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Доб рая спра ваДоб рая спра ва  

ПРА КА ТОЎ І ЛЮ ДЗЕЙ
Як вя до ма, ад ны прад стаў ні кі 
ча ла вец тва агі ту юць і за клі ка-
юць ра біць гэ ты свет леп шым, 
а дру гія здзяйс ня юць неш та 
кан крэт нае ў азна ча ным кі рун-
ку. Вось адзін прад пры маль нік 
у Брэсц кім ра ё не, які ва ло дае 
пі ла ра май, ра шыў да па маг чы 
бяз до мным са ба кам, якіх у пры-
га рад най вёс цы ня ма ла. І стаў 
вы да ваць дых тоў ныя буд кі ў па-
да ру нак та му, хто за бі рае да до-
му ча ты рох но га га сяб ра.

А ў Коб ры не ак ты віс ты ад ной з ар га ні за цый па аба ро не 
жы вёл вы ра бі лі і ўста на ві лі ў го ра дзе ка ці ныя да мы. Доб рую 
спра ву на зва лі пра ек там «Цёп лыя до мі кі для бяз до мных ка-
тоў». Не вя лі кія бу дын кі зра бі лі з еў ра ва гон кі, кож ная сця на 
скла да ец ца з двух драў ля ных сла ёў, якія пе ра га родж вае пе-
нап ласт. Пад ло гу за сла лі са ло май. Та кім чы нам па мяш кан не 
для ву са тых ква та ран таў атры ма ла ся да во лі цёп лае.

Як ус па мі на юць ва лан цё ры, спа-
чат ку бы ло ня ма ла скеп ты каў на 
шля ху да но вай спра вы. Не ка то-
рыя ка за лі, што пры го жыя дам кі 
па псу юць, па кра дуць, а ка тоў ад-
туль па вы га ня юць. Але га ра джа не 
па ста ві лі ся з ра зу мен нем да па трэб 
бра тоў на шых мен шых. І на ад ва рот, 
ста лі пры но сіць корм. Тым больш 
што іх аб гэ тым лас ка ва па пра сі лі 
праз таб ліч кі, якія пры ма ца ва лі да 
кож на га з пя ці до мі каў.

На сва ёй ста рон цы ў сет ках ва лан-
цё ры па ве да мі лі, што на ступ най зі мой пла ну юць уста на віць 
яшчэ больш зі мо вых ква тэр для ка тоў, а так са ма раз мяс ці лі 
сло вы ўдзяч нас ці за ра зу мен не і пад трым ку стар шы ні Коб-
рын ска га рай вы кан ка ма Аляк санд ру За зу лю і ды рэк та ру 
ЖКГ Сяр гею Яль цу.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda.by



ЗдарэннеЗдарэнне   КІ РОЎ ЦА АДА БРАЎ 
У МІ НА КА ТЭ ЛЕ ФОН

За тое, што той зды маў яго п'я ную яз ду
У ста лі цы да пра ва ахоў ні каў 
звяр нуў ся мін ча нін з за явай, 
што не вя до мы муж чы на ад-
кры та з вы ка ры стан нем гвал-
ту скраў у яго ма біль ны тэ ле-
фон іPhone 5S.

Па цяр пе лы рас ка заў, што ў два-
ры до ма па ву лі цы Сла бод скай 
уба чыў аў та ма біль Пе жо, кі роў ца 
яко га па во дзіў ся бе не адэ кват-
на — ха а тыч на ру хаў ся па пра ез-
най част цы, за яз джаў на бар дзю-
ры і тра ту ар. Мяр ку ю чы, што ён 
зна хо дзіц ца ў ста не ал ка голь на га 
ап'я нен ня, мі нак стаў зды маць дзе-
ян ні кі роў цы на тэ ле фон, пры гэ тым 
пе ра кон ва ю чы ма ла до га ча ла ве ка 
за глу шыць ру ха вік і па кі нуць са лон 
ма шы ны. Ад нак апош ня му гэ та не 
спа да ба ла ся, і ён на кі нуў ся на гра-
ма дзя ні на з ку ла ка мі. Пад час ба-
раць бы ў муж чы ны з кі шэ ні вы паў 
тэ ле фон. Кі роў ца пад ха піў яго і знік 
у не вя до мым на прам ку, па кі нуў шы 
не за чы не ны аў та ма біль.

Па га ра чых сля дах ула даль нік 
ма шы ны быў за тры ма ны. Ён рас-
ка заў, што ў той дзень пры ехаў у 
гос ці да сяб роў кі, ад нак дзяў чы-
на ад мо ві ла ся су стра кац ца з ім. 
Рас стро е ны ма ла ды ча ла век ку піў 
дзве двух літ ро выя бу тэль кі пі ва і 
вы піў іх у са ло не аў то. Пас ля ча го 
стаў ез дзіць па ву лі цы, па куль у яго 
не ўзнік кан флікт з муж чы нам, які 
зды маў яго на ка ме ру.

Па ін фар ма цыі Мас коў ска га 
РУ УС г. Мін ска, за тры ма ны 1989 г.н., 
не пра цуе, ра ней пры цяг ваў ся да 
кры мі наль най ад каз нас ці за ху лі-
ган ства, а ў 2016 го дзе быў па збаў-
ле ны ва дзі цель скіх пра воў. У кры-
ві кі роў цы вы яў ле ны 2,6 пра мі ле 
ал ка го лю. За ве дзе на кры мі наль-
ная спра ва за гра беж, мужчыну 
па гра жае па ка ран не ў вы гля дзе 
па збаў лен ня во лі на тэр мін да 
ча ты рох га доў.
Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by



Будзь у кур сеБудзь у кур се  

Самалётам у Рас тоў-на-До не 
27 кра са ві ка авія кам па нія «Бел авія» вы ка нае пер шы 
рэйс па марш ру це Мінск — Рас тоў-на До не — Мінск.

— Па лё ты ў Рас тоў-на-До не бу дуць ажыц цяў ляц ца на рэ гу-
ляр най асно ве ча ты ры ра зы на ты дзень з вы ле там з Мін ска ў 
23.10 па па ня дзел ках, се ра дах, пят ні цах і су бо тах і пры быц цём 
у Рас тоў-на-До не на на ступ ны дзень у 1.25. Зва рот ны рэйс 
пла ну ец ца ажыц цяў ляць з вы ле там у 4.00 па аў то рках, чац вяр-
гах, су бо тах і ня дзе лях з пры лё там у аэ ра порт «Мінск» у 6.20. 
Час указаны мяс цо вы, — па ве да мі ла спе цы я ліст па су вя зях з 
гра мад скас цю авія кам па ніі «Бел авія» Воль га Шчу ко.

Па лё ты пла ну ец ца ажыц цяў ляць на кам фар та бель ным 
авія лай не ры Embraer 175 па са жы раў мя шчаль нас цю 76 мес-
цаў. Час у да ро зе скла дзе ка ля 2 га дзін 20 хві лін. Кошт авія-
бі ле таў пры куп лі на сай це belavіa.by у адзін бок скла дзе ад 
106 еў ра, уклю ча ю чы так сы і збо ры, і ад 199 еў ра — ту ды-
на зад. Бі ле ты ўжо да ступ ныя ў про да жы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by



У 2017 го дзе ўсе ор га ны дзяр жаў-

най ула ды вы ка на лі свае аба вя за-

цель ствы па пы тан нях на вя дзен ня 

па рад ку на зям лі. Ад нак пад ста вы 

для са ма за спа ка ен ня ня ма, а ёсць 

сур' ёз ныя дэ та лё выя пла ны, як 

зра біць на шу зям лю яшчэ больш 

пры го жай. Ме на ві та пра гэ та ка-

заў пад час су стрэ чы з жур на ліс-

та мі на мес нік мі ніст ра пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя Аляк сандр КОР БУТ.

Пад вод зя чы вы ні кі мі ну ла га го да, 
намеснік міністра ад зна чыў, што быў 
вы ка на ны знач ны аб' ём ра бо ты па 
на вя дзен ні па рад ку на зям лі і доб ра-
ўпа рад ка ван ні тэ ры то рый на се ле ных 
пунк таў: улад ка ва ны 1324 пры да ма-
выя тэ ры то рыі, уклю ча ю чы спар тыў ныя 
і дзі ця чыя гуль ня выя пля цоў кі. Ад ра-
ман та ва на 1978,8 тыс. кв. м ву ліч на-
да рож най сет кі, улад ка ва на 393,9 га 
га зо наў.

У сель скай мяс цо вас ці, як пра ві ла, 
да гле джа ныя до ма ўла дан ні, але і по бач 
з імі ня рэд ка ста яць амаль што раз бу-
ра ныя фер мы, якія псу юць агуль нае 
доб рае ўра жан не. Ле тась уста ноў ле-
ны і ад ра ман та ва ны ага ро джы на 
827 жы вё ла га доў чых фер маў і комп-
лек сах, рэ кан стру я ва ны 284 аб' ек ты 
за хоў ван ня гною і бруд ных сцё ка вых 
вод, за ас фаль та ва ны тэ ры то рыі і пад'-
яз ныя шля хі да 104 жы вё ла га доў чых 

фер маў і комп лек саў. Так са ма зне се-
ны 396 сель ска гас па дар чых аб' ек таў, 
якія не экс плу а ту юц ца, рэ куль ты ва ва на 
і ўклю ча на ў гас па дар чы аба рот 122 га 
зя мель, якія вы зва лі лі ся ў вы ні ку зно су 
гэ тых аб' ек таў.

Аляк сандр Кор бут пад крэс ліў, што 
ў ад па вед нас ці з па ла жэн ня мі Дэ крэ та 
№ 7 «Аб раз віц ці прад пры маль ніц тва», 
каб знес ці аб' ек ты сель гас прад пры ем-
стваў, якія не экс плу а ту юц ца, да стат ко-
ва да зво лу ор га наў мяс цо вай ула ды, а 
буд ма тэ ры я лы мож на рэа лі за ваць на-
сель ніц тву, ар га ні за цы ям, вы ка рыс тоў-
ваць для гас па дар чых па трэб, у край-
нім вы пад ку — па ха ваць на мес цы.

Мінп ры ро ды су мес на з ор га на мі 
дзярж кі ра ван ня вя дзе мэ та на кі ра ва-
ную ра бо ту па ба раць бе з бар шчэў ні-
кам Са сноў ска га. Ка ля трох ты сяч га 
зям лі за ра жа на гэ тым не бяс печ ным 
пус та зел лем. Асаб лі ва па ку ту юць ад 
яго Ві цеб ская і Мін ская воб лас ці. Ужо 
рас пра ца ва ны план ме ра пры ем стваў 
па зні шчэн ні бар шчэў ні ка на 2018 год, 
вы дзе ле на фі нан са ван не. Па сло вах 
Аляк санд ра Кор бу та, рас лі на гэ та 
вель мі жы ву чая, і прос тым скош ван-
нем вы вес ці яе не маг чы ма. Най больш 
эфек тыў ныя ў ба раць бе з бар шчэў ні-
кам су час ныя эка ла гіч на бяс печ ныя хі-
мі ка ты. Але са мае га лоў нае, каб зем лі, 
вы чы шча ныя ад пус та зел ля, бы лі ўве-
дзе ны ў сель гас аба рот. На сен не бар-
шчэў ні ка за хоў ва ец ца ў гле бе 10 га доў, 

і ка лі зям ля пус туе, дык яно ад ра зу і 
пра рас тае. Пад па тра на там ор га наў 
мяс цо вай ула ды пры ве дзе ны ў па ра-
дак 7889 ме ма ры яль ных комп лек саў, 
мес цаў ба я вой і во ін скай сла вы і ін шых 
па мят ных мес цаў, 2331 мо гіл ка.

У мі ну лым го дзе так са ма бы лі доб-
ра ўпа рад ка ва ны тэ ры то рыі 904 са до-
вых та ва рыст ваў, улад ка ва ны і ад ра-
ман та ва ны 1736 іс ну ю чых мес цаў і зон 
ад па чын ку на вод ных аб' ек тах, 190 — 
на асаб лі ва ахоў ных пры род ных тэ ры-
то ры ях, ство ра ны і ўлад ка ва ны 15 но-
вых мес цаў і зон ад па чын ку на вод ных 
аб' ек тах і 16 — на ААПТ. На ве дзе ны 
па ра дак у ля сах, уз доўж аў та ма біль-
ных да рог і чы гу нак. Ця пер не аб ход на, 
каб дач ні кі і лю дзі, якія ад па чы ва юць 
на пры ро дзе, пад трым лі ва лі чыс ці ню. 
І тут важ на не толь кі са мім са браць 
смец це і да нес ці яго да кан тэй не ра, 
але і дэ ман стра ваць не га тыў нае стаў-
лен не да тых, хто на га рад ской ву лі цы, 
у ле се ці на бе ра зе ра кі па во дзіць ся бе 
па-вар вар ску.

Аляк сандр Кор бут ад зна чыў, што 
за апош нія га ды на шы га ра ды «ста лі 
больш-менш зя лё ныя», та му адзін з кі-
рун каў кам па ніі па доб ра ўпа рад ка ван-
ні — азе ля нен не га ра доў. Ён за клі каў 
усіх да лу чыц ца да кам па ніі па зя лё ным 
доб ра ўпа рад ка ван ні.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.
уаnоvskауа@zvіаzdа.bу



На двор'еНа двор'е  

СНЕ ГУ ВЫПАДЗЕ 
ЎДО СТАЛЬ...

На вы хад ныя бу дзем з не вя лі кі мі ма ра за мі
На гэ тым тыд ні ў Бе ла русь прый шла са праўд ная зі ма, 
і хоць ма роз асла беў, але вы паў снег і з'я ві ла ся снеж-
нае по кры ва. Чар го вая сіс тэ ма ат мас фер ных фран тоў, 
якія змя шча юц ца з За ход няй Еў ро пы, да дасць яшчэ 
сне гу, а ў да лей шым і па мац не юць ма ра зы, па ве да мі лі 
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.

Сён ня ўдзень ча ка ец ца сла ба ма роз нае з апад ка мі на-
двор'е. Ра ні цай і днём на боль шай част цы тэ ры то рыі праг на-
зу юц ца снег, мок ры снег, мес ца мі сла бы га ла лёд. У асоб ных 
ра ё нах за ві ру ха, па паў днё вым за ха дзе кра і ны — па ры віс ты 
ве цер. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень бу дзе ад 
мі нус 5 гра ду саў да 1 цяп ла. Не па срэд на ў вы хад ныя ча-
ка юц ца не вя лі кія ма ра зы, цал кам пры дат ныя для зі мо ва га 
ак тыў на га ад па чын ку. У су бо ту ўна чы і ра ні цай пад уплы вам 
фран таль ных па дзе лаў на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны 
прой дзе снег, днём ка рот ка ча со вы снег ча ка ец ца ў асноў ным 
у паў ноч на-ўсход ніх і паўд нё ва-за ход ніх ра ё нах. На асоб ных 
участ ках да рог за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы скла дзе ад мі нус 2 да мі нус 7 гра ду саў, удзень бу дзе 
ад ну ля да мі нус 5 гра ду саў. У ня дзе лю ў асоб ных ра ё нах 
кра і ны прой дзе ка рот ка ча со вы снег, на да ро гах за ха ва ец ца 
га ла лё дзі ца. Уна чы бу дзе 3—9 ма ро зу, удзень ча ка ец ца ад 
мі нус 1 да мі нус 6 гра ду саў.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў ай чын ных спе цы я ліс-
таў, у па чат ку на ступ на га тыд ня з рос там ат мас фер на га ціс ку 
праг на зу ец ца ма роз нае, але кам форт нае на двор'е. У асоб ных 
ра ё нах, пе ра важ на па ўсхо дзе кра і ны, прой дзе ка рот ка ча со вы 
снег, на да ро гах мес ца мі за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. 

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу



Да ты чыц ца кож на гаДа ты чыц ца кож на га  

ПАЧ НІ З МА ЛО ГА — ПАЧ НІ З СЯ БЕ
Мінп ры ро ды за клі кае ўсіх да лу чыц ца да кам па ніі 

па на вя дзен ні па рад ку на зям лі

ФактФакт  
За мест пан то на — 

па-ра ней ша му ка тар
У Жыт ка віц кім ра ё не ра та валь ні кі на ка-
та ры пра цяг ва юць пе ра воз ку лю дзей 
з ад на го бе ра га на ін шы.

Як па ве да мі лі ў МНС, на бе ра гах ра кі аб ста-
ля ва ны пунк ты аба грэ ву лю дзей: з бо ку Ту ра-
ва ра та валь ні ка мі ўста ноў ле на па лат ка, а на 
про ці лег лым бе ра зе — ме та ліч ны ва гон чык, а 
так са ма ад па вед ныя па ка заль ні кі раз мя шчэн-
ня пунк таў аба гра ван ня.

У пе ры яд ча су з 8 га дзін 16 сту дзе ня да 6 га-
дзін 17 сту дзе ня ра бот ні ка мі МНС на ка та ры 
пе ра ве зе на 776 ча ла век, з іх 55 дзя цей, і 530 кі-
ла гра маў гру зу. Та кое ста но ві шча за ха ва ец ца 
да змя нен ня сі ту а цыі. Ад па вед ны мі служ ба мі 
ўста ноў ле ны ін фар ма цый ныя зна кі, ар га ні за ва на 
аб ста ля ван не і ўста ноў ка ча со вых пунк таў пры-
пын ку для па са жыр ска га транс пар ту, для на сель-
ніц тва ар га ні за ва ны рух марш рут ных аў то бу саў 
у абод вух на прам ках. На сель ніц тва най блі жэй-
шых ра ё наў апа вя шча юць аб ча со вым спы нен ні 
ра бо ты пан тон най пе ра пра вы праз FM-пе ра хоп 
і смс-аб вест кі. Па ром ныя пе ра пра вы ка ля Пет-
ры ка ва і вёс кі Сня дзін Пет ры каў ска га ра ё на па-
ра ней ша му ча со ва не функ цы я ну юць па той жа 
пры чы не, што і пан тон ная пе ра пра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by



Ну і ну!Ну і ну!  

Су жы цель з гра на тай
У Ба ра на ві чах за па ло ву тыд ня ад бы ло ся ўжо дру гое 
рэ за нанс нае зда рэн не, ка лі да вя ло ся эва ку і ра ваць 
лю дзей і пе ра кры ваць рух транс пар ту. 

Гэ тым ра зам па ру шаль ні кам спа кою стаў 37-га до вы га ра-
джа нін, які прый шоў да ква тэ ры бы лой су жы цель кі з прад-
ме там, па доб ным да гра на ты, і стаў па гра жаць, па тра бу ю чы 
вы піў ку. Па куль жан чы на вы клі ка ла мі лі цыю, яе бы лы ўцёк, а 
па да зро ны прад мет па клаў пад дзве ры. Але ка бе та не раз гу бі-
ла ся і... вы кі ну ла гра на ту праз акно. Пры быў шыя мі лі цы я не ры 
вы ве лі жыль цоў до ма на ву лі цу. Рух па ву лі цы Ба да ка, на якой 
ад быў ся ін цы дэнт, пе ра кры лі. Са пё ры пра ве ры лі па да зро ны 
прад мет. Ён ака заў ся гра на тай, але ву чэб най. Ху лі га на за-
тры ма лі ў су сед нім до ме. Вя дзец ца пра вер ка.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda.by
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