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ЗА ПА ЛІ ЛІСЯ ЁЛ КІ 
НА ГРО ДЗЕН ШЧЫ НЕ

У су бо ту ляс ныя пры га жу ні за зі ха це лі 

на ва год ні мі гір лян да мі ад на ча со ва ва 

ўсіх мяс тэч ках Гро дзен скай воб лас ці. 

А вось ге роі і за баў кі, дзя ку ю чы якім 

у той дзень ства раў ся свя точ ны на-

строй, у кож ным ра ё не бы лі свае.

Ашмян скія Дзя ды Ма ро зы і Сня гур кі пры-

еха лі да ёл кі на не звы чай ных «ка рэ тах». Тут 

вам і мо та блок, упры го жа ны ка зач ным але-

нем, і лег ка вуш ка, якую апра ну лі ў адзен не 

Дзе да Ма ро за, і апырс кваль нік «Ра са», на 

ка по це яко га зі ха цеў аг ня мі сім вал на ды хо-

дзя ча га го да — свін ня. Ра зам з пер са на жа мі 

муль ці ка «Шча ня чы па труль», ба бай Ягой, 

Ле су ном яны за баў ля лі дзят ву і да рос лых.

У Аст раў цы Сне га вік, Снеж ная ка ра ле ва 

і пу шыс тыя ляс ныя жы ха ры ба дзё ры лі пры-

сут ных за рад кай і вя сё лы мі ка ра го да мі.

А вось зя лё ная пры га жу ня ў Ка рэ лі чах атры-

ма ла па да рун кі ад мяс цо вых жы ха роў, і ўпры го-

жы лася са ма роб ны мі ша ра мі, шыш ка мі, ка зач-

ны мі дам ка мі, па ра во зі ка мі і свін ка мі.

Іры на СІ ДА РОК.

СА МА ЛЁТ «ЧЫРК НУЎ» ГРУНТ
Пры жорст кай па са дцы са ма лё та 

авія кам па ніі «Бел авія» ў аэ ра пор це 

Ба рыс паль ні хто з па са жы раў і чле-

наў экі па жа не па цяр пеў, па ве да мі лі ў 

прэс-служ бе авія пе ра воз чы ка.

Пас ля па сад кі ў скла да ных ме тэа ўмо-

вах па вет ра нае суд на, якое вы кон ва ла рэйс 

В2845 па марш ру це Мінск — Кі еў (аэ ра порт 

Ба рыс паль), пры пра бе гу пра вай стой кай 

ша сі за кра ну ла грунт. Ка ман дзір ка раб ля 

лік ві да ваў ба ка вое ад хі лен не са ма лё та, пас-

ля ча го ён пра цяг нуў рух па ўзлёт на-па са-

дач най па ла се, за ру ліў шы на пля цоў ку для 

пар коў кі. Пры вы руль ван ні, як па ве дам ля ла-

ся, па вет ра нае суд на збі ла ліх та ры. Па ла су 

на ней кі час за кры лі, каб пры браць яе.

Са ма лёт атры маў ня знач ныя па шко джан-

ні (па дра па ны аб ця каль нік). Пра во дзіц ца 

рас сле да ван не пры чын ін цы дэн ту, за зна-

чы лі ў авія кам па ніі.

Як па ве дам ля ла ТАСС, з-за ін цы дэн ту ў 

аэ ра пор це Ба рыс паль бы лі ад ме не ны не ка-

то рыя рэй сы. Не каль кі са ма лё таў пе ра на кі-

ра ва лі ў кі еў скі аэ ра порт Жу ля ны, а так са ма 

ў аэ ра пор ты Льво ва, Хар ка ва і Адэ сы.

ПА ГРА ЖАЎ СА СКО ЧЫЦЬ 
З ТРУ БЫ ЦЭЦ

Ма ла ды ча ла век па гра жаў са ско чыць 

з тэх на ла гіч най тру бы Свет ла гор скай 

ЦЭЦ.

Па ін фар ма цыі УУС Го мель ска га абл вы-

кан ка ма, ін цы дэнт ад быў ся ра ні цай. Кант ра-

лёр Свет ла гор ска га ад дзе ла Дэ парт амен та 

ахо вы ўба чыў ча ла ве ка, які сту пае па тру бах 

цеп ла тра сы ЦЭЦ, і на ціс нуў кноп ку тры вож-

най сіг на лі за цыі. Не вя до мы быў вы яў ле ны 

на пры лег лай да Свет ла гор скай ЦЭЦ тэ-

ры то рыі. Ён ха дзіў па тэх на ла гіч ных тру бах 

па рап ра во да на вы шы ні 6-8 мет раў у бок 

ЦЭЦ і на зад. Да мес ца зда рэн ня на кі ра ваў-

ся на рад гру пы за тры ман ня Свет ла гор ска га 

ад дзе ла Дэ парт амен та ахо вы. Кры ху паз ней 

пры бы лі і су пра цоў ні кі Свет ла гор ска га РА УС, 

ме ды кі і ра та валь ні кі з аў та лес ві цай. За клі кі 

пра ва ахоў ні каў спус ціц ца ма ла ды ча ла век 

не ад на ра зо ва іг на ра ваў, па гра жа ю чы, што 

са ско чыць уніз. Пе ра га во ры доў жы лі ся ка ля 

1,5 га дзі ны. У пра цяг лай гу тар цы су пра цоў нік 

гру пы за тры ман ня ад дзе ла ахо вы пе ра ка наў 

ма ла до га ча ла ве ка спус ціц ца. Пас ля гэ та га 

хло пец быў да стаў ле ны ў цэнт раль ную рай-

баль ні цу. Не вя до мы ака заў ся ра бот ні кам ад-

на го з мяс цо вых прад пры ем стваў 1993 го да 

на ра джэн ня. Па вод ле па пя рэд няй ін фар ма-

цыі, ён быў цвя ро зы.

ПА ЗЫ ЧАЎ БУЙ НЫЯ СУ МЫ 
ДЛЯ СТА ВАК

Су пра цоў ні кі ад дзе ла кры мі наль на га 

вы шу ку Пар ты зан ска га РУ УС ста лі цы 

за тры ма лі 34-га до ва га муж чы ну, які 
час та па зы чаў грошы, а вяр таць іх не 
спя шаў ся.

Мі лі цы я не ры ўста на ві лі, што ра бот нік ад на-

го з прад пры ем стваў у дзень атры ман ня зар-

пла ты па зы чаў на роз ных пад ста вах у сва іх 

ка лег гра шо выя срод кі. Не ад на ра зо ва спа сы-

лаў ся на тое, што яны па трэб ныя то на ра монт 

ма шы ны, то на ле кі. Су мы браў ад 100 руб лёў 

да 1700 до ла раў. На да дзе ны мо мант су пра-

цоў ні кам мі лі цыі вя до ма аб дзе ся ці па цяр пе-

лых. Як рас тлу ма чыў сам за тры ма ны, гро шы 

ён тра ціў на стаў кі ў бук ме кер скіх кан то рах, 

па ве да мі лі ў Пар ты зан скім РУ УС Мін ска.

За ве дзе на кры мі наль ная спра ва за мах-

ляр ства, фі гу ран ту мо жа па гра жаць па ка ран-

не ў вы гля дзе штра фу або па праў чых ра бот 

на тэр мін да двух га доў, або арыш ту, або аб-

ме жа ван ня во лі на тэр мін да ча ты рох га доў, 

або па збаў лен ня во лі на той жа тэр мін.

ТРОЙ ЧЫ КІ ДАЎ СЯ НА РЭЙ КІ
Мін ча нін трой чы кі даў ся на рэй кі ў ста-

ліч ным мет ро і за стаў ся жы вы.

Гэ тую ін фар ма цыю агу чыў стар шы па-

моч нік мінск ага транс парт на га пра ку ро-

ра Дзміт рый ДОЎ ГАЛЬ. Усе тры вы пад кі 

ад бы лі ся ў адзін з мі ну лых вы хад ных дзён.

Пры клад на ў 14.30 муж чы на, які з'яў ля ец-

ца ін ва лі дам, апы нуў ся на рэй ках на стан цыі 

мет ро «Спар тыў ная». Су пра цоў ні кі апе ра-

тыў на ад клю чы лі па да чу элект ра энер гіі, вы-

нес лі па са жы ра і вы клі ка лі «хут кую». Ме ды кі 

за бра лі яго ў баль ні цу. Аб сле да ваў шы, мін-

ча ні на ад пус ці лі, па коль кі ця лес ных па шко-

джан няў у яго не бы ло. Пры клад на праз дзве 

га дзі ны на стан цыі «Пят роў шчы на» муж чы на 

зноў апы нуў ся на рэй ках, і яго зноў вы цяг ну-

лі. Ён не быў траў ма ва ны цяг ні ком. Вы клі ка лі 

«хут кую». Пас ля агля ду ў баль ні цы муж чы ну 

зноў ад пус ці лі. Ка лі ён у 19.25 на стан цыі 

«Ка мен ная Гор ка» чар го вы раз апы нуў ся на 

рэй ках, ста ла ві да воч на, што з ім не ўсё ў 

па рад ку. Вы клі ка лі псі хі ят рыч ную бры га ду і 

па вез лі ў РНПЦ псі хіч на га зда роўя. У гэ ты ж 

дзень яшчэ адзін муж чы на спра ба ваў кі нуц-

ца пад цяг нік мет ро на стан цыі «Трак тар ны 

за вод», ад нак яго свое ча со ва ўтры ма лі па-

са жы ры. Муж чы ну ад вез лі ў баль ні цу.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Амаль 90 су пра цоў ні каў га зет, тэ ле-

ка на лаў, ін тэр нэт-вы дан няў, ін фар-

ма цый ных агенц тваў і на ват бло ге ры 

пры ма юць удзел у чар го вым прэс-

ту ры па на шай кра і не. На бе ла рус-

кую зям лю пры еха лі прад стаў ні кі 

рэ гі я наль ных, фе дэ раль ных і са юз-

ных СМІ Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

На цы я наль ны прэс-цэнтр ар га ні за-

ваў для ка лег на сы ча ную тыд нё вую 

пра гра му. Жур на ліс ты на ве да юць Ві-

цеб скую, Мін скую воб лас ці і ста лі цу. Ім 

па ка жуць вя ду чыя прад пры ем ствы гэ-

тых рэ гі ё наў, якія ма юць моц ныя эка на-

міч ныя су вя зі з Ра сіяй у раз на стай ных 

сфе рах: па ліў на-энер ге тыч най, аў та-

ма бі ле бу даў ні чай, сель ска гас па дар чай 

(«Наф тан», МЗКЦ, «Амка дор», «Штад-

лер Мінск» і іншыя).

Акра мя та го, у пра гра ме ві зі ту — зна-

ём ства з Пар кам вы со кіх тэх на ло гій, 

комп лек сам «Мінск-Арэ на», ад ноў ле ным 

ста ды ё нам «Ды на ма». Аб пад рых тоў цы 

Бе ла ру сі да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў рас-

ка жа мі ністр спор ту і ту рыз му Сяр гей 

Ка валь чук і ды рэк тар фон ду «Ды рэк цыя 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да» Ге ор гій 

Ка ту лін. За вяр шыц ца ванд роў ка па Бе ла-

ру сі су стрэ чай жур на ліс таў (да іх так са ма 

да лу чац ца ра сій скія экс пер ты і па лі то ла гі) 

з Прэ зі дэн там Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк-

санд рам Лу ка шэн кам.

Су пра ва джаць ра сій скіх жур на ліс таў, 

акра мя су пра цоў ні каў На цы я наль на га 

прэс-цэнт ра, бу дуць ка ле гі з вя ду чых рэс-

пуб лі кан скіх СМІ.

Як пра хо дзіць прэс-тур, чы тай це 

на працягу тыд ня на сай це «Звяз ды».

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Ужо больш за паў ста год-

дзя ад зна ча ец ца Су свет-

ны дзень пра воў ча ла ве ка. 

І ўпер шы ню да гэ тай знач най 

да ты, а так са ма да 70-год-

дзя Усе агуль най дэк ла ра цыі 

пра воў ча ла ве ка ў Бе ла ру сі 

прай шоў твор чы кон курс-вы-

стаў ка для дзя цей і пад лет-

каў «На ма люй свае пра вы». 

Ар га ні за та ра мі яго вы сту пі лі 

прад стаў ніц тва ААН у на шай 

кра і не, Мі ніс тэр ства аду-

ка цыі. На цы я наль ны цэнтр 

пра ва вой ін фар ма цыі і На-

цы я наль ны цэнтр мас тац кай 

твор час ці дзя цей і мо ла дзі. 

На фі наль ны, рэс пуб лі кан-

скі этап па сту пі ла больш як 

500 ра бот юных мас та коў 

ва ўзрос це ад 6 да 17 га доў. 

Дня мі ў На цы я наль най біб лі я-

тэ цы Бе ла ру сі ад бы ло ся пад-

вя дзен не вы ні каў кон кур су і 

ад кры ла ся вы стаў ка най леп-

шых ра бот яго ўдзель ні каў.

На жы ва піс ных і гра фіч-

ных ма люн ках — дзі ця чае 

асэн са ван не та го, што та кое 

пра ва на жыц цё, на сва бо ду, 

на сям'ю, на на ву чан не, на 

ме ды цын скі до гляд, на ад-

па чы нак і воль ны час і г. д. 

Геа гра фія кон кур су — усе рэ-

гі ё ны Бе ла ру сі, а ся род пры-

зё раў — вы ха ван цы твор чых 

сту дый, аб' яд нан няў па ін та-

рэ сах і мас тац кіх гурт коў з 

Мін ска, Го ме ля, Дзяр жын ска, 

Ба ра на ві чаў, Ка мян ца, Грод-

на, Жло бі на, Лі ды, Брэс та, 

Баб руй ска і ін шых га ра доў.

«Вы ве да е це, ча му Дэк-

ла ра цыя пра воў ча ла ве ка 

тра пі ла ў Кні гу рэ кор даў Гі-

не са? — за ха піў ува гу дзі-

ця чай аў ды то рыі кі раў нік 

дэ парт амен та гра мад скай 

ін фар ма цыі прад стаў-

ніц тва ААН у Бе ла ру сі 

Віктар РАДЗІВІНОЎСКІ. — 

Бо гэ ты да ку мент пе ра кла-

дзе ны больш як на 500 роз-

ных моў све ту і па кла дзе ны 

ў асно ву боль шас ці кан сты-

ту цый!» Ён па дзя ка ваў баць-

кам і пе да го гам за вы ха ван не 

ў дзе цях не толь кі ра зу мен ня 

сва іх пра воў, але і па ва гі да 

пра воў і сва бод ін шых лю-

дзей.

Удзель ні кі жу ры, якое 

ацэнь ва ла да сла ныя ра бо-

ты, пры зна лі ся: вы бі раць 

най леп шыя ся род паў ты ся-

чы ма люн каў і кар цін, ад ны 

з якіх па-дзі ця чы мі лыя і не-

па срэд ныя, дру гія — пра ніз-

лі выя і амаль што пра фе сій-

ныя па ўзроў ні, бы ло вель мі 

скла да на. «Гэ та ка ле гі яль-

нае ра шэн не. Аса біс та мне, 

як юрыс ту, бы ло важ на, каб 

удзель ні кі дак лад на і зра зу-

ме ла да но сі лі ідэю свай го 

тво ра да нас, гле да чоў. Ма-

гу шчы ра ска заць, што дзе ці 

вель мі глы бо ка, эма цы я наль-

на па ка за лі тое, што ба чаць у 

на ва коль ным све це. Ім, без-

умоў на, да па ма га лі баць кі і 

пе да го гі, але дзі ця чы по гляд 

вы раз на ад чу ва ец ца, асаб-

лі ва ў ма лод шай уз рос та вай 

ка тэ го рыі. Спа дзя ю ся, што 

гэ ты мо мант — удзел у кон-

кур се, у цы ры мо ніі ўзна га-

родж ван ня — за ста нец ца ў 

іх па мя ці не за леж на ад та го, 

хто ста не ў бу ду чы ні мас та-

ком, а хто прос та вы рас це 

не раў на душ ным ча ла ве-

кам», — ад зна чыў на чаль нік 

упраў лен ня ін тэр нэт-рэ сур-

саў На цы я наль на га цэнт ра 

пра ва вой ін фар ма цыі Анд-

рэй ГВАРДЗІ ЯН.

Па мят ныя па да рун кі і дып-

ло мы І, ІІ і ІІІ сту пе няў у дзвюх 

на мі на цы ях — «Жы ва піс» і 

«Гра фі ка» — атры ма лі 30 лаў-

рэ а таў вы стаў кі-кон кур су, яшчэ 

400 дзя цей уз на га ро джа ны 

дып ло ма мі ўдзель ні каў. Так са-

ма ар га ні за та ры зла дзі лі для 

ўсіх удзель ні каў цы ры мо ніі са-

лод кі стол і эк скур сію па На цы-

я наль най біб лі я тэ цы, у сце нах 

якой, да рэ чы, да 20 снеж ня 

мож на ўба чыць са му вы стаў ку 

«На ма люй свае пра вы. 70 га доў 

Усе агуль най дэк ла ра цыі пра воў 

ча ла ве ка» — у ма біль най га ле-

рэі на трэ цім па вер се.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та аў та ра.

Наш фар матНаш фар мат

ПРА ВА НА ДА БРЫ НЮ
Больш за 500 бе ла рус кіх дзя цей і пад лет каў 
на ма ля ва лі сваё ба чан не пра воў ча ла ве ка Напа чат ку тыд ня ўмо вы на двор'я 

ў на шай кра і не бу дуць вы зна чаць 

ат мас фер ныя фран ты, якія ссоў-

ва юц ца з бо ку За ход няй Еў ро пы. 

У ся рэ дзі не тыд ня мы апы нём ся пад 

уплы вам цык ло ну, які бу дзе пе ра-

мя шчац ца ўздоўж паўд нё ва-ўсход-

ніх ме жаў. Ча ка ец ца воб лач нае 

на двор'е з апад ка мі, у асноў ным у 

вы гля дзе мок ра га сне гу. А да кан-

ца пра цоў на га тыд ня пач не па сту-

паць ха лод нае па вет ра паў ноч ных 

шы рот. Па ха ла дае. У вы хад ныя дні 

ўста лю ец ца ма роз нае на двор'е, па-

ве да мі лі спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан-

ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, 

кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж-

ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га 

ася род дзя Мінп ры ро ды.

Сён ня ўдзень у асоб ных ра ё нах краі-

ны прой дуць апад кі, у асноў ным у вы гля-

дзе мок ра га сне гу. Мес ца мі ча ка ец ца ту-

ман, сла бы га ла лёд, на асоб ных участ-

ках да рог га ла лё дзі ца. Мак сі маль ная 

тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе ад мі нус 

2 да плюс 3 гра ду саў. У се ра ду ўна чы 

мес ца мі прой дзе ка рот ка ча со вы снег. 

Удзень на боль шай част цы тэ ры то рыі 

кра і ны ча ка ец ца снег, мок ры снег, па 

паў днё вым ус хо дзе — сла бая за ві ру ха. 

На асоб ных участ ках да рог маг чы ма га-

ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе ад ну ля да мі нус 5 гра ду саў, 

удзень бу дзе ад мі нус 3 да плюс 2 гра-

ду саў.

Сла бая мя це лі ца ча ка ец ца ў чац вер. 

У гэ ты дзень у мно гіх ра ё нах кра і ны бу дзе 

іс ці снег і мок ры снег. На асоб ных участ-

ках да рог маг чы ма га ла лё дзі ца. Тэм пе ра-

ту ра па вет ра на пра ця гу су так скла дзе ад 

мі нус 4 гра ду саў да 2 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын-

ных сі ноп ты каў, у пят ні цу на знач най част-

цы тэ ры то рыі кра і ны прой дзе ка рот ка ча-

со вы снег. На асоб ных участ ках да рог 

ча ка ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра тур ны фон 

пач не па ні жац ца. Мі ні маль ная тэм пе ра ту-

ра ўна чы бу дзе 1—7 ма ро зу, днём — ад 

ну ля да мі нус 5 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

На двор'е

А пад на га мі — мок ры снег
З пят ні цы ад моў ная тэм пе ра ту ра бу дзе на ват удзень

Бе ла русь ва чы ма ра сі ян
Жур на ліс ты ра сій скіх СМІ на вед ва юць нашу краіну

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ


