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Кі роў ца, 
звяр ні ўва гу!

Больш за 90 % па тры ма ных аў та ма бі ляў 
у Бе ла ру сі ма юць ня спраў нас ці

Най больш час тыя праб ле мы — у тар маз ной сіс-

тэ ме або бло ку кі ра ван ня ру ха ві ком. Вы яў лен нем 

дэ фек таў зай ма лі ся спе цы я ліс ты сет кі «Бош Аў то 

Сэр віс» пад час бяс плат най ды яг нос ты кі ма шын у 

Мін ску, Брэс це і Ба ры са ве.

Кож ны ах вот ны мог пры вез ці на пра вер ку лю бы 

лег ка вы аў та ма біль, не за леж на ад мар кі, го да вы-

пус ку і бя гу ча га ста ну — у вы ні ку ў ме ра пры ем стве 

пры ня ло ўдзел больш за ты ся чу ма шын.

Вы ні кі са праў ды здзіў ля юць: пе ра важ ная боль-

шасць аў та ма бі ляў у Бе ла ру сі ез дзіць з роз на га ро ду 

дэ фек та мі ў элект рон ных бло ках. «Ка рыс та юц ца па-

пу ляр нас цю» праб ле мы ў бло ку кі ра ван ня ру ха ві ком 

і тар маз ной сіс тэ ме, час та су стра ка юц ца ак тыў ныя 

па мыл кі ў бло ку АBS (ан ты бла кі ро вач най сіс тэ мы) і 

цэнт раль ным бло ку элект ро ні кі, на мно гіх аў та ма бі-

лях не ка рэкт на пра цуе або зу сім «маў чыць» сіс тэ ма 

кант ро лю, што па вы шае ры зы ку больш сур' ёз ных 

па шко джан няў.

Ін шыя рас паў сю джа ныя па мыл кі: ня спраў насць 

дат чы каў ціс ку ў шы нах, праб ле мы з фа ра мі бліз ка-

га свят ла, па душ кай бяс пе кі, шпуль кай за паль ван ня 

і лямб да-зон дам (дат чы кам рэшт ка ва га кіс ла ро ду 

ў вы хлап ных га зах), ча сам су стра ка ец ца пе ра грэў 

ру ха ві ка.

Бяс плат ная ды яг нос ты ка доў жы ла ся з 21 мая да 

1 чэр ве ня. Кож ны буд ны дзень спе цы я ліс ты пра вя ра-

лі ка ля 100 аў та ма бі ляў, і толь кі ў 5—10 з іх не бы лі 

вы яў ле ныя праб ле мы. У кож най ма шы не ў ся рэд нім 

зна хо дзі лі па 10 ня спраў нас цяў.

Га зе та 

«Звяз да» 

на гад вае, 

што аў та-

ма біль не-

аб ход на 

ста ран на 

да гля даць 

і не ад-

клад ваць 

праб ле мы 

ў ма шы не да апош ня га мо ман ту, а свое ча со ва звяр тац-

ца ў аў та май стэр ні.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ



КІ РАЎ НІЦ ТВА АБ ЛАС ЦЕЙ НА СУ ВЯ ЗІ
Тра ды цый на заўт ра ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны прой дуць 

пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі.

16 чэр ве ня з 9.00 да 12.00 на су вя зі бу дуць:

стар шы ня Брэсц ка га абл вы кан ка ма Ана толь Ва сі ле віч ЛІС, 

тэл. (80162213121);

на мес нік стар шы ні Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір Пят-

ро віч ПЕ НІН, тэл. (80212222222);

стар шы ня Го мель ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір Анд рэ е віч 

ДВОР НІК, тэл. (80232331237);

пер шы на мес нік стар шы ні Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Іван 

Алей за віч ЖУК, тэл. (80152735644);

на мес нік стар шы ні Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Анд рэй 

Мі хай ла віч КУН ЦЭ ВІЧ, тэл. (80222501869);

на мес нік стар шы ні Мінск ага абл вы кан ка ма Вік тар Іва на віч 

СІ РЭН КА, тэл. (80175004160);

пер шы на мес нік стар шы ні Мінск ага гар вы кан ка ма Фё дар 

Вік та ра віч РЫ МА ШЭЎ СКІ, тэл. (80172224444)

Паў фі нал кон кур су юных чы таль ні-

каў «Жы вая кла сі ка» гэ ты мі дня мі 

прай шоў у На цы я наль най біб лі я тэ-

цы Бе ла ру сі. Сё ле та ён пры све ча ны 

Го ду ма лой ра дзі мы. Та му ўдзель ні-

кі вы бі ра лі ад па вед ныя тво ры, якія 

апя ва юць ха раст во род най зям лі.

У жу ры ўвай шлі прад стаў ні кі ўста-

ноў, што за сна ва лі кон курс, — Мі ніс-

тэр ства ін фар ма цыі, Мі ніс тэр ства аду-

ка цыі, Саю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі, — 

а так са ма ін шыя твор цы і гра мад скія 

дзея чы. Пер шы на мес нік стар шы ні 

Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі Але на 

СТЭЛЬ МАХ за зна чы ла:

— Ста рон кі кніг ні бы ажы лі, бо гу ча лі 

са мыя леп шыя вер шы, са мыя ад мет ныя 

вы бра ныя ўрыў кі з про зы. Ажы лі так са ма 

і ге роі — усе ўдзель ні кі вель мі воб раз на 

і ма ляў ні ча па ды шлі да ства рэн ня сва іх 

воб ра заў, каб пе ра даць сэнс вы бра ных 

тво раў. Хо чац ца па жа даць, каб тыя хва-

ля ван ні, з які мі юныя чы таль ні кі за віт ва лі 

сю ды, бы лі ўва соб ле ны ў доб рыя вы ні кі 

рэс пуб лі кан ска га кон кур су.

Чы таль ні кі ўсіх уз рос таў — і пер ша-

клас ні кі, і ста рэй шыя школь ні кі па-свой му 

здзіў ля лі май стэр ствам чы тан-

ня на шай кла сі кі, сва ёй яск ра-

вай эма цы я наль нас цю, доб ра 

па да бра ны мі воб ра за мі.

Чле ны жу ры звяр та лі ўва-

гу на тое, на коль кі глы бо ка і 

пра нік нё на чы таль нік па гру-

зіў ся ў твор, які быў ім абра-

ны. На коль кі твор ад па вя даў 

тэ ма ты цы сё лет ня га кон кур-

су — «Жы вая кла сі ка. Пры-

свя чэн не ма лой ра дзі ме». 

Вя до ма, чле ны жу ры ме лі на 

ўва зе і той ар тыс тызм, з якім 

вы кон ва лі ся тво ры. Та кім чы-

нам, у кож най уз рос та вай ка-

тэ го рыі бы лі абра ны па тры 

пе ра мож цы.

Ула дзі слаў ПРА КА ПЕН КА 

з Мін ска чы таў верш Ар ту ра 

Воль ска га «Дзе даў госць». 

Ён ра ска заў ка рэс пан дэн ту 

«Звяз ды», як рых та ваў ся да 

кон кур су:

— Пра чы таў шы гэ ты верш 

адзін раз, я вель мі доб ра са-

бе ўя віў усё, што ў ім ад бы-

ва ец ца. Мож на ска заць, што 

ён за паў мне ў ду шу, та му вы ра шыў яго 

пра чы таць. Я ўя віў са бе, як дзей ні ча юць 

ге роі, у якім па мяш кан ні. Па доб ную ха ту, 

як у вер шы, я ба чу ў сва іх ба бу лі і дзя-

ду лі ў вёс цы Скры баў цы Шчу чын ска га 

ра ё на. Дзед з гэ та га тво ра на га даў мне 

ўлас на га дзя ду лю. Уво гу ле я час та ву чу 

на па мяць і чы таю вер шы. Мае лю бі мыя 

паэ ты — Якуб Ко лас і Ар тур Воль скі. 

Я вель мі люб лю бе ла рус кую лі та ра ту ру, 

бо яна на пі са на на на шай род най мо ве... 

Ка лі я чы таю пра тое, дзе ге рой 

тво ра су муе, то ў ма ёй ду шы так-

са ма з'яў ля ец ца сум ны смай лік. 
А ка лі твор ра дас ны — то і ў мя не 
ў ду шы ра дас ны смай лік!

Фі нал рэс пуб лі кан ска га кон-
кур су «Жы вая кла сі ка» ад бу-
дзец ца 2 ве рас ня. Ён прой дзе ў 
ме жах Дня бе ла рус ка га пісь мен-
ства, які сё ле та бу дзе ла дзіц ца 
ў Іва на ве.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Больш фо та гля дзі це на 

сай це zvіаzdа.bу

ПРЫ ХІЛЬ НІ КІ РОД НА ГА СЛО ВА
У паў фі на ле «Жы вой кла сі кі» са бра лі ся най леп шыя чы таль ні кі
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На двор'еНа двор'е  

Даж джы доў га ча ка ныя, 
але ка рот ка ча со выя

А ў па ня дзе лак із ноў пры грэе да 27—29
Над За ход няй Укра і най ідзе фар мі ра ван не ма гут ных даж-

джа вых воб ла каў, звя за ных з фран таль ным па дзе лам. Па-

во лі ру ха ю чы ся ў паў ноч на-ўсход нім на прам ку, ат мас фер-

ны фронт на блі жа ец ца да тэ ры то рыі на шай кра і ны. Та му, 

пад яго ўплы вам па паўд нё ва-ўсход няй част цы ча ка ем даж-

джы, мес ца мі з на валь ні ца мі, пе ра да юць у Бел гід ра ме це.

У су бо ту мес ца мі па кра і не прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, 

маг чы мы на валь ні цы. Ве цер праг на зу ец ца паў ноч на-ўсход ні ўме ра-

ны, пры на валь ні цах па ры віс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла-

дзе 10—17 цяп ла, а ўдзень бу дзе ад плюс 18 да плюс 25 гра ду саў, 

па паў днё вым ус хо дзе — да 20—27 цяп ла. У ня дзе лю на двор'е 

бу дуць фар мі ра ваць цёп лыя ня ўстой лі выя па вет ра ныя ма сы, якія 

па сту па юць з Укра і ны. У асоб ных ра ё нах кра і ны прой дуць ка рот кія 

лет нія даж джы, ча ка юц ца на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе 11—17 цяп ла, удзень — ад плюс 22 да плюс 28 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у па ня дзе лак 

на кі ра ва насць па вет ра ных па то каў зме ніц ца: яны ста нуць за ход ні мі, 

і на двор'е ста не фар мі ра ваць ат мас фер ны фронт з За ход няй Еў ро пы. 

Уна чы ў асоб ных ра ё нах па за ха дзе, днём — на боль шай част цы тэ-

ры то рыі кра і ны праг на зу юц ца ка рот ка ча со выя даж джы, мес ца мі з на-

валь ні ца мі. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 12—19 цяп ла. Удзень 

бу дзе ад плюс 20 да плюс 27 гра ду саў, па поўд ні — да 29 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ



АМЕ РЫ КА АТРЫ МА ЛА ЧС
Чэм пі я нат све ту па фут бо ле ў 2026 го-

дзе пры муць ад ра зу тры кра і ны — ЗША, 

Ка на да і Мек сі ка. Та кое ра шэн не бы ло пры-

ня та на кан грэ се ФІ ФА ў Маск ве. Адзі ным 

кан ку рэн там пе ра мож цам бы ла за яў-

ка Ма ро ка. Ад зна ча ец ца, што ар га-

ні за та ры тур ні ру пла ну юць за ра біць 

на яго пра вя дзен ні 11 міль яр даў до ла раў.

ПРЫ БЫ ТАК
Ну, а пры бы так чэм пі я на ту све ту ў Ра сіі ча ка ец ца 

амаль у два ра зы больш сціп лы — 6,1 міль яр да до ла-

раў. На ця пе раш ні мо мант гэ та су ма ста не рэ корд най. 

Яна на 10 % вы шэй шая, чым праг на за ва ла ФІ ФА, і на 

1,3 міль яр да боль шая, чым за роб ле ная за мі ну лы мун дзі-

яль. Фе дэ ра цыя па шы ры ла су пра цоў ніц тва з кі тай скі мі 

кам па ні я мі — сё ле та 7 з 20 спон са раў мун дзі я лю прад-

стаў ля юць Пад ня бес ную.

ПЕР ШАЯ АХ ВЯ РА
Яшчэ не па чаў ся чэм пі я нат, як 

грым нуў гром у вы гля дзе ад стаў кі 

га лоў на га трэ не ра, пры чым ад на-

го з су свет ных гран даў. Га лоў на га 

трэ не ра збор най Іс па ніі Ху ле на Ла-

пе тэ гі зволь ні лі з-за пе ра гавораў 

з мад рыд скім «Рэ алам». Па вод ле 

ін фар ма цыі іс пан скіх СМІ, ме на ві-

та на ві на пра тое, што ён уз на ча-

ліць «ка ра леў скі» клуб пас ля ЧС, ста ла пры чы най кан-

флік ту па між спе цы я ліс там і на цы я наль най фе дэ ра цы яй, 

хоць кант ракт трэ не ра са збор най быў раз лі ча ны да ле та 

2020 го да. На пе ры яд чэм пі я на ту све ту но вым га лоў ным 

ста не спар тыў ны ды рэк тар на цы я наль най ка ман ды, да-

рэ чы, бы лы ка пі тан та го ж «Рэ ала» Фер нан да Ера.

ХТО ВЕ РЫЦЬ У РА СІЮ?
Пра гно зы на пя рэ дад ні ЧС агуч ва юц ца па ста ян на, але 

акра мя кам пе тэнт ных час та гу чаць і да во лі, як бы гэ та 

ска заць, не ча ка ныя. Гэ тым ра зам ад зна чыў ся вя до мы 

ньюс мей кер і пры хіль нік ся бе лю бі ма га, ады ёз ны на па да-

ючы «Лос-Ан джэ лес Гэ лак сі» Зла тан Іб ра гі ма віч. Сло вы 

фут ба ліс та, які не па тра піў у за яў ку збор най Шве цыі 

на чэм пі я нат, пры во дзіць «Матч ТВ»: «Чэм пі я нат све ту 

вый гра юць ра сі я не. Ча му? Та му што я тут. Я тут, каб 

Ра сія пе ра маг ла».

А вось алім пій скі чэм пі ён, бы лая пер шая ра кет ка све-

ту ра сій скі тэ ні сіст Яў ген Ка фель ні каў на ад ва рот, ска заў, 

што не ве рыць у вы хад ра сі ян з гру пы, і ад зна чыў, што 

«джэк пот пра сцей вый граць 100-міль ярд ны, чым на шай 

збор най чэм пі я нат све ту».

У МАСК ВУ НА БОЧ ЦЫ І З СА БА КАМ
70-га до вы Гу берт Вірт 

пе ра адо леў ка ля 2300 кі ла-

мет раў на 82-га до вым трак-

та ры з пры чэ пам, каб да-

брац ца да ра сій скай ста лі цы 

на чэм пі я нат све ту.

Пен сі я нер з ня мец ка га Форх гайма — фа нат фут бо ла. 

У Маск ву ён пры ехаў на трак та ры Lаnz Bulldоg 1936 го да 

вы пус ку праз Поль шчу і Бе ла русь. Да трак та ра пры ма ца ва-

ны дом на ко лах у вы гля дзе піў ной боч кі (пе ра аб ста ля ва най 

з ма біль най лаз ні), на якой на пі са на «Hаllо Mоskаu!». Вір та 

су пра ва джае вер ны са ба ка Хекс. Муж чы на ру хаў ся з хут ка-

сцю ка ля 20 кіламетраў у га дзі ну і пра яз джаў у су ткі ка ля ста 

кі ла мет раў. На Кі еў скай ша шы ня мец ка га ту рыс та су стрэ лі 

су пра цоў ні кі ДПС і су пра ва дзі лі яго да ста лі цы.

ГА ЛА ДОЎ КА ДЗЕ ЛЯ ЧС
Вяз ні тур мы ў ар ген цін скім Пу эр та-Мад ры не аб вяс ці лі 

га ла доў ку, каб да маг чы ся да зво лу гля дзець мат чы чэм-

пі я на ту све ту. Зня во ле ныя за па тра ба ва лі ад ра ман та ваць 

тэ ле ві зій ны ка бель, які не пра ца ваў на пра ця гу трох дзён. 

«Ка бель нае тэ ле ба чан не з'яў ля ец ца не за мен ным пра-

вам кож на га ча ла ве ка, па збаў ле на га во лі. Мы пры ня лі 

ра шэн не не пры маць ежу да та го ча су, па куль нам не 

вы ра шаць гэ тую праб ле му», — га во рыц ца ў ліс це. Ад нак, 

па куль іх па тра ба ван ні за ста лі ся без ува гі.

Першы гол сёлетняга чэмпіянату атрымалася забіць 

гаспадарам. Гэта зрабіў учора ў матчы-адкрыцці Расія—

Саудаўская Аравія паўабаронца Юрый Газінскі.

Іван КУПАРВАС.

Свя та па ча ло ся!Свя та па ча ло ся!
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