— Эка но міі да сяг ну лі не за кошт 

зні жэн ня цэн на ўва ход ныя энер га-

рэ сур сы, а дзя ку ю чы рэа лі за цыі ар-

га ні за цый на-тэх ніч ных ме ра пры ем-

стваў. За кошт зні жэн ня спа жы ван-

ня па ліў на-энер ге тыч ных рэ сур саў, 

змян шэн ня страт цеп ла энер гіі ва ды, 

ап ты мі за цыі коль кас ці і ін шых ме ра-

пры ем стваў, — пад крэс ліў мі ністр.

Пла ну ец ца пра цяг нуць ра бо ту і 

па зні жэн ні са бе кош ту цеп ла энер-

гіі. Па вы сіць эка на міч ную і тэх на-

ла гіч ную эфек тыў насць ка цель ных 

мяркуюць за кошт лік ві да цыі ка-

цель ных з вы ва дам з экс плу а та цыі 

(г. зн. дэ цэнт ра лі за цыі), а так са-

ма ма дэр ні за цыі ка цель ных, якія 

пра цу юць на га зе і мяс цо вых ві дах 

па лі ва.

— Пры не аб ход ным фі нан са ван ні 

ў 300 млн руб лёў эка но мія бюд жэт-

ных срод каў скла дзе ка ля 80 млн 

руб лёў у год. Тэр мін акуп нас ці пры 

гэ тым не больш як пяць га доў. Гэ-

тыя пра гра мы не аб ход на ўзяць пад 

кант роль як са мыя эфек тыў ныя 

ме ра пры ем ствы па зні жэн ні бюд-

жэт на га суб сі да ван ня, — за ўва жыў 

мі ністр. — І вы га да ад гэ та га бу дзе 

ў пер шую чар гу мяс цо вым бюд жэ-

там.

Не абы шло ся і без менш ап ты-

міс тыч ных вы ні каў. У Брэсц кай і Го-

мель скай аб лас цях знач на вы рас ла 

пра тэр мі на ва ная за па зы ча насць за 

па слу гі ЖКГ.

— Мы па гля дзе лі, з чым гэ та 

звя за на. Маг чы ма, упа лі да хо ды 

на сель ніц тва па гэ тых рэ гі ё нах. 

Ад нак ста тыс ты ка свед чыць пра 

ад ва рот нае, за роб кі тут не са мыя 

ніз кія, — за ўва жыў Аляк сандр Це-

ра хаў. — Са мае сум нае, што ад-

сут насць сіс тэм нас ці ў гэ тай ра бо це 

мо жа пры вес ці ў вы ні ку да та го, што 

ўлас ні кі стра цяць жыл лё. Нель га да-

во дзіць сі ту а цыю да край нас ці, трэ-

ба пра во дзіць свое ча со вую ра бо ту 

на мес цах, каб не ўжы ваць ра ды-

каль ныя ме ры.

Пры гэ тым ле тась 14 ты сяч 950 

гас па дар ак кра і ны атры ма лі без на-

яў ныя жыл лё выя суб сі дыі ў па ме ры 

744 ты ся чы руб лёў на апла ту па слуг 

ЖКГ. З іх 80 % да па мо га выдзелена 

па вы яў лен чым прын цы пе.

Мі ністр так са ма звяр нуў ува гу, 

што сі ту а цыя з ра мон там пад' ез даў 

да лё кая ад ідэа льнай. Зда ра ец ца, 

што жы ха ры ад маў ля юц ца ад па-

слуг ка му наль ні каў, бо ім пра сцей 

на няць ар га ні за цыю збо ку. А пры 

ра мон це ў пад' ез дах час та фар бу-

юць сце ны, але не мя ня юць асвят-

ляль нае аб ста ля ван не. «Губ ля е це 

гро шы на сва іх аб' ек тах», — за ўва-

жыў ён пры сут ным.

75 % пад' ез даў Ві цеб скай воб-

лас ці аб ста ля ва ны звы чай ны мі 

лям пач ка мі, у Мін скай воб лас ці — 

амаль 60 % мес цаў агуль на га ка ры-

стан ня асвят ля ец ца та кім чы нам, а 

ў Ма гі лёў скай — 65 %.

— Пра зняц це аб ме жа валь ных 

мер не бу дзе ні я кай га вор кі, па куль не 

бу дзе ўста ля ва на энер га эфек тыў нае 

асвят ляль нае аб ста ля ван не, — рэ зю-

ма ваў Аляк сандр Це ра хаў. — Ка лі 

мы хо чам цы ві лі за ва ных ад но сін у та-

рыф най па лі ты цы, сё ле та не аб ход на 

вы ра шыць, як мак сі маль на ма дэр ні-

за ваць элект ра асвят лен не.

Іры на СІ ДА РОК



Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі  

ЖКГ У РЭ ЖЫ МЕ ЖОРСТ КАЙ ЭКА НО МІІ
КонкурсКонкурс  

ЗдарэнніЗдарэнні  

АПРОЧ ШТРА ФУ «ЗА ЯЦ» МО ЖА СЕС ЦІ
Мак сі маль нае па ка ран не — да пя ці га доў


