
СЁННЯ 312 жніўня 2020 г.

За клік пра ва ахоў ні каў 

ад мо віц ца ад удзе лу 

ў ву ліч ных бес па рад ках 

у па ня дзе лак уве ча ры 

не ка то рыя не па чу лі 

або пра іг на ра ва лі. Да 

но чы шу ме лі ў ста лі цы 

ў ра ё не стан цыі мет ро 

«Пуш кін ская» і ўні вер-

са ма «Ры га», у Брэс це, 

Ма гі лё ве, На ва по лацку. 

Не абы шло ся без су-

тык нен няў з пра ва ахоў-

ні ка мі, бы ла, на жаль, 

і ах вя ра.

Як па ве да мі ла ў сва ім Тэ-

ле грам-ка на ле афі цый ны 

прад стаў нік МУС Воль га 

ЧА МА ДА НА ВА, «10 жніў-

ня, роз ныя ін тэр нэт-рэ сур-

сы раз мяс ці лі за клі кі са-

брац ца ў гэ ты дзень у цэнт-

раль най част цы на се ле ных 

пунк таў кра і ны для ўдзе лу 

ў не санк цы я на ва ных ме ра-

пры ем ствах. Мі ніс тэр ствам 

унут ра ных спраў у ме жах 

кам пе тэн цыі пры ня ты не аб-

ход ныя ме ры па ахо ве пра-

ва па рад ку і за бес пя чэн ні 

гра мад скай бяс пе кі. У ноч з 

10 на 11 жніў ня ад зна ча ны 

ача го выя збо ры гра ма дзян 

у шэ ра гу га ра доў, най больш 

ма са выя — у Мін ску, Брэс-

це, Ма гі лё ве і На ва по лац ку». 

За фік са ва ны фак ты ад кры-

та га про ці ста ян ня ор га нам 

пра ва па рад ку, шмат лі кія 

на па дзен ні на су пра цоў ні каў 

мі лі цыі і па шко джан ні транс-

парт ных срод каў. «У вы ні-

ку про ці праў ных дзе ян няў 

па цяр пеў 21 су пра цоў нік 

ор га наў унут ра ных спраў і 

ва ен на слу жа чы ўнут ра ных 

вой скаў, пяць з іх шпі та лі за-

ва ны», — пра ін фар ма ва ла 

Воль га Ча ма да на ва. Паз ней 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

па ве да мі ла, што пад час ву-

ліч ных ак цый па цяр пе лі кры-

ху больш за 200 ча ла век. 

Усе яны атры ма лі на леж ную 

ме ды цын скую да па мо гу.

У Мін ску гру пы гра ма-

дзян у час пе ра мя шчэн ня 

за пус ка лі ды ма выя шаш кі 

і бу тэль кі з за паль най су-

мес сю. «На да ро гах ста-

лі цы не ка то рыя кі роў цы 

транс парт ных срод каў наў-

мыс на пе ра шка джа лі ру ху, 

без пры чы ны спы ня ю чы ся 

і вы ка рыс тоў ва ю чы гу ка вы 

сіг нал. Ад зна ча лі ся вы пад кі 

бла кі ра ван ня да рож на га ру-

ху спе цы яль на ўзве дзе ны мі 

пе ра шко да мі», — ад зна чы-

ла Воль га Ча ма да на ва.

Уве ча ры, ка лі хва ля ван ні 

яшчэ не сціх лі, прэс-служ ба 

МУС рас паў сю дзі ла ін фар-

ма цыю аб за гі ну лым ча ла-

ве ку. «У хо дзе не за кон ных 

ак цый па ву лі цы Пры тыц ка-

га ў Мін ску ка ля 23.00 адзін 

з пра тэс тоў цаў спра ба ваў 

кі нуць ня вы яў ле нае вы-

бу хо вае ўстрой ства ў бок 

пра ва ахоў ні каў. Устрой ства 

вы бух ну ла ў ру цэ, муж чы на 

атры маў траў мы, не су мя-

шчаль ныя з жыц цём». Ужо 

ра ні цай Бел ТА па ве да мі ла, 

што за гі ну лы ра ней ад бы ваў 

тэр мін за за бой ства ча ла-

ве ка.

У Мін ску і На ва по лац ку 

су пра цоў ні кі ор га наў унут ра-

ных спраў і ва ен на слу жа чыя 

ўнут ра ных вой скаў бы лі вы-

му ша ны ак тыў на пры мя няць 

спец срод кі для спы нен ня 

про ці праў ных дзе ян няў.

Уся го па кра і не за тры-

ма на больш за дзве ты ся-

чы ча ла век, у тым лі ку за 

ўдзел у не санк цы я на ва ных 

ма са вых ме ра пры ем ствах, 

па ве да мі ла Воль га Ча ма да-

на ва. Ця пер ажыц цяў ля ец-

ца пра ва вая ацэн ка ін шых 

проці  праў ных дзе ян няў.

«Не пад да вай це ся на 

пра ва ка цыі ар га ні за та раў 

бес па рад каў, за ду май це-

ся аб на ступ ствах ва шых 

дзе ян няў, будзь це ра зум-

ныя», — га ва ры ла ся на-

пя рэ дад ні ў па ве дам лен ні 

След ча га ка мі тэ та. Там жа 

бы ло і па пя рэ джан не: за 

та кія про ці праў ныя дзе ян ні 

аба вяз ко ва на сту піць кры-

мі наль ная ад каз насць.

Учо ра СК уз бу дзіў, на-

пэў на, не ча ка ную для мно-

гіх удзель ні каў бес па рад каў 

кры мі наль ную спра ву — 

у су вя зі з на ўмыс ным бла-

кі ра ван нем транс парт ных 

ка му ні ка цый у Фрун зен-

скім ра ё не ста лі цы ўве ча ры 

10 жніў ня. «Уста ноў ле на, 

што на ўчаст ку аў та да ро гі 

па ву лі цы Пры тыц ка га і пра-

спек це Пуш кі на бы лі ство-

ра ны пе ра шко ды для ру ху 

транс пар ту, што пры вя ло 

да яго поў на га спы нен ня. 

Гэ та пры вя ло да пры чы нен-

ня ма ё мас на га ўро ну ка му-

наль ным прад пры ем ствам 

у асаб лі ва буй ным па ме-

ры», — ад зна чы лі ў СК.

След чай гру пай пра ве-

дзе ны агляд мес ца зда рэн-

ня, за фік са ва на сле да вая 

кар ці на. Уз бу джа на кры мі-

наль ная спра ва па ч. 1 арт. 

310 КК (на ўмыс нае бла кі ра-

ван не транс парт ных ка му ні-

ка цый).

«У ад па вед нас ці з кры-

мі наль на-пра цэ су аль ным 

за ка на даў ствам, аў та ма бі-

лі, якія вы ка рыс тоў ва юц ца 

для бла кі ра ван ня транс пар-

ту, з'яў ля юц ца прад ме там, 

якім учы ня ец ца зла чын ства, 

і слу жаць срод кам для ўста-

наў лен ня фак тыч ных аб ста-

він па кры мі наль най спра ве, 

у су вя зі з чым бу дуць за бі-

рац ца ва ўла даль ні каў і пры-

зна вац ца рэ ча вы мі до ка за-

мі», — пад крэс лі лі ў СК.

Там на га да лі, што ства-

рэн не пе ра шкод, уста ноў ка 

ба ры кад, па стоў або вы-

ка ры стан не ін шых ін стру-

мен таў для бла кі ра ван ня 

нар маль най і бяс печ най 

ра бо ты ка му ні ка цый усіх ві-

даў транс пар ту за ба ро не ны. 

Та кія дзе ян ні мо гуць пры-

вес ці не толь кі да ад мі ніст-

ра цый най, але і кры мі наль-

най ад каз нас ці, якая на стае 

з 16-га до ва га ўзрос ту.

Санк цыя ч. 1 арт. 310 КК 

пра ду гледж вае па ка ран не 

аж да трох га доў па збаў лен-

ня во лі. Ка лі бла кі ра ван не 

транс пар ту пры во дзіць да гі-

бе лі або пры чы нен ня менш 

цяж кіх або цяж кіх ця лес ных 

па шко джан няў лю дзям, што 

пра ду гле джа на ч. 2 арт. 

310, — то да дзе ся ці га доў 

па збаў лен ня во лі.

Пры гэ тым і ў хо дзе не-

за кон ных ак цый, і па ўсіх 

маг чы мых ка на лах ін фар-

ма ван ня пра ва ахоў ні кі па-

пя рэдж ва юць: не пад да вай-

це ся на пра ва ка цыі і за клі кі 

да гвал ту. На ват бы лы кан-

ды дат у прэ зі дэн ты Свят ла-

на Ці ха ноў ская, якая ўна чы 

на 11 жніў ня па кі ну ла кра і-

ну, за пі са ла ві дэа зва рот да 

гра ма дзян Бе ла ру сі, у якім 

за клі кае да раз важ лі вас ці і 

па ва жан ня за ко на: «Па ва-

жа ныя гра ма дзя не Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь, я, Свят ла на 

Ці ха ноў ская, дзя кую ўсім за 

ўдзел у вы ба рах кі раў ні ка 

дзяр жа вы. На род Бе ла ру сі 

зра біў свой вы бар. З удзяч-

нас цю і цеп лы нёй я звяр та-

ю ся да ўсіх гра ма дзян, якія 

пад трым лі ва лі мя не ўвесь 

гэ ты час. Бе ла ру сы! Я за клі-

каю вас да раз важ лі вас ці і 

па ва жан ня за ко на. Я не ха чу 

кры ві і на сіл ля. Я пра шу вас 

не су праць ста яць мі лі цыі, 

не вы хо дзіць на пло шчы, каб 

не пад вяр гаць свае жыц ці 

не бяс пе цы. Бе ра жы це ся бе 

і сва іх бліз кіх».

Ад рэ дак цыі мо жам да-

даць: ня ма ні чо га больш 

каш тоў на га за ча ла ве чае 

жыц цё. І ці за ста нец ца праў-

да праў дай, ка лі яна афар-

бу ец ца кры вёю?

ФАК ТЫ АД КРЫ ТА ГА ПРО ЦІ СТА ЯН НЯ
За ду май це ся аб на ступ ствах ва шых дзе ян няў

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Сі ту а цыю з па жа ра мі тэх ні кі на па лях 

пра ка мен та ваў на чаль нік упраў лен ня 

на гля ду і пра фі лак ты кі Мі ніс тэр ства 

па надзвычайных сітуацыях Дзміт рый 

ТУР ЧЫН.

— Для та го каб па пя рэ дзіць раз віц цё 

та кіх па дзей, мы пра вя лі цэ лы шэ раг ар га-

ні за цый ных і пра фі лак тыч ных ме ра пры ем-

стваў. На шы ра бот ні кі аб сле да ва лі больш 

за дзевяць ты сяч аб' ек таў. У іх лік ува хо-

дзяць зер не су шыль ныя комп лек сы, тэх ні-

ка, якая пра цуе не па срэд на на па лях і су-

пра ва джае збож жа ўбо рач ныя кам бай ны. 

Пад час аб сле да ван няў ад да ём ува гу та му, 

як ідуць тэх на ла гіч ныя пра цэ сы, аба вяз ко-

ва пра вя ра ем, як усе ра бот ні кі ве да юць 

пра ві лы па жар най бяс пе кі. Кант ра лю ем 

так са ма спраў насць і на яў насць тэх ніч ных 

срод каў про ці па жар най аба ро ны.

Ка лі пе ра хо дзіць да ліч баў, то бы ло 

аб сле да ва на ка ля дзвюх з па ло вай ты-

сяч зер не су шыль ных комп лек саў, больш 

за пяць ты сяч скла доў і 32 хле ба пры ём-

ныя прад пры ем ствы. Най больш рас паў-

сю джа ныя па ру шэн ні, якія вы яў ля юц ца 

су пра цоў ні ка мі ор га наў Дзяр жаў на га па-

жар на га на гля ду, звя за ны з ад сут нас цю 

пер ша сных срод каў па жа ра ту шэн ня, па-

ру шэн нем пра ві лаў экс плу а та цыі цепла-

ге не ра валь ных пры лад і энер га ўста но-

вак і элект рыч на га аб ста ля ван ня.

— На жаль, не абы хо дзіц ца без за ха-

даў ад мі ніст ра цый на га пры му су, — ад-

зна чыў Дзміт рый Тур чын. — За тое, што 

не ў поў най сту пе ні вы кон ва лі ся пра ві лы 

па жар най бяс пе кі, пе рад за ко нам ад-

ка за лі 212 ча ла век, з іх 96 — кі раў ні кі. 

Су мес на з ка мі тэ та мі па сель скай гас-

па дар цы абл вы кан ка маў рас пра ца ва на 

і на кі ра ва на для рэа лі за цыі комп лекс ная 

пра гра ма па за ха ван ні па жар най бяс-

пе кі. Яна не аб ход на на пе ры яд убор кі 

ўра джаю. Мі ніс тэр ства па над звы чай ных 

сі ту а цы ях так са ма аказ вае сель ска гас-

па дар чым ар га ні за цы ям і прак тыч ную 

да па мо гу. Яна да ты чыц ца на ву чан ня 

іх су пра цоў ні каў пра ві лам па жар най 

бяс пе кі. Ін струк та жы прай шла больш 

за 16 з па ло вай ты сяч ча ла век.

Але не аб ход на, каб пад час убор кі ўра-

джаю на по лі дзя жу ры ла тэх ні ка, якая 

здоль ная па да ваць ва ду.

— Гэ та ро бяць як суб' ек ты гас па-

да ран ня, за дзей ні ча ныя ва ўбо рач най 

кам па ніі, так і пад раз дзя лен ні МНС — 

у апош нім вы пад ку з на шы мі струк ту ра мі 

па тра бу ец ца за клю чэн не ад па вед най да-

мо вы, — пра цяг вае Дзміт рый Тур чын. — 

Год ад го ду мы на зі ра ем ста ноў чы вы нік 

да вы ка нан ня на шых па тра ба ван няў і 

куль ту ры бяс пе кі. З улі кам мер, рэа лі-

за ва ных не толь кі ле тась, але і ў па за-

мі ну лыя га ды, у нас коль касць па жа раў 

на аб' ек тах убор кі ўра джаю і яго за хоў-

ван ня, а так са ма на тэх ні цы змен шы ла ся 

на 38 %. Ка лі ле тась быў 31 па жар, то 

ця пер іх 19. Усе яны бы лі апе ра тыў на 

лік ві да ва ны, у тым лі ку і дзя ку ю чы тэх-

ні цы, якая зна хо дзі ла ся на дзя жур стве 

ў по лі. Пра яў ля ец ца і вы нік па вы шэн ня 

ад каз нас ці ад па моч ні ка кам бай не ра да 

кі раў ні ка прад пры ем ства. Ка лі ж па тра-

ба ван ні дзяр жаў на га па жар на га на гля ду 

іг на ра ва лі ся, то мы ін фар ма ва лі ўсе не-

аб ход ныя ве дам ствы, у тым лі ку і ор га ны 

пра ку ра ту ры. І та кая ра бо та з на ша га 

бо ку бу дзе іс ці аж но да са ма га кан ца 

ўбо рач най кам па ніі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

КАБ УРА ДЖАЙ 
НЕ ЗГА РЭЎ Пер шую ў све це вак цы ну ад ка ра на ві ру са за рэ гіст ра ва лі ў Ра сіі

Пра гэ та па ве да міў прэ зі дэнт кра і ны Ула дзі мір Пу цін. Ён 

вы ка заў спа дзя ван ні, што Ра сія на ла дзіць ма са вы вы пуск 

вак цы ны ўжо ў хут кім ча се, па ве дам ляе Бел ТА.

Як рас ка заў мі ністр ахо вы зда роўя РФ Мі ха іл Му раш ка, 

вы пра ба ван ні па ка за лі вы со кую эфек тыў насць і бяс печ насць 

прэ па ра ту. «Ва ўсіх доб ра ах вот ні каў вы пра ца ва лі ся вы со кія 

ціт ры ан ты цел да COVІD-19, — ска заў ён. — Пры гэ тым ні ў ко га не ад зна ча на сур' ёз ных 

ус клад нен няў іму ні за цыі».

Па сло вах мі ніст ра, най перш вак цы на цыя бу дзе пра па на ва на тым, чыя ра бо та звя за на з 

ін фі цы ра ва ны мі людзь мі і тым, ад ка го за ле жыць зда роўе дзя цей, — ме ды кам і ўра чам.

Ула дзі мір Пу цін па ве да міў, што ад на з яго да чок зра бі ла пры шчэп ку ра сій скай вак цы-

ны ад ка ра на ві ру са. Па яго сло вах, пас ля пер ша га ўко ла ў дач кі бы ла тэм пе ра ту ра 38, 

на на ступ ны дзень зні зі ла ся. «І ўсё. Пас ля дру го га ўко лу так са ма тэм пе ра ту ра тро хі 

па вы сі ла ся, але по тым усё прай шло, ад чу вае ся бе доб ра, і ціт ры вы со кія»,— рас ка заў 

ра сій скі прэ зі дэнт.

Лат вія не да лі чыц ца міль яр да еў ра
Дэ фі цыт бюд жэ ту Лат віі мо жа склас ці сё ле та 1 млрд еў ра. Та-

кое мер ка ван не вы ка заў мі ністр фі нан саў рэс пуб лі кі Яніс Рэйрс, 

па ве дам ляе ТАСС.

«Дэ фі цыт бюд жэ ту мо жа быць ка ля міль яр да еў ра, або 9-10 пра цэн таў пад атко вых па-

ступ лен няў», — за явіў ён у эфі ры тэ ле ка на ла TV 3. Па вод ле слоў Рэй рса, ця пер дэ фі цыт 

бюд жэ ту Лат віі скла дае ка ля 500 млн еў ра.

Як на га даў кі раў нік Мін фі на, па вод ле пра гно заў, што гу ча лі ў па чат ку са ка ві ка, зні жэн не 

па ступ лен няў у бюд жэт з-за кры зі су, вы клі ка на га рас паў сюдж ван нем ка ра на ві ру са, маг ло 

да сяг нуць 1,5 млрд еў ра. «Па пя рэд нія да ныя ў жніў ні па каз ва юць, што, ве ра год на, гэ тай 

мак сі маль най пе сі міс тыч най мя жы мы не да сяг нём», — ад зна чыў мі ністр.

Па вод ле слоў Яні са Рэй рса, урад не мае на ме ру ўно сіць змя нен ні ў бюд жэт, па коль кі 

ця пе раш ні кры зіс звя за ны не са струк тур ны мі праб ле ма мі ў эка но мі цы Лат віі або праб-

ле ма мі дзярж кі ра ван ня, а з ад сут нас цю знеш ня га по пы ту. «У кла січ най сі ту а цыі нам 

да вя ло ся б пра во дзіць кан са лі да цыю, але мы гэ та га ра біць не бу дзем і да пус цім дэ фі цыт 

бюд жэ ту», — за явіў Яніс Рэйрс.

Ба е ві кі на па лі на ні ге рый скую вёс ку
Па мен шай ме ры 13 мір ных жы ха роў за гі ну лі, яшчэ не каль кі 

пра па лі без вес так у вы ні ку на па ду не вя до мых ба е ві коў на вёс ку ў 

шта це Бе нуэ (паў днё вы ўсход Ні ге рыі). Аб гэ тым па ве да мі ла мяс цо-

вая па лі цыя. Па яе звест ках, ка ля 20 уз бро е ных лю дзей ува рва лі ся 

ў вёс ку, ад кры лі агонь па мяс цо вых жы ха рах і спа лі лі іх жыл лё. Па-

лі цыя ўзмац ні ла ме ры бяс пе кі, каб па збег нуць па доб ных ін цы дэн таў і рас па ча ла рас сле да-

ван не. Па куль ні ад на тэ ра рыс тыч ная гру поў ка не ўзя ла на ся бе ад каз насць за страль бу.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
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