
12 лютага 2019 г. СЁННЯ 3

На двор'е

Мок ры снег, 
а мес ца мі яшчэ і ту ман

Кант рас нае на двор'е ў лю тым — 
ка лі ўна чы мі нус 10, то ўдзень да 5 цяп ла

У па чат ку тыд ня ат мас фер ныя фран ты пры ня суць 

сы рое з апад ка мі і па ры віс тым вет рам на двор'е. Ра ні-

цай і ўна чы мес ца мі ча ка ец ца су цэль ная га ла лё дзі ца, 

а ўдзень — да пя ці цяп ла, па ве дам ля юць 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.

У ся рэ дзі не тыд-

ня ўслед за фран-

таль ны мі част ка мі 

на тэ ры то рыю кра і-

 ны пач не па сту-

паць па вет ра ная 

ма са скан ды наў-

ска га па хо джан ня. 

Тэм пе ра тур ны фон 

тро хі па ні зіц ца, і па 

на чах бу дзе пад ма-

рож ваць, а з рос там 

ат мас фер на га ціс ку 

апад каў бу дзе ня-

шмат. У се ра ду мес-

ца мі па кра і не прой дзе ка рот ка ча со вы снег, мок ры снег. 

У асоб ных ра ё нах ча ка ец ца ту ман, на да ро гах га ла лё-
дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 1—7 ма ро зу, 
удзень — ад мі нус 3 гра ду саў да 3 цяп ла.

У чац вер у асоб ных ра ё нах па кра і не прой дзе ка рот ка ча-
со вы снег, мок ры снег. Амаль паў сюд на ча ка ец ца ту ман, на 
да ро гах га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 
ад ну ля да мі нус 7 гра ду саў, па ўсхо дзе кра і ны пры пра яс-
нен нях па ні зіц ца да 8—10 ма ро зу. Удзень бу дзе ад мі нус 
3 гра ду саў да 4 цяп ла. У пят ні цу ў воб лас ці па вы ша на га 
ціс ку іс тот ных апад каў не ча ка ец ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы скла дзе 1—7 ма ро зу, па паў днё вым ус хо дзе кра і ны 
пры пра яс нен нях — да мі нус 10 гра ду саў, удзень — ад мі-
нус 2 гра ду саў да 3 цяп ла. Па паўд нё ва-за ход нім рэ гі ё не 
ўдзень бу дзе 4—5 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Будзь у кур се! «РЫ БАЛ КА ПА ПРА ВІ ЛАХ»
Пра фі лак тыч ная ак цыя пад та кой наз вай пра хо дзіць на ва да ёмах кра і ны

Жу дас нае зда рэн не ад-

бы ло ся ўчо ра ран кам у 

стаўб цоў скай ся рэд няй 

шко ле № 2: тут школь-

нік на паў з на жом на 

на стаў ні цу і ін шых вуч-

няў. Выкладчыца і адзі-

нац ца ці клас нік за гі ну лі, 

двое вуч няў атры ма лі 

ра нен ні.

Па афі цый най ін фар ма-

цыі След ча га ка мі тэ та, у мі лі-

цыю па сту пі ла па ве дам лен-

не, што ў СШ № 2 адзін са 

стар ша клас ні каў (2003 го да 

на ра джэн ня) пад час рап там 

уз нік ла га кан флік ту па ра ніў 

на жом на стаў ні цу і яшчэ ад-

на го вуч ня. Ад атры ма ных 

ра нен няў яны па мер лі. Акра-

мя та го, яшчэ два школь ні кі 

шпі та лі за ва ны. «Па пя рэд не 

ўста ноў ле на, што ву чань 

пры быў у шко лу ка ля 7.40, 

па ста віў свой парт фель у 

кла се. Паз ней ён вяр нуў ся 

ў клас, на нёс на стаў ні цы на-

жа вое ра нен не. На стаў ні ца 

па мер ла на мес цы зда рэн-

ня». Пас ля ву чань вый шаў з 

кла са, зай шоў у су сед ні. Там 

ён на нёс смя рот нае ра нен не 

на ву чэн цу 11 кла са. У се ці-

ве пі шуць, што 17-га до ва га 

школь ні ка пад вёз баць ка, 

і толь кі ён ад' ехаў ад на ву-

чаль най уста но вы, як яму 

па тэ ле фа на ва лі і ска за лі 

вяр тац ца... Сын па мёр на 

ру ках у баць кі...

Усе дэ та лі бу дуць вя до-

мыя па вы ні ках след ства. 

Прэс-сак ра тар Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя Юлія Ба ра-

дун па ве да мі ла, што два 

па цяр пе лыя хлоп чы кі бы лі 

пра апе ры ра ва ныя. Ура чы 

зра бі лі ўсё маг чы мае для 

ста бі лі за цыі іх ста ну. Для 

кан суль та цый вы еха лі спе-

цы я ліс ты з воб лас ці. Паз ней 

у Стаўб цоў скай цэнт раль най 

ра ён най баль ні цы па цвер-

дзі лі ста біль на цяж кі стан 

па цяр пе лых школь ні каў.

УСК па Мін скай воб лас-

ці рас па ча та кры мі наль ная 

спра ва па фак це за бой ства 

двух асоб. На мес цы зда рэн-

ня пра цуе след ча-апе ра тыў-

ная гру па. Рас сле да ван не 

ўзяў пад аса біс ты кант роль 

кі раў нік След ча га ка мі тэ та 

Іван На ске віч.

Вя до ма, што ад ра зу пас-

ля на па дзен ня 15-га до вы 

школь нік збег, вы ска чыў шы 

з акна дру го га па вер ха бу-

дын ка. У шас ці ра ё нах Мін-

скай воб лас ці быў аб ве шча-

ны спе цы яль ны план «Сі рэ-

на». Пад лет ка за тры ма лі 

су пра цоў ні кі кры мі наль на га 

вы шу ку пры пад трым цы 

АМА Па ў 10.10 у го ра дзе — 

не па да лё ку ад шко лы, дзе 

ўсё і ад бы ло ся. У шко ле яго 

ха рак та ра зу юць як вель мі 

ці ха га і спа кой на га...

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Фота БелТА.

Шок

З на жом на на стаў ні цу і вуч няў...

Гро шы

Сту дзень ская ін фля цыя — 0,9 %
Ін дэкс спа жы вец кіх цэн на та ва ры і па слу гі ў сту-

дзе ні гэ та га го да ў па раў на нні са снеж нем 2018-га 

склаў 100,9 % , са сту дзе нем — 105,8 %, па ве да мі лі 

ў На цы я наль ным ста тыс тыч ным ка мі тэ це.

Ба за вы ін дэкс спа жы вец кіх цэн, які вы клю чае змя нен не 

цэн на асоб ныя та ва ры і па слу гі, схіль ныя да ўплы ву фак-

та раў ад мі ніст ра цый на га і се зон на га ха рак та ру, у сту дзе ні 

ў па раў на нні са снеж нем склаў 100,7 %. Як ад зна ча юць 

спе цы я ліс ты На цста та, хар чо выя та ва ры за ме сяц па да-

ра жэ лі на 1,3 % і на 6,2 % у па раў на нні са сту дзе нем мі ну-

ла га го да. Цэ ны на не хар чо выя та ва ры вы рас лі на 0,7 %. 

Ін дэкс спа жы вец кіх цэн на па слу гі ў сту дзе ні склаў 100,3 % 

да снеж ня мі ну ла га го да.

Сяр гей КУР КАЧ.

Жыл лё маё
АД МЯ НЯ ЕЦ ЦА ДЫ ФЕ РЭН ЦЫ Я ВА НАЯ ПЛА ТА 

ЗА НЕ КА ТО РЫЯ КА МУ НАЛЬ НЫЯ ПА СЛУ ГІ
Гэ та пра ду гле джа на па ста но вай Са ве та Мі ніст раў ад 
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Так, у на шай кра і не ад мя ня ец ца ды фе рэн цы я ва ная пла-

та за тэх ніч нае аб слу гоў ван не жы лых да моў, па слу гі во-

да за бес пя чэн ня, во да ад вя дзен ня, а так са ма элект рыч ную 

энер гію ў за леж нас ці ад аб' ёмаў спа жы ван ня, ад зна ча ец ца 

на сай це Са ве та Мі ніст раў Бе ла ру сі.

Па ста но вай уво дзіц ца но вая гру па спа жыў цоў элект рыч-

най энер гіі, жы лыя па мяш кан ні якіх аб ста ля ва ны асоб ны мі 

пры бо ра мі ін ды ві ду аль на га ўлі ку рас хо ду элект рыч най энер-

гіі і ста цы я нар на ўста ля ва ны мі або ўбу да ва ны мі пры ём ні ка мі 

элект рыч най энер гіі для па трэб ацяп лен ня і га ра ча га во да за-

бес пя чэн ня (пры ад сут нас ці цэнт ра лі за ва на га цеп ла- і га за-

за бес пя чэн ня з апла тай за элект ра энер гію па ўста ноў ле ных 

за ка на даў ствам та ры фах).

На лі чэн не пла ты па суб сі да ва ных та ры фах бу дзе ажыц-

цяў ляц ца ў да чы нен ні да жы лых па мяш кан няў, у якіх гра ма-

дзя не за рэ гіст ра ва ны па мес цы жы хар ства.

Яшчэ пра ду гледж ва ец ца пе ра раз лік пла ты за жыл лё ва-

ка му наль ныя па слу гі ў вы пад ку ня пра віль на га пры мя нен ня 

ар га ні за цы яй та ры фу на жыл лё ва-ка му наль ную па слу гу з 

мо ман ту вы яў лен ня та ко га фак та — але пе ра раз лік мо жа 

быць не больш чым за тры ме ся цы, ка лі ён цяг не да на лі чэн-

не пла ты за жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі за па пя рэд нія 

пе ры я ды.

Па ра дак зняц ця па ка зан няў пры бо раў ін ды ві ду аль на га 

ўлі ку рас хо ду ка му наль ных па слуг да поў не ны вы пад кам 

пад клю чэн ня да сіс тэ мы дыс тан цый на га зды ман ня па ка-

зан няў.

Для тых, хто пра жы вае па да га во рах най му жы ло га па-

мяш кан ня ў ін тэр на це, пра ду гледж ва ец ца па ра дак апла ты 

за тэх ніч нае аб слу гоў ван не ліф та, са ні тар нае ўтры ман не 

да па мож ных па мяш кан няў, па крыц цё рас хо даў на элект ра-

энер гію, спа жы тую на асвят лен не да па мож ных па мяш кан няў 

і ра бо ту аб ста ля ван ня, у тым лі ку ліф таў, зы хо дзя чы з коль-

кас ці гра ма дзян, ука за ных у та кіх да га во рах.

Ра бот ні ка мі Бе ла рус ка га та ва-

рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў 

су мес на з Дзяр жаў най ін спек-

цы яй ахо вы жы вёль на га і рас-

лін на га све ту пры Прэ зі дэн це 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь бу дзе ар-

га ні за ва ны ўзмоц не ны кант-

роль за вы ка нан нем ама та ра мі 

пад лёд най лоў лі Пра ві лаў вя-

дзен ня ры ба лоў най гас па дар кі 

і ры ба лоў ства.

Асаб лі вая ўва га пры пра вя дзен ні 

рэй да вых ме ра пры ем стваў бу дзе ад-

да дзе на вы ка нан ню ры ба ло ва мі Пра-

ві лаў пры ажыц цяў лен ні лоў лі ры бы з 

вы ка ры стан нем пры лад ама тар ска га 

ры ба лоў ства з агуль най коль кас цю 

круч коў ад 6 да 10 штук на ры ба ло ва 

(зі мо выя жар лі цы, стаў кі і ана ла гіч ныя 

пры ла ды ры ба лоў ства), а так са ма пад-

тры ман ню ры ба ло ва мі на леж на га са-

ні тар на га ста ну ры ба лоў ных угод дзяў, 

па ве да мі лі ў Бе ла рус кім та ва рыст ве 

па ляў ні чых і ры ба ло ваў.

У ад па вед нас ці з Пра ві ла мі, вес ці 

лоў лю ры бы з вы ка ры стан нем пры лад 

ама тар ска га ры ба лоў ства з агуль най 

коль кас цю круч коў ад 6 да 10 штук на 

ча ла ве ка да зва ля ец ца чле на м Бе ла-

рус ка га та ва рыст ва па ляў ні чых і ры-

ба ло ваў.

Ры ба ло вы, якія па ру шы лі па тра-

ба ван ні Пра ві лаў, ня суць ад мі ніст ра-

цый ную, кры мі наль ную або ін шую ад-

каз насць у ад па вед нас ці з дзей ным 

за ка на даў ствам.

Згодна з ар ты ку лам 15.35 Ка АП 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь, зда бы ча ры бы 

або ін шых вод ных жы вёл без на леж на-

га на тое да зво лу, аль бо ў за ба ро не ныя 

час або тэр мі ны, аль бо ў за ба ро не ных 

мес цах, аль бо за ба ро не ны мі пры ла да-

мі, аль бо за ба ро не ны мі спо са ба мі, 

а так са ма за мах на та кую зда бы чу 

цяг нуць на кла дан не штра фу ў па-

ме ры ад 20 да 50 ба за вых ве лі чынь 

з кан фіс ка цы яй пры лад зда бы чы 

ры бы.

Зна хо джан не ў ры ба лоў ных 

угод дзях або на пры лег лай да іх 

тэ ры то рыі на ад лег лас ці да ад на го 

кі ла мет ра ад бе ра га вой лі ніі ры ба-

лоў ных угод дзяў з за ба ро не ны мі 

пры ла да мі ры ба лоў ства або ры бай, 

лоў ля якой у да дзе ным ра ё не і ў да дзе-

ны час або тэр мі ны за ба ро не ны аль бо 

ва га якой пе ра вы шае ўста ноў ле ныя 

нор мы, без да ку мен таў, якія па цвяр-

джа юць за кон насць ва ло дан ня ры бай, 

цяг не на кла дан не штра фу ў па ме ры ад 

5 да 30 ба за вых ве лі чынь. За ін шыя 

па ру шэн ні Пра ві лаў пра ду гле джа на 

на кла дан не штра фу да 20 ба за вых 

ве лі чынь.

Ад на ча со ва па ру шаль ні кам прый-

дзец ца па крыць і шко ду, пры чы не ную 

на ва коль на му ася род дзю ў вы ні ку не-

за кон на га ада бран ня ры бы. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ну і ну!
За ка ха ная па ра 

аба кра ла... сваю ква тэ ру
Пры ўста наў лен ні асоб, якія ме лі да чы нен не да ква-

тэр на га кра дзя жу з уз ло мам дзвя рэй на тэ ры то рыі 

Фрун зен ска га ра ё на ста лі цы, у по ле зро ку су пра-

цоў ні каў мі лі цыі тра піў не хто ін шы, як гас па ды ня 

гэ та га жыл ля і яе су жы цель.

Праз па ру дзён зла мыс ні кі бы лі за тры ма ны. Імі ака за-

лі ся не пра цу ю чы 35-га до вы мін ча нін, ра ней не ад на ра зо ва 

су дзі мы за зла чын ствы ма ё мас на га ха рак та ру, а так са ма 

за зла чын ствы, звя за ныя з не за кон ным аба ро там нар ка-

тыч ных срод каў, і яго 38-га до вая су жы цель ка, так са ма 

ра ней су дзі мая за не за кон ны аба рот нар котыкаў.

Апе ра тыў ні ка мі бы ло ўста ноў ле на, што не за доў га да 

зда рэн ня жан чы на зда ла сваю двух па ка ё вую ква тэ ру двум 

ма ла дым лю дзям. На пя рэ дад ні дня на ра джэн ня зла мыс ні-

цы, ска рыс таў шы ся ад сут нас цю най маль ні каў у ква тэ ры, 

па ра здзейс ні ла кра дзеж: у гас па ды ні меў ся дру гі кам плект 

клю чоў. У мэ тах ад во ду ад ся бе па да зрэн няў яны ўзла ма лі 

ме та ліч ныя ўва ход ныя дзве ры і вы кра лі бы та вую і ліч ба вую

тэх ні ку, гро шы — 3850 до ла раў ЗША, 1200 ра сій скіх і 

100 бе ла рус кіх руб лёў, а так са ма адзен не і абу так. На пры кан-

цы па ла са ва лі ся плаў ле ным сы рам най маль ні каў жыл ля.

Акра мя гэ та га, на здым най ква тэ ры апе ра тыў ні ка мі 

бы ло вы яў ле на і кан фіс ка ва на 0,2 гра ма асаб лі ва не бяс-

печ на га псі ха троп на га рэ чы ва «Аль фа-РVР».

На скра дзе ныя гро шы фі гу ран ты зня лі ква тэ ру на ву лі цы 

Гур ска га ў Мін ску, дзе і бы лі за тры ма ны су пра цоў ні ка мі мі лі цыі. 

Вя до ма, што част ку су мы муж чы на вы дат ка ваў на да ра гі па да-

ру нак сва ёй ка ха най — за ла ты пярс цё нак з дыя мен там.

Су пра цоў ні кі мі лі цыі ўста наў лі ва юць аб ста ві ны на быц ця 

псі ха тро паў.
Сяр гей РА СОЛЬ КА.


