
Ула да ў Поль шчы за ста ла ся 
за пра вы мі кан сер ва та ра мі

На вы ба рах у пар ла мент кра і ны пе ра маг ла кі ру ю чая 

пар тыя. Вый грыш «Пра ва і спра вяд лі вас ці» быў упэў не ны, 

са знач ным ад ры вам ад са пер ні каў. Акра мя та го, пра вым 

кан сер ва та рам уда ло ся па леп шыць свой ра ней шы вы нік. 

Эк зіт по лы па ка за лі, што за пра гра му «Пра ва і спра вяд лі-

вас ці» пра га ла са ва лі 43,6 пра цэн та вы бар шчы каў.

Пар тыя Яра сла ва Ка чынь ска га атрым лі вае ў Сей ме 

мі ні мум 239 ман да таў з 460. Та кім чы нам, у «Пра ва і спра-

вяд лі вас ці» ма ец ца маг чы масць фар мі ра ваць ка бі нет мі-

ніст раў і пра цяг ваць рэа лі за цыю па лі тыч най і эка на міч най 

пра грам, пры ма ю чы за ко ны без ус туп лен ня ў ка а лі цыі.

Япо нія ад наў ля ец ца пас ля тай фу ну «Ха гі біс»
Як мі ні мум 37 ча ла век за гі-

ну лі і 13 знік лі без вес так у вы-

ні ку най мац ней ша га за 60 га-

доў тай фу ну ў Япо ніі. Пра гэ-

та па ве да міў тэ ле ка нал TBS. 

Мяс цо выя эк стран ныя служ бы 

па пя рэдж ва юць, што гэ тыя ліч-

бы з вы со кай до ляй ве ра год нас ці мо гуць па вя ліч вац ца па 

хо дзе пра вя дзен ня по шу ка ва-вы ра та валь ных апе ра цый у 

роз ных рэ гі ё нах кра і ны. Уве ча ры ў су бо ту тай фун «Ха гі-

біс», што азна чае «хут касць» у пе ра кла дзе з та галь скай, 

аб ры нуў ся на асноў ны япон скі вост раў Хан сю ў ра ё не 

паў вост ра ва Ідзу. Хут касць вет ру ў цэнт ры да хо дзі ла да 

45 мет раў у се кун ду, пры па ры вах — да 65. Больш за сем 

міль ё наў ча ла век бы лі вы му ша ныя па кі нуць свае да мы 

ва ўмо вах моц най па вод кі і апоў зне вых па пя рэ джан няў. 

У То кіа і су сед ніх прэ фек ту рах ка ля 53 ты сяч да моў за-

ста лі ся без свят ла. Больш чым у 130 ты сяч ква тэр і да моў 

па ўсёй кра і не ад сут ні чае во да за бес пя чэн не.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў спа-
чу ван ні прэм' ер-мі ніст ру Япо ніі Сін дза Абэ ў су вя зі з гі бел-
лю лю дзей і шмат лі кі мі раз бу рэн ня мі ў вы ні ку тай фу ну.

У Ва ты ка не ка на ні за ва лі пяць но вых свя тых
Рым ска-ка та ліц кая царк ва ка на ні за ва ла анг лій ска га 

пра па вед ні ка Джо на Г. Нью та на і ча ты рох жан чын-бла га-

слаў лё ных. Ура чыс тая ім ша з аб ра дам пры лі чэн ня да лі ку 

свя тых прай шла на пло шчы Свя то га Пят ра ў пры сут нас ці 

ты сяч вер ні каў. Па па Рым скі Фран цыск пад крэс ліў, што 

ка на ні за ва ныя пра яў ля лі асаб лі вую свя тасць у паў ся-

дзён ным жыц ці. Пан ты фік спа слаў ся на сло вы Джо на 

Г. Нью та на аб глы бі ні ўнут ра на га све ту ка то лі каў. На 

цы ры мо нію пры ехаў прынц Уэль скі Чарльз. У ар ты ку ле 

для афі цый най га зе ты Ва ты ка на «Рым скі агля даль нік» 

ён на пі саў, што Нью ман па кі нуў шмат вя ко вую спад чы ну 

перш за ўсё як асвет нік, які ша кі ра ваў вік та ры ян скае гра-

мад ства ба раць бой за свае пе ра ка нан ні і на стой лі вас цю 

пры пе ра хо дзе ў ка та ліц тва.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

15 кастрычніка 2019 г. СЁННЯ 3 На двор'е

Ба бі на ле та, 
і без ва ры ян таў

Тэм пе ра ту ра па вет ра бу дзе па ды мац ца ўна чы да плюс 
12 гра ду саў, а ўдзень на огул —  да 21—23 цяп ла
Вось у ся рэ дзі не каст рыч ні ка да нас і прый шлі 

цёп лыя і су хія дзянь кі. На гэ тым тыд ні бу дзе пе-

ра ва жаць ан ты цык ла наль ны ха рак тар на двор'я, 

пе ра важ на без апад каў. Толь кі ў ся рэ дзі не тыд ня 

ма ла ак тыў ныя ат мас фер ныя фран ты, якія бу дуць 

пе ра мя шчац ца праз тэ ры то рыю кра і ны, вы клі чуць 

мес ца мі ка рот ка ча со выя даж джы. Тэм пе ра тур ны 

фон на гэ тым тыд ні бу дзе ўтрым лі вац ца на 4—7 гра-

ду саў вы шэй за клі ма тыч ную нор му, па ве да мі лі спе-

цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гід ра ме тэа ра ло-

гіі, кант ро лю 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 роды.

Ужо заўт ра, 16 каст рыч ні ка, бу дзе пе ра важ на без 

апад каў, толь кі па паў ноч ным за ха дзе кра і ны ма ла ак-

тыў ны ат мас фер ны фронт аб умо віць у асоб ных ра ё нах 

не вя лі кія ка рот ка ча со выя даж джы. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе ад плюс 5 па паў ноч ным ус хо дзе да плюс 

12 гра ду саў па за ха дзе кра і ны. Удзень бу дзе 14—21 цяп-

ла, па поўд ні кра і ны па вет ра пра грэ ец ца да 23 гра ду саў. 

У чац вер ба бі на ле та злёг ку са псу ец ца. А ўсё та му, што 

со неч нае на двор'е па ці ху ад сту піць: пад уплы вам ма-

ла ак тыў на га ат мас фер на га фрон ту мес ца мі прой дуць 

ка рот ка ча со выя даж джы. Уна чы і ра ні цай у асоб ных ра ё-

нах ча ка ец ца ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 

6—12 гра ду саў вы шэй за нуль, удзень бу дзе ў асноў ным ад 

плюс 12 да плюс 18 гра ду саў, па поўд ні — 19—21 цяп ла. 

У пят ні цу мес ца мі па паў ноч най част цы кра і ны прой дуць 

ка рот ка ча со выя даж джы, але яны бу дуць зу сім не вя лі кія і 

толь кі ў не ка то рых мес цах. Уна чы і ра ні цай у асоб ных ра ё-

нах ча ка ец ца ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ноч чу скла дзе 

6—12 цяп ла, а ўдзень бу дзе ад плюс 11 да плюс 17 гра ду-

саў, па поўд ні кра і ны — да 18—20 цяп ла.

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

у вы хад ныя дні ча ка ец ца цёп лае, пе ра важ на без апад каў, 

на двор'е. У су бо ту і ня дзе лю бу дзе ў асноў ным су ха і со-

неч на. Уна чы і ра ні цай мес ца мі ча ка ец ца ту ман. Тэм пе ра-

ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 5—12 цяп ла, а ўдзень — ад 

плюс 12 да плюс 18 гра ду саў, па поўд ні кра і ны — да 19—

21 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Тра ге дыя

Лі хач за гі нуў не адзін
Поз на ве ча рам 12 каст рыч ні ка ў цэнт ры Го ме ля 

ад бы ла ся аў та ава рыя, якую і ця пер аб мяр коў ва юць 

жы ха ры аб лас но га цэнт ра.

21-га до вы кі роў ца BMW 740 на ве лі зар най хут ка сці вы-

ехаў на пра вы па хо дзе ру ху тра ту ар — ім чаў ся ў бок пло-

шчы Ле ні на. Пас ля гэ та га хло пец урэ за ўся ў слуп і здзейс ніў 

на езд на трох жан чын-пе ша хо даў. У вы ні ку ава рыі за гі ну лі 

кі роў ца ін ша мар кі і 42-га до вая жан чы на, за вуч го мель скай 

шко лы Ала К. Дзве яе ка ле гі Воль га П. і Тац ця на Б. тра пі лі 

ў ме ды цын скую ўста но ву. Тац ця на зна хо дзіц ца ў аб лас ной 

клі ніч най баль ні цы са скла да ны мі траў ма мі, а Воль гу ўра чы 

ад пус ці лі да до му ў той жа ве чар.

Ста ла вя до ма, што жан чы ны на пя рэ дад ні ўтрох гу ля лі 

па цэнт ры го ра да. У мо мант зда рэн ня яны іш лі ка ля лет няй 

тэ ра сы рэ ста ра на «Баць кі». За не каль кі хві лін да тра ге дыі 

бы ло зроб ле на агуль нае сэл фі на па мяць пра пры ем ную 

су стрэ чу. Ця пер гэ ты шчас лі вы зды мак на гад вае пра не-

па праў нае...

Сум кі, тэ ле фо ны і аса біс тыя рэ чы жан чын раз ля це лі ся 

па ву лі цы Са вец кай на не каль кі дзя сят каў мет раў. Ала К. 

за гі ну ла ад ра зу, а Тац ця ну Б. за бра ла ма шы на хут кай да па-

мо гі, якая пра яз джа ла по бач. Ме ды кі еха лі на ін шы вы клік, 

але ўмо мант ад рэ ага ва лі на транс парт нае зда рэн не. Тут жа 

пры еха лі ўсе вы ра та валь ныя служ бы. 

Пра кі роў цу BMW вя до ма, што ён ву чыў ся ў Го ме лі ў 

Між на род ным уні вер сі тэ це «МІП СА». Афі цый ны прад-

стаў нік упраў лен ня След ча га ка мі тэ та па Го мель скай 

воб лас ці Ма рыя КРЫ ВА НО ГА ВА па ве да мі ла, што ён быў 

ся род мно гіх сту дэн таў юры дыч ных фа куль тэ таў роз ных 

ВНУ, якія што год пра хо дзяць прак ты ку ў след чых пад раз-

дзя лен нях УСК па Го мель скай воб лас ці.

— Толь кі ле тась ва ўпраў лен ні СК па Го мель скай воб-

лас ці прай шоў прак ты ку 191 ча ла век. Са праў ды, 21-га-

до вы кі роў ца, які за гі нуў 12 каст рыч ні ка ў ДТЗ на ву лі цы 

Са вец кай го ра да Го ме ля, у па чат ку го да пра хо дзіў пе рад-

дып лом ную прак ты ку ва ўпраў лен ні СК.

У са цы яль ных сет ках ёсць ві дэа, якое дэ ман стра ваў 

сам хло пец. На ім аў тар на вя ліз най хут ка сці едзе па 

пра мой і са май доў гай ву лі цы го ра да — пры гэ тым не ад-

на ра зо ва іг на руе чыр во нае свят ло.

Па фак це смя рот най ава рыі ўзбу джа на кры мі наль-

ная спра ва. След чыя ўста наў лі ва юць пры чы ны тра ге дыі. 

Ака ліч нас ці зда рэн ня вы свят ля юц ца, пры зна ча на пра вя-

дзен не су до ва-ме ды цын скіх і аў та тэх ніч ных экс пер тыз. 

Пра ва ахоў ні кі про сяць гра ма дзян, якія ба чы лі ДТЗ ці ма-

юць за пі сы ві дэа рэ гіст ра та ра пра яго, патэлефанаваць 

па нумары 8 044-763-64-12.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Маг чы ма, та му гэ ты кір маш быў 

па-са праўд на му цёп лы, шчы ры і свя-

точ ны — з пес ня мі, тан ца мі, гуль ня мі, 

смач ны мі шаш лы ка мі і май стар-кла-

са мі. Пры га жу ні ў на род ных стро ях дэ-

ман стра ва лі сцэн кі з вяс ко ва га жыц ця, 

жар та ва лі, уцяг ва лі на род у свае гуль ні. 

І ўсё гэ та на фо не бой ка га ганд лю са да-

ві ной-га род ні най на лю бы густ, а так са-

ма ры бай і мя сам. На прык лад, кі ла грам 

буль бы мож на бы ло ку піць за 48 ка пе ек, 

морк вы — за 45, ка пус ты (са мая па ра 

ква сіць) — за 46, а за кі ло ква ша най 

пра сі лі амаль 2 руб лі. Цы бу ля каш та-

ва ла ад 63 ка пе ек за кі ло, па мі до ры па 

2 руб лі з па ло вай, жу ра ві ны — 4 руб лі 

45 ка пе ек. Мя са так са ма пра па ноў ва лі 

на лю бы густ — акра мя тра ды цый най 

ку ра ці ны, сві ні ны і яла ві чы ны, мож на 

бы ло на быць, на прык лад, мя са тру са 

або ба ра ні ну. І які ган даль без ры бы, 

ця пер як раз се зон про да жу гэ та га смач-

на га пра дук ту. Кар па і аму ра ад да ва лі 

па 5 руб лёў за кі ло, таў ста ло бі ка за 4, 

ка ра ся за 3 руб лі. По пыт быў на ўсё.

— Во сен ню кір ма ша мі ні ко га асаб-

лі ва не здзі віш, але гэ ты ха це ла ся зра-

біць у сты лі даў ніх тра ды цый, ка лі лю дзі 

збі ра лі ся не толь кі неш та ку піць, але і 

ад па чыць, — ад зна чыў на чаль нік упраў-

лен ня ганд лю і па слуг Ма гі лёў ска га 

гар вы кан ка ма Ула дзі мір КАЗУСЕЎ. — 

У ім пры ня ло ўдзел больш за 40 суб' ек-

таў гас па да ран ня, ін ды ві ду аль ных прад-

пры маль ні каў і фі зіч ных асоб. Уліч ва ю чы 

тое, што на род сю ды прый шоў хут чэй 

ад па чыць, чым за ку піць на зі му буль бу і 

тую ж ка пус ту з бу ра ка мі і морк вай, та ва-

ра аба рот атры маў ся не бла гі — больш за 

24 ты ся чы руб лёў. Але га ра джа нам усё ж 

та кі ці ка вей куп ляць са да ві ну-га род ні ну 

блі жэй да сва іх да моў. У Ма гі лё ве іс нуе 

гра фік пра вя дзен ня кір ма шоў аж но да 

17 ліс та па да. Пры чым пра цу юць гэ тыя 

пунк ты па ста ян на, не толь кі ў вы хад ныя 

дні. У ся рэд нім суб' ек ты на ганд лёў ва юць 

па 30 ты сяч руб лёў у дзень.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

КІР МАШ НА ПА КРО ВЫ У Ма гі лё ве та кім чы нам 
ад зна чы лі пры го жае во сень скае свя та

Ад каз ныя 
за тэм пе ра ту ру

Ка лі ў ква тэ ры больш за 

суткі цяп ло тры ма ец ца на 

ўзроў ні вы шэй чым +24 °С, 

мож на сме ла па ве дам ляць 

пра гэ та ў аб слу гоў ва ю чую 

ар га ні за цыю, каб зра біць пе-

ра раз лік за ліш нія гра ду сы, 

на якія пе ра грэ ла ся па вет ра 

ў жыл лі. Шмат гро шай, вя-

до ма, не вер не це. Гэ та хут-

чэй ма раль ная кам пен са цыя 

за пе ра грэў і ня свое ча со вае 

рэ ага ван не на тэм пе ра ту ру 

на ву лі цы ад каз ных за гэ та 

служ баў.

Ка лі ў вас за фік са ва лі 

факт пе ра грэ ву па вет ра ў 

па мяш кан ні, а на на ступ ны 

дзень праб ле ма не вы ра шы-

ла ся і гра дус цеп ла нось бі ту 

не ад рэ гу ля ва лі, мож на зноў 

вы клі каць спе цы я ліс таў. 

І так да той па ры, па куль не 

бу дзе вырашана праб ле ма 

пе ра грэ ву, ра яць у Мін жыл-

кам га се.

— Ка лі скла дзе ны прэ-

тэн зій ны акт, то пе ра раз лік 

за пе ра грэў ці не да грэў па-

мяш кан ня бу дзе зроб ле ны 

за той час, ка лі тэм пе ра ту ра 

не ад па вя да ла нор мам ад 18 

да 24 гра ду саў, — тлу ма чыць 

Дзміт рый ЧЫ КІ ЗА, на чаль-

нік аба ненц ка га ад дзе ла 

ЖКГ За вод ска га ра ё на Мін-

ска. — Ад нак пас ля спе цы я-

ліс ты аба вяз ко ва прый дуць, 

каб за фік са ваць, што праб-

ле ма вы ра ша на, тэм пе ра ту-

ра ста бі лі за ва ла ся і па слу га 

па стаў ля ец ца якас ная.

Не заўж ды, да рэ чы, за 

гра дус ад каз ва юць ка му-

наль ні кі. Кант роль на-вы мя-

раль ны мі пры бо ра мі на цяп-

ло ў да мах ця пер за гад ва-

юць пад рад ныя ар га ні за цыі. 

У За вод скім ра ё не ста лі цы, 

на прык лад, гэ та прад пры ем-

ства «До мэ нер га сэр віс».

Ка му наль ні кі ж мо гуць 

толь кі за фік са ваць фак ты 

пе ра грэ ву і на кі ра ваць звест-

кі на рэ ага ван не.

— Мы ба чым, што нех та 

пе ра гра ва ец ца, толь кі та ды, 

ка лі лю дзі зво няць у служ бу 

«115» і скар дзяц ца на пе ра-

грэў, — свед чыць Лі лія ЕРМА-

ЛА Е ВА, ды рэк тар ЖЭУ № 4 

За вод ска га ра ё на Мін ска. — 

Мы спус ка ем ся ў цеп ла ву зел 

у пад ва ле і ба чым, што там 

са праў ды ёсць за вы шэн не 

тэм пе ра ту ры цеп ла нось бі ту. 

Пас ля па ды ма ем ся ў ква тэ-

ру і за мя ра ем тэм пе ра ту ру 

па вет ра, пас ля ча го ад сы ла-

ем звест кі ў аб слу гоў ва ю чую 

фір му. На шым спе цы я ліс там 

за ба ро не на ка рэк ці ра ваць ра-

бо ту пры бо раў.

Кант роль ная га дзі на — 
шэсць ра ні цы

Ёсць у жыл лё вай гас па-

дар цы спе цы яль ны аба ненц-

кі ад дзел, аб ста ля ва ны сіс-

тэ май дыс тан цый на га зды-

ман ня па каз чы каў, да якой 

пад клю ча ны ўсе гру па выя 

пры бо ры ўлі ку і сіс тэ мы рэ-

гу ля ван ня. У гэ тай сіс тэ ме 

бач на ўсё цеп ла спа жы ван-

не ў да мах.

— Што дня ін жы нер Дом-

энер га сэр ві су ана лі зуе ар хі-

вы па ра мет раў па стане на 

шэсць ра ні цы і дае за дан-

не на лад чы кам лік ві да ваць 

пэў ную праб ле му, — ка жа 

Дзміт рый Чы кі за. — На прык-

лад, дзесь ці ня спраў ны кла-

пан, дзесь ці трэ ба за мя ніць 

дат чык вон ка ва га па вет ра і г. 

д. У іх ёсць рэ зер во вы фонд, 

каб апе ра тыў на вы ра шаць 

та кія пы тан ні.

У па чат ку ацяп ляль на га 

се зо на ЖЭС за пус кае сіс тэ-

му ацяп лен ня, а До мэ нер га-

сэр віс пас ля на ладж вае яе і 

пе ра во дзіць у аў та ма тыч ны 

рэ жым, у якім яна са ма па-

він на функ цы я на ваць аў та-

ном на і пад строй вац ца пад 

на двор'е без удзе лу лю дзей.

Ча му, ня гле дзя чы на гра-

ду сы, бач ныя ў рэ жы ме рэ-

аль на га ча су, мно гія ква тэ ры 

пра цяг ва юць пе ра гра вац ца, 

ад ка заць ад на знач на цяж ка. 

Рэд ка, але зда ра ец ца, што 

сіс тэ ма вы хо дзіць са строю, 

і та ды трэ ба пе ра во дзіць 

ацяп лен не ў руч ны рэ жым, 

каб пад трым лі ваць па ра мет-

ры ў пэў ным ста не ад па вед-

на гра ду су за акном.

— Маг чы ма, праб ле ма ў 

тым, што ў ней кім пэў ным 

вы пад ку зла ма ла ся аб ста ля-

ван не — на прык лад, вый шла 

са строю пом па або рэ гу лю-

ю чы кла пан не ад гу ка ец ца 

на сіг нал у ша фе кі ра ван-

ня, — раз ва жае на чаль нік 

аба ненц ка га ад дзе ла. — 

Акра мя та го, ні хто не ад мя-

няў і ча ла ве чы фак тар ва 

ўза е ма су вя зі экс плу а ту ю чых 

служ баў і До мэ нер га сэр ві су. 

Той жа ЖЭС мо жа, атры маў-

шы прэ тэн зію на пе ра грэў, 

пе ра вес ці сіс тэ му на ра бо ту 

ў руч ным рэ жы ме і так вы-

ра шыць праб ле му. Ад нак 

ка лі сіс тэ ма ўжо пра цуе на 

мі ні маль ных на строй ках, а ў 

ква тэ ры ўсё роў на го ра ча, то 

тут ужо зра біць штось ці не-

маг чы ма, ка лі на ба та рэі ня-

ма рэ гу ля та ра цяп ла, па куль 

за ак ном не па ха ла дае.

Ін фар ма цыя пра не да грэў 

ці пе ра грэў у ква тэ ры з аба-

ненц ка га ад дзе ла на кі роў ва-

ец ца ў раз лі ко ва-да ве дач ны 

цэнтр, дзе і ро бяць пе ра раз-

лік за ліш нія або не да грэ тыя 

гра ду сы ў жыл лі.

Іры на СІ ДА РОК.

ПУНКТЫ ПЕ РА ГРЭ ВУ
Як вяр нуць гро шы за ліш нія гра ду сы ў ква тэ ры

Ка му наль ныя ста сун кі

За акном ба бі на ле та, на двор'е ра дуе со ней кам і 

цеп лы нёй. А вось у мно гіх ква тэ рах та кой па рою 

асаб лі ва га кам фор ту не на зі ра ец ца, асаб лі ва ў тым 

жыл лі, дзе гра дус у ба та рэ ях цал кам за ле жыць ад 

тэм пе ра ту ры цеп ла нось бі ту і пад кру ціць-па мен шыць 

спё ку ў па мяш кан ні не маг чы ма. Яно, мо жа, га ра чы ня 

кас цей і не ло міць, ад нак ка лі ў вас ледзь ве не плюс 

30 гра ду саў на тэр мо мет ры, то коль кі ні пра вет ры-

вай, све жасць у па мяш кан ні хут ка зні кае і там із ноў 

го ра ча. Ці мож на зра біць асен ні ква тэр ны гра дус кам-

форт ным, «Звяз да» вы свят ля ла ў спе цы я ліс таў.


