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На двор'еНа двор'е  

БА БІ НА ЛЕ ТА, МА ЛА ДОЕ...

Пра мая лі ніяПра мая лі нія  

З кло па там 
пра ма лую ра дзі му

У мі ну лую су бо ту прай шла чар го вая пра мая лі нія 

жы ха роў воб лас ці са стар шы нёй Брэсц ка га абл вы-

кан ка ма Ана то лем ЛІ САМ. Да гу бер на та ра да зва ні-

лі ся 28 ча ла век. Лю дзей хва ля ва лі са мыя роз ныя 

праб ле мы: ра бо та жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі, 

эфек тыў нае вы ка ры стан не зям лі, ахо ва на ва коль на-

га ася род дзя, па ра дак вы да чы крэ ды таў, а так са ма 

на ва год няе ўпры го жан не на се ле ных пунк таў.

Жы ха ры Лу ні нец ка га ра ё на па скар дзі лі ся на пра цяг лую 
ад сут насць га ра чай ва ды ў іх да мах. Шмат дзет ная сям'я з 
Ка жан-Га рад ка хо ча атры маць суб сі дыю на па куп ку жыл ля. 
Жы хар ка Коб ры на лі чыць не на леж най ар га ні за цыю асвят-
лен ня ву ліц Цаг ля най і Шы ро кай. Сяль ча не з Ган ца віц ка га 
ра ё на за да ва лі пы тан не па ме ды цын скім аб слу гоў ван ні ў 
вёс цы Чу дзін. А Мі ха іл Ся мё на віч, напрыклад,  хоць і жы ве 
ў Бя ро зе, пе ра жы вае за сваю ма лую ра дзі му — вёс ку Баб-
ро ві чы Іва цэ віц ка га ра ё на. У Ма ты ка лах Брэсц ка га ра ё на 
за кры лі лаз ню, і жы ха ры скар дзі лі ся на гэ та.

Па сту пі лі так са ма зван кі-па дзя кі. Ва лян ці на Мі ка ла еў-
на з Вы со ка га Ка мя нец ка га ра ё на ад імя сва іх су се дзяў 
па дзя ка ва ла за аб ноў ле ны да аб лас ных да жы нак го рад. 
А не абы яка вая брас таў чан ка ўнес ла свае пра па но вы па 
ка ляд най ілю мі на цыі аб лас но га цэнт ра.

Не ка то рыя за яў ні кі ад ра зу па хо дзе пра мой лі ніі атры ма лі 
ад ка зы. Па тых жа пы тан нях, якія па тра бу юць да дат ко ва га 
вы ву чэн ня, служ бо вым асо бам бы лі да дзе ны да ру чэн ні.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ



МІН ЧАН ПРО СЯЦЬ 
ЗА КЛЮ ЧЫЦЬ ДА ГА ВОР
НА АЦЯП ЛЕН НЕ КВА ТЭР

Ар га ні за цыі ЖКГ Мін ска про сяць жы ха роў да 1 каст-

рыч ні ка за клю чыць да га вор на ака зан не па слуг па 

цеп ла за бес пя чэн ні для ацяп лен ня і (або) га ра ча га 

во да за бес пя чэн ня ква тэр, па ве да мі лі ка рэс пан дэн ту 

Бел ТА ў дзяр жаў ным аб' яд нан ні «Мін ская га рад ская 

жыл лё вая гас па дар ка».

У ад па вед нас ці з за ко нам «Аб аба ро не пра воў спа жыў-
цоў жыл лё ва-ка му наль ных па слуг» і ін шы мі нар ма тыў ны мі 
пра ва вы мі ак та мі, асноў ныя жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі, 
да якіх ад но сяц ца і цеп ла за бес пя чэн не (ацяп лен не) і (або) 
га ра чае во да за бес пя чэн не, аказ ва юц ца на пад ста ве да-
га во раў.

Ра ней КУП ЖКГ, як вы ка наў ца, за клю ча лі да га во ры з 
улас ні ка мі жы лых па мяш кан няў на па слу гі па тэх ніч ным 
аб слу гоў ван ні жы ло га до ма, тэх ніч ным аб слу гоў ван ні ліф-
та, ка пі таль ным ра мон це і ін шых, акра мя цеп ла за бес пя-
чэн ня.

«Па да ру чэн ні ўра да з 2017 го да ар га ні за цыі ЖКГ ста-
лі вы ка наў ца мі і па па слу зе цеп ла за бес пя чэн ня. У лі пе ні 
2018 го да рас пра ца ва на і ўзгод не на пры клад ная фор ма 
да га во ра па між КУП ЖКГ і на сель ніц твам па жы лых да мах, 
што за бяс печ ва юц ца цеп ла вой энер гі яй прад пры ем ства-
мі «Бел энер га». Ура дам вы зна ча ны тэр мі ны за клю чэн ня 
да га во раў да 1 каст рыч ні ка 2018 го да», — рас тлу ма чы лі 
ў аб' яд нан ні.

За клю чаць да га во ры па но вых пра ві лах у Бе ла ру сі, у 
тым лі ку ў ста лі цы, па ча лі са жніў ня 2018 го да. Ад па вед ныя 
аб' явы з ін фар ма цы яй для на сель ніц тва ў Мін ску раз мяс ці лі 
ў пад' ез дах жы лых да моў.

Спе цы я ліс ты да да лі, што ў да га во рах дак лад на пра пі-
са ны пра вы, аба вяз кі і ад каз насць ба коў, па ра дак апла ты 
ака за ных па слуг. Гэ та дае маг чы масць спа жыў цу кан крэ-
ты за ваць прэ тэн зіі па па ру шэн нях у ака зан ні па слуг, ма ты-
ву ю чы іх пунк та мі да ку мен та.

Еў ро па больш не хо ча 
пе ра во дзіць стрэл кі га дзін ні каў

Еў ра пей скі са юз ад мо віц ца ад се зон на га змя нен ня 

ча су ў 2019 го дзе. Аб гэ тым па ве дам ляе Rеutеrs са 

спа сыл кай на ін фар ма цыю Еў ра пей скай ка мі сіі.

«З кан ца каст рыч ні ка 2019 го да не бу дзе больш се-
зон на га змя нен ня ча су», — за яві ла на прэс-кан фе рэн цыі 
еў ра ка мі сар Ві я ле та Булк.

Пра ве дзе нае ў ЕС апы тан не ся род 4,6 млн ча ла век па ка-
за ла, што 84 пра цэн ты рэ спан дэн таў вы сту па юць су праць 
се зон на га пе ра во ду га дзін ні каў.

Еў ра пар ла мент і на цы я наль ныя ўра ды 28 кра ін — чле наў 
бло ка па він ны да сяг нуць да моў ле нас ці на конт пе ра во ду га-
дзін ні каў. «Аль бо мы за ста нём ся ў лет нім ча се, аль бо тыя 
кра і ны, якія вы ра шаць пе рай сці на зі мо вы час, апош ні раз 
пе ра вя дуць га дзін ні кі ў каст рыч ні ку (2019 го да)», — ска за-
ла Ві я ле та Булк.

Вось ужо са праў ды 

дру гая па ло ва ве рас ня 

па ра дуе нас цяп лом і 

сон цам. Увесь ты дзень 

днём пас ля абе ду ў нас 

бу дзе на ват го ра ча і ў 

асноў ным без даж джоў, 

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.

А га лоў ны ўплыў на на ша 
на двор'е ака жа ан ты цык лон 
з цэнт рам над Укра і най. Бу-
дзе ў асноў ным без апад-
каў. У па чат ку тыд ня па на-
чах бу дзе ха лад на ва та, але 
ў ся рэ дзі не на тэ ры то рыю 
кра і ны пач не па сту паць цёп-

лае па вет ра з паўд нё ва г а 
за ха ду Еў ро пы, уста лю ец ца 
цёп лае на двор'е.

У се ра ду апад кі не праг-
на зу юц ца на огул. У нач ныя 
і ра ніш нія га дзі ны мес ца мі 
па кра і не ча ка ец ца сла бы 
ту ман. Праў да, тэм пе ра ту-

ра па вет ра ўна чы скла дзе
ўся го ад плюс 5 да плюс 
12 гра ду саў, ад нак днём знач-
на па цяп лее і бу дзе 21—27 
гра ду саў вы шэй за нуль. 
І ў чац вер бу дзе пе ра важ на 
без апад каў. Уна чы і ра ні цай 
у асоб ных ра ё нах маг чы мы 

сла бы ту ман. Тэм пе ра ту-
ра па вет ра ўна чы скла дзе 
плюс 7—14 гра ду саў, 
удзень — ад плюс 21 гра ду-
са да 28 цяп ла.

Так са ма цёп ла і су ха 
бу дзе ў пят ні цу. Уна чы і 
ра ні цай мес ца мі маг чы мы 
ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет-
ра ўна чы скла дзе ад плюс 
8 да плюс 15 гра ду саў, у 
асоб ных ра ё нах па поўд ні 
кра і ны — плюс 5—7 гра-
 ду саў. Удзень бу дзе 
ад 22 да 28 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх 
пра гно заў ай чын ных сі ноп-
ты каў, у вы хад ныя дні на-
двор'е па гор шыц ца, ча ка-
юц ца даж джы і па ха ла дае. 
Во сень, усё ж та кі во сень.

Сяр гей КУР КАЧ



Та ма шоў ка не раз су стра ка ла гас цей-кас-

ма на ўтаў дзя ку ю чы свай му зна ка мі та му 

зем ля ку. Вось і ў мі ну лую су бо ту Пётр Іль іч 

пры вёз на ма лую ра дзі му прад стаў ні коў 

ХХХІ Між на род на га кан грэ са ўдзель ні каў 

кас міч ных па лё таў, Ге ро яў Ра сіі Аляк санд-

ра Са ма ку ця е ва і Сяр гея Аў дзе е ва.

Традыцыйна су стрэ ча бы ла цёп лая. Як заў сё-
ды, зай шлі ў шко лу, дзе зна хо дзіц ца му зей кас ма-
на ўты кі. А яшчэ гэ тым ра зам пад пі са лі да га вор аб 
су пра цоў ніц тве па між Брэсц кім ра ё нам і Зор ным 
га рад ком. Іні цы я та рам да мо вы стаў двой чы Ге рой 
Са вец ка га Са ю за Пётр Клі мук. У да ку мен це ёсць 
шмат пунк таў, адзін з іх пра ду гледж вае парт нёр-
ства школ, гэ та зна чыць, вуч ні бу дуць аб мень-
вац ца ві зі та мі: на шы дзе ці змо гуць на вед ваць 
Маск ву, а маск ві чы зна ё міц ца з Брэст чы най.

Ну і вя до ма, са мыя леп шыя, са мыя не за быў ныя 
су стрэ чы ад бы лі ся з зем ля ка мі. Па ба чыц ца з Пят-
ром Клі му ком прый шлі тры яго ад на клас ні цы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ЗдарэнніЗдарэнні  

«МАЗ ДА» 
Ў ПАД ЗЕМ НЫМ ПЕ РА ХО ДЗЕ

Лег ка вы аў та ма біль «Маз да» ка-

ля поў на чы суботы ўля цеў у пад-

зем ны пе ра ход на стан цыі мет ро 

«Ака дэ мія на вук» у Мін ску.

Па ін фар ма цыі ГУ УС Мін гар вы кан-
ка ма, кі роў ца 1971 го да на ра джэн ня 
ру хаў ся па пра спек це Не за леж нас ці з 
бо ку пло шчы Ка лі ні на ў на прам ку ву лі цы 
Ака дэ міч най. Пры пра ез дзе скры жа ван-
ня з ву лі цай Сур га на ва на за ба ра няль ны 
сіг нал свят ла фо ра су тык нуў ся з аў та ма-
бі лем «Ла да Вес та», які ру хаў ся на да-
зва ляль ны сіг нал свят ла фо ра па ву лі цы 
Сур га на ва ў на прам ку ву лі цы К. Чор на га. 
У вы ні ку су тык нен ня «Маз да» вы ле це ла 
на тра ту ар і ска ці ла ся ў пад зем ны пе ра-
ход стан цыі мет ро «Ака дэ мія на вук». На 
шчас це, у ДТЗ ні хто не па цяр пеў.

Вы свет лі ла ся, што муж чы на за ру лём 
«Маз ды» не меў па свед чан ня кі роў цы і 
зна хо дзіў ся ў ста не ал ка голь на га ап'я-
нен ня. Бы ло ўста ноў ле на, што ра ней ён 
не ад на ра зо ва пры цяг ваў ся да кры мі-
наль най ад каз нас ці за ма ё мас ныя зла-

чын ствы. Гра ма дзя нін быў за тры ма ны і 
да стаў ле ны ў Са вец кае РУ УС. У да чы-
нен ні да яго скла дзе ны ад мі ніст ра цый-
ныя пра та ко лы, пра во дзіц ца пра вер ка.

ЦЯГ НІ КІ СПЫ НІ ЛІ ЛОСЬ 
І ПА ДА ЗРО НАЯ СКРЫ НЯ
Пры быц цё цяг ні ка Мінск—Маск-

ва ў ра сій скую ста лі цу бы ло за-

тры ма на ўчора ран кам амаль на 

ча ты ры га дзі ны. Пры чы най та му 

стаў... лось.

На пе ра го не Ма жайск—До ра ха ва 
ў 4.07 са стаў здзейс ніў на езд на гэ тую 
жы вё лу. Пас ля вы праў лен ня тэх ніч ных 
не па ла дак, вы клі ка ных су тык нен нем з 
дзі кім зве рам, цяг нік пра сле да ваў да-
лей у Маск ву, ку ды пры быў ка ля 9.25. 
За трым ка, па ін фар ма цыі прэс-цэнт ра 
ма гіст ра лі, скла ла 3 га дзі ны 50 хві лін.

А па са жы раў цяг ні ка Мінск—Віль-
нюс, які вы ехаў з бе ла рус кай ста лі цы ў 
7.25, вы са дзі лі на стан цыі Гу да гай з-за 
вы яў лен ня па да зро най скрын кі.

У Гу да гай цяг нік пры быў у 9:32, на 
стан цыю пры бы ла спе цы яль ная гру па 
раз мі ні ра ван ня, ра та валь ні кі і хут кая 
да па мо га. Па да зро ную скрын ку вы-
вез лі. Па са жы раў, якія спя ша лі ся, на 
аў то бу се па гранс луж бы ад вез лі на аў-
та ма біль ны па меж ны пе ра ход.

На стан цыі Гу да гай па са жы ры пра-
вя лі больш за дзве з па ло вай га дзі ны, 
за тым ім да зво лі лі вяр нуц ца ў цяг нік. 
Па ін фар ма цыі Дзяр жаў на га па гра-
ніч на га ка мі тэ та, вы бу хо вае пры ста-
са ван не ў скрын цы не вы яві лі.

НЕ ТЫМ ТЫ ДЗЯЎ ЧЫ НУ 
«ЧАС ТА ВАЎ»...

У Мін скім ра ё не хло пец схі ліў 

дзяў чы ну-пад лет ка па спы таць 

псі ха троп, ця пер яму па гра жае 

да 10 га доў тур мы.

У ста ліч нае РУ УС па сту пі ла па ве-
дам лен не з Мін скай аб лас ной дзі ця чай 
клі ніч най баль ні цы аб тым, што да іх 
тра пі ла 16-га до вая жы хар ка Стоўб цаў 
з пры кме та мі нар ка тыч най пе ра да зі-
роў кі. Су пра цоў ні кі ад дзе ла па нар-
ка кант ро лі і су праць дзе ян ні ганд лю 
людзь мі Мінск ага РУ УС уста на ві лі, што 
дзяў чы на ра зам з 18-га до вым пры яце-
лем вы еха ла ў лес не да лё ка ад вёс кі 
Ка ра лёў Стан Мінск ага ра ё на, дзе бы-
ла зроб ле на схо ван ка з псі ха тро пам. 
За браў шы за клад ку, ма ла ды ча ла век 
уга ва рыў спа да рож ні цу па спы таць 
асаб лі ва не бяс печ нае псі ха троп нае рэ-
чы ва — аль фа-РVР. Пас ля ўжы ван ня 
дзяў чы на ад чу ла ся бе дрэн на, зна ё мы 
спа ло хаў ся і збег. Жы ха ры вёс кі Ка ра-
лёў Стан, за ўва жыў шы пад лет ка ў не-
 адэ кват ным ста не, вы клі ка лі хут кую. 
У да чы нен ні да ма ла до га ча ла ве ка за ве-
дзе на кры мі наль ная спра ва за схі лен не 
да ўжы ван ня нар ка тыч ных рэ чы ваў, 
псі ха троп ных рэ чы ваў або іх ана ла гаў. 
Яму мо жа па гра жаць па ка ран не ў вы-
гля дзе па збаў лен ня во лі тэр мі нам ад 
3 да 10 га доў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Бу дзе пры пя каць 
да 28 гра ду саў

ЗОР НЫ АД НА КЛАС НІК
Пётр Клі мук ра зам з ра сій скі мі кас ма на ўта мі на ве даў Та ма шоў ку Брэсц ка га ра ё на

Фо та Ва ле рыя КА РА ЛЯ.
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