
У бе ла рус кім «по лю се хо ла ду» — 
па сёл ку Езя ры шча на край нім 
паў ноч ным ус хо дзе Ві цеб скай 
воб лас ці — тэм пе ра ту ра па да ла 
да мі нус 34 гра ду саў. Не лепш бы-
ло і ўдзень — слу пок тэр мо мет ра 
толь кі ў па ня дзе лак устой лі ва пе-
ра адо леў ад зна ку ў 20 гра ду саў 
ні жэй за нуль. У та кія ха ла ды без 
печ кі ў пры ват ным до ме не абы-
сці ся. Ды і жы ха ры шмат па вяр хо-
вак па чы на юць ма са ва ка рыс тац-
ца элект рыч ны мі аба гра валь ні ка-
мі. А вось тут маг чы масць па жа ру 
рэз ка ўзрас тае.

Ка лі пра ана лі за ваць што дзён ныя 
звод кі апе ра тыў най аб ста ноў кі Мі ніс-
тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях, то 
кры вая да во лі яр ка вы ма лёў вае за леж-
насць ад на двор'я. Мяр куй це са мі: ка лі 
за пер шыя 4 дні сту дзе ня ў Бе ла ру сі ад-
бы лося 69 па жа раў, на якіх 12 ча ла век 
за гі ну лі, то ўжо ў на ступ ныя ча ты ры дні 
ра таваль ні кі ад праў ля лі ся на ба раць бу 
з аг нём 145 ра зоў! Са мы мі «га ра чы мі» 
вы да лі ся вы хад ныя — яны ста лі апош-
ні мі ў жыц ці для 18 ча ла век.

Зі ма на гэ тым не за кан чва ец ца. Як 
пе ра жыць ха лод нае на двор'е бяс печ-
на? Пра гэ та ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 

па гу та рыў з афі цый ным прад стаў ні-
ком Мінск ага аб лас но га ўпраў лен ня 
МНС Крыс ці най БА РЭЙ КАЙ.

У лі да рах — 
пе ра грэў пе чак

«Кла січ ных» пры чын па жа раў ме на-
ві та ў моц ныя ха ла ды ў пры ват ных да-
мах не каль кі. Жа дан не па ліць печ ку як 
ма га даў жэй без пе ра пын каў, ка лі «за 
бор там» мі нус 20, не мі ну ча пры вя дзе 
да яе пе ра грэ ву і ўзнік нен ня шчы лін у 
кор пу се, праз якія агонь пра нік не ў ха-
ту. Так са ма ра таваль ні кі ра яць пры біць 
ка ля топ кі печ кі ме та ліч ны ліст па ме рам 
са ма ме ней 50х70 см. Ка лі на яго не зна-
рок вы пад зе ву голь чык, то бя ды ўдас ца 
па збег нуць. Як бы моц на ні ха ла да ла 
за акном — за дзве га дзі ны да сну па-
лен не пе чы трэ ба аба вяз ко ва спы няць, 
інакш мож на атру ціц ца чад ным га зам. 
Так са ма нель га да ру чаць дзе цям кант-
роль за аг нём і па кі даць печ ку, якая па-
лі цца, без на гля ду. І за будзь це пры рас-
паль ван ні дроў пра лёг ка ўзга раль ныя 
вад ка сці на кшталт бен зі ну. Пляс нуў 
ча ла век кры ху вад ка га па лі ва ў агонь, 
каб ён лепш раз га раў ся, — і ім гнен-
на пе ра тва рыў ся ў жы вы 
фа кел.
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111,8% 
склаў ін дэкс спа жы вец кіх 
цэн на та ва ры і па слу гі 
ў 2016 го дзе ў па раў на нні 
з 2015-м. Хар чо выя та ва ры 
ў 2016 го дзе па да ра жэ лі 
на 10,4% у па раў на нні 
з 2015 го дам. Цэ ны 
на не хар чо выя та ва ры 
вы рас лі на 9,4%, на 
па слу гі — на 19,7%. Ін дэкс 
спа жы вец кіх цэн на та ва ры 
і па слу гі ў снеж ні 2016 го да 
ў па раў на нні з ліс та па дам 
склаў 100,5%, са снеж нем 
2015 го да — 110,6%.
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Абі ту ры енту: но выя пра ві лыАбі ту ры енту: но выя пра ві лы  ��

Ча ты ры тэс ты 
і парт фо ліа

Абі ту ры ен ты, якія бу дуць зда ваць бу ду чым ле там ЦТ і якім не 
па шчас ціць стаць сту дэн та мі, пры жа дан ні змо гуць па спра ба-
ваць па сту піць са сва і мі сер ты фі ка та мі і ў на ступ ным го дзе. 
Пры ём ныя ка мі сіі бу дуць пры маць у абі ту ры ен таў у 2018 го-
дзе сер ты фі ка ты як уз ору 2018 го да, так і вы ні кі зда чы ЦТ у 
2017 го дзе. Так са ма ў прэ тэн дэн та на сту дэнц кі бі лет бу дзе 
маг чы масць вы браць з вы ні каў зда чы ЦТ за два га ды сер ты-
фі ка ты з най леп шы мі для ся бе ба ла мі і за явіць у пры ём ную 
ка мі сію, ска жам, сер ты фі кат па ма тэ ма ты цы за 2017 год, а 
па фі зі цы за 2018 год. Па ве лі чэн не тэр мі ну дзе ян ня сер ты-
фі ка таў ЦТ на два га ды — ад но з га лоў ных но ва ўвя дзен няў, 
за пі са ных у но вых Пра ві лах пры ёму ў ВНУ і ССНУ, якія бы лі 
за цвер джа ны Ука зам кі раў ні ка на шай дзяр жа-
вы 9 сту дзе ня.
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НАШ АГУЛЬ НЫ КЛО ПАТ — 
БЕ ЛА РУСЬ
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Аб гэ тым Прэ зі дэнт 
Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў учо ра 

на цы ры мо ніі ўру чэн ня прэ мій 
«За ду хоў нае ад ра джэн не», спец прэ мій 
дзея чам куль ту ры і мас тац тва 

і «Бе ла рус кі спар тыў ны Алімп».

За да ча ця пе раш ніх па ка лен няў бе ла ру саў — 
збе раг чы кра і ну і пе ра даць яе сва бод най 
і не за леж най тым, хто прый дзе пас ля іх

Прэ міі «За ду хоў нае ад ра джэн не» ўдастоены калектыў Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка.
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