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Прэзідэнт Казахстана
пайшоў у адстаўку
Учора, падчас звароту з пасланнем да народа, Нурсултан Назарбаеў падпісаў свой
апошні ўказ пра тое, што з 20 сакавіка
больш не з'яўляецца прэзідэнтам Казахстана, а выконваць абавязкі будзе спікер
сената Касым-Жамарт Такаеў. Назарбаеў
узначальваў краіну амаль 30 гадоў.
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«Я прыняў рашэнне спыніць свае паўнамоцтвы ў якасці прэзідэнта, — заявіў ён. — Меў
вялікі гонар стаць першым прэзідэнтам незалежнай краіны. Мы з вамі здолелі на руінах
СССР пабудаваць паспяховую дзяржаву, у нас
ёсць свой сцяг, свой герб».
Пра Касыма-Жамарта Такаева Назарбаеў
выказаўся наступным чынам: «Веру, што ён
менавіта той чалавек, якому мы можам даверыць кіраванне Казахстанам».
Назарбаеў пасля адстаўкі ўзначаліць Савет
бяспекі Казахстана, гэту пасаду ён можа займаць
пажыццёва. Таксама ён застанецца старшынёй
партыі «Нур Атан» («Святло Айчыны»), членам
Канстытуцыйнага савета. «Да канца сваіх дзён
буду з вамі, буду служыць, клопаты народа застаюцца маімі клопатамі», — заявіў Назарбаеў.
Нурсултану Назарбаеву 78 гадоў. Кіраваў
краінай з 1989 года, калі заняў пасаду першага
сакратара ЦК Камуністычнай партыі Казахстана. У красавіку 1990 года яго абралі прэзідэнтам рэспублікі на сесіі Вярхоўнага савета
Казахскай ССР.
Наталля ТАЛІВІНСКАЯ.

Гэтым разам палявыя работы ў рэгіёне
пачаліся раней звычайнага. Аграрыі Брэстчыны імкнуцца выкарыстаць першыя пагодныя дні, бо заўсёды на палях ранняй вясной адчуваецца дэфіцыт вільгаці, а ў сухую
зямлю сыпаць зерне не выпадае. У гэтым
і перавагі ранняй сяўбы — хутчэй засеяць
вільготную глебу, — заўважыў старшыня
камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні аблвыканкама Віталь КУЛАК.
Гаспадаркі вобласці сеюць авёс, зернебабовыя, аднагадовыя культуры. Сярод
лідараў сяўбы земляробы Кобрынскага,
Брэсцкага, Лунінецкага, Драгічынскага
раёнаў. Але ж найбольш механізатараў ва
ўсіх раёнах зараз занятыя падрыхтоўкай
глебы пад яравую сяўбу.
Святлана ЯСКЕВІЧ.

Больш за ўсё білетаў для людзей з
абмежаванымі магчымасцямі, па словах
прадстаўніка фонду, прадугледжана на
цырымоніі адкрыцця і закрыцця Гульняў.
— Мы перанялі найлепшы міжнародны
вопыт па арганізацыі безбар'ернага асяроддзя на спартыўных аб'ектах і робім
усё магчымае, каб людзі з дадатковымі
патрэбамі маглі прыехаць у Беларусь з
любога кутка свету і наведаць спаборніцтвы, — сказала Алена Сацюк, адзначыўшы, што прадстаўнікі фонду знаходзяцца
ў пастаянным кантакце з сацыяльнымі
арганізацыямі.

Даведка «Звязды»
Кошт звычайнага білета на спаборніцтвы ІІ Еўрапейскіх гульняў складае
ад 5 да 50 рублёў. Пры гэтым ёсць білеты некалькіх катэгорый: Stаndаrd, VІР,
на цырымонію адкрыцця і цырымонію
закрыцця. Кошт білетаў на цырымонію адкрыцця — ад 150 да 300 рублёў,
на цырымонію закрыцця — ад 70 да
150 рублёў.

На спартыўных аб'ектах ІІ Еўрапейскіх
гульняў прадугледжана некалькі катэгорый месцаў для гледачоў з дадатковымі
патрэбамі. Гэта датычыцца асоб на інвалідных калясках і тых, хто іх суправаджае (для іх прадугледжаны месцы на
спецыяльных платформах), інвалідаў па
зроку (месцы, размешчаныя максімальна блізка да гульнявога поля), а таксама
асоб з аслабленым апорна-рухальным
апаратам (месцы, максімальна блізка
размешчаныя да праходаў). Акрамя таго, пры неабходнасці людзі з абмежаванымі магчымасцямі змогуць звярнуцца
па дапамогу да валанцёраў — іх будзе
задзейнічана больш за восем тысяч.
Амаль на ўсіх спартыўных аб'ектах для
асоб з інваліднасцю прадугледжаны бясплатныя парковачныя месцы. Даныя аб
неабходнасці такога месца можна будзе
пакінуць падчас афармлення заяўкі на
куплю білетаў.
Каб пазбегнуць спекуляцый, прадугледжана двухступеньчатая форма заявак.
Спачатку трэба будзе аформіць заяўку на
спартыўнае мерапрыемства на сайце афіцыйнага білетнага аператара — кампаніі
Tісkеtрrо, указаўшы свае персанальныя і
кантактныя даныя. Затым на працягу 48 гадзін з пакупніком звяжуцца для пацвярджэння браніравання і ўзгаднення даты яго асабістага візіту ў касу. Пры сабе трэба будзе
мець арыгіналы пашпарта і пасведчання
інваліда. Калі пакупнік знаходзіцца за межамі Беларусі, будзе зроблена пазнака, што ён
прыбудзе ў краіну напярэдадні спартыўных
спаборніцтваў. У такім выпадку білеты будуць чакаць яго ў касах абранай арэны.
Святлана БУСЬКО.

ВЯСНА З ПАХАМ КУРОДЫМУ
простым шляхам — кінуць
запалку. Чамусьці існуе думка, што гарэнне будзе кантралюемае, хоць гэта зусім не
так. Меншая колькасць выпадкаў прыходзіцца на неасцярожнае абыходжанне з
агнём пры курэнні, калі на
сухую траву ляціць непатушаная цыгарэта. Зусім экзатычныя выпадкі ўзгаранняў абавязаны паходжаннем
няспраўнаму глушыцелю аўтамабіля, калі іскры з яго ляцяць наўпрост на траву.
У пачат ку кра са ві ка
2017 года ў Гродзенскую гарадскую клінічную бальніцу
трапіў 48-гадовы мужчына
з тэрмічнымі апёкамі 1-й і
2-й ступені 20 працэнтаў цела. Аказалася, што ён закурыў і заснуў на траве. Цыгарэта ўпала, падпаліла сухую
траву і вопратку.
Але часцей за ўсё ахвярамі такіх пажараў становяцца асобы пажылога ўзросту.
Каардынацыя рухаў у іх ужо
не тая. І дастаткова любой
дробязі, — крыху замарудзіліся, падзьмуў ветрык, каб
агонь выйшаў з-пад нават
такога хісткага кантролю.
Далей чалавек хвалюецца,
бянтэжыцца, а агонь адсякае
магчымыя шляхі адступлення, бо распаўсюджваецца з
хуткасцю чалавека, які бяжыць, — гэта 7-8 кіламетраў
за гадзіну...
— Спальваць смецце на
сваім участку дазваляецца,
але для гэтага трэба выконваць элементарныя правілы
бяспекі. Многія іх ігнаруюць
або проста не ведаюць. Распальваць вогнішчы дазволена на адлегласці не менш

за 10 метраў ад будынкаў,
20 метраў — ад лясоў і
30 метраў — ад сціртаў сена і саломы. Пад рукой трэба
мець любы сродак, які патушыць агонь. Гэта можа быць
вядро з вадой або з пяском
ці вогнетушыцель. Месца,
дзе шчыруе агонь, трэба
акапаць, каб ён фізічна не
змог выйсці за «дазволеныя» межы. І не пакідаць яго
без нагляду і пад наглядам
дзяцей. Звяртаемся да маладых сваякоў — завітайце
на падворак да сваіх бабуль
і дзядуль, дапамажыце ім навесці парадак правільна. Тым
больш што вясна — самы час
для таго, каб адрамантаваць
загадзя печ і праводку. І яшчэ
нагадаць пра тое, што траву можа падпаліць і іскра з
мангала. Ставіць яго трэба
на адлегласці не менш за
пяць метраў ад дома, і пад
ім не павінна быць ніякай
расліннасці.
— А ці можна патушыць
такі пажар самому?
— Перш за ўсё трэба паведаміць аб узгаранні ратавальнікам. Але і самастойна
ліквідаваць гарэнне травы і
хмызняку не так і складана.
Вышыня распаўсюджвання

агню, як пра ві ла, не вя лікая — прыкладна на ўзроўні калена. Трэба ўзброіцца
звязкам прутоў або галінак
лісцевага дрэва і збіваць гэтай імправізаванай «мяцёлкай» агонь або закідваць
край агню пяском. І нават
калі полымя затушылі, то
лепш прыкладна паўгадзіны
заставацца на месцы. Справа ў тым, што недзе можа
заставацца схаванае гарэнне... Увогуле, калі вяртацца
да выпадкаў з пацярпелымі,
то пажылыя людзі — ахвяры
веснавых выпальванняў —
атрымліваюць часцей за ўсё
адначасова і моцныя камбінаваныя апёкі, і атручэнне
чадным газам.
Гэта пацвярджае і мартыралог мінулага года. 7 красавіка ў вёсцы Відзібор Столінскага раёна загінуў 60-гадовы мужчына, які выпальваў на сваім участку сухую
расліннасць. Крыху пазней,
19 красавіка, на полі каля
вёскі Дроздзіна Барысаўскага раёна пры тушэнні пажару
травы быў знойдзены моцна абгарэлы труп мужчыны.
Пасля высветлілася, што небараку было 56 гадоў...
Валяр'ян ШКЛЕННІК.

Выпускныя вечары
пройдуць 8 і 9 чэрвеня
Міністэрства адукацыі вызначылася
з датамі правядзення ўрачыстых мерапрыемстваў, звязаных з заканчэннем навучальнага года, і выпускных
экзаменаў.
Апошнія званкі для вучняў 9-х і 11-х класаў прагучаць у гэтым годзе 30 мая. А вучэбны год для ўсіх школьнікаў завяршаецца
31 мая. Выпускныя вечары для адзінаццацікласнікаў Міністэрства адукацыі рэкамендуе правесці 8—9 чэрвеня 2019 года. 3 1 па
8 чэрвеня ў школах пройдуць выпускныя
экзамены на ІІ і ІІІ ступенях навучання.
Пасля заканчэння базавай школы вучні
будуць здаваць тры экзамены: беларускую
мову (дыктоўку), рускую мову (дыктоўку) і
матэматыку (пісьмова). Даты правядзення
пісьмовых экзаменаў — 4, 6 і 8 чэрвеня.
Праграмы ўступных іспытаў у ВНУ і
(або) сярэдняй спецыяльнай адукацыі на
2019 год можна знайсці на сайце Міністэрства адукацыі.
Надзея НІКАЛАЕВА.

Футбол

Хвалюючы
момант
Фота БелТА.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
— Звычайна сакавік для
ратавальнікаў — месяц складаны, — каментуе сітуацыю
афі цый ны прад стаў нік
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Віталь
НАВІЦКІ. — Адначасова могуць мець месца тры неспрыяльныя з'явы: пажары ў экасістэмах, снег, які ў вялікай
колькасці застаецца ў вярхоўях рэк і паводка. Невялікія
снегазапасы прывялі да таго,
што дзве апошнія праблемы
на сёння неактуальныя. Але
гэта азначае аўтаматычнае
пагаршэнне першай.
Прадказальна сітуацыя
ўскладнілася па Брэсцкай
вобласці, дзе снег сыходзіць
раней. Па стане на 18 сакавіка на гэты рэгіён прыйшлося
64 узгаранні на зямлі з 81 у
цэлым па краіне. Што будзе
далей — залежыць ад літасці надвор'я. Напрыклад, летась трава і хмызняк гарэлі
1390 разоў на агульнай плошчы ў 760 гектараў. Сувымерная статыстыка атрымалася і па выніках 2017-га.
І амаль усе выпадкі прыходзяцца на дзейнасць чалавечых рук. Пажары ад вясновых навальніц складаюць
мізэрны працэнт.
— Добры гаспадар мусіць
наводзіць парадак на сваёй
тэрыторыі ўвосень. Яшчэ перад надыходам зімы трэба
прыбраць апалае лісце і засохлыя сцябліны раслін. Калі
гэта зроблена не было, то такія «сюрпрызы» з'яўляюцца
адразу, калі сыходзіць снег.
Пазбавіцца ад іх вырашаюць

Сяўба пачалася
Усе раёны Брэсцкай вобласці прыступілі да веснавой сяўбы.

Пачаўся продаж білетаў на ІІ Еўрапейскія гульні
для людзей з дадатковымі патрэбамі
Для людзей з інваліднасцю прадугледжана каля трох тысяч білетаў
на ІІ Еўрапейскія гульні. Каштаваць
яны будуць ўсяго 10 % ад кошту звычайных квіткоў. Пра гэта расказала
жур наліс там вя ду чы спе цы я ліст
аддзела па працы са спонсарамі і
білетнай праграме ўпраўлення па
маркетынгу, камерцыйных пытаннях і рэкламе фонду «Дырэкцыя
ІІ Еўрапейскіх гульняў 2019 года»
Алена САЦЮК.
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У чацвер стартуе адборачны цыкл
да чэмпіянату Еўропы
З мінулай суботы зборная Беларусі па футболе
трэніруецца ў Мінску на базе тэхнічнага цэнтра
Асацыяцыі беларускай федэрацыі футбола. Увечары 19 сакавіка яна адправілася ў Ротэрдам, дзе
ў чацвер правядзе першы матч кваліфікацыйнай
групы С супраць футбалістаў Нідэрландаў.
«Пачатак любой справы — хвалюючы момант, — адзначыў галоўны трэнер зборнай Ігар КРЫВУШЭНКА. —
Часу для падрыхтоўкі да афіцыйных матчаў Еўра-2020
мелі не так шмат, але ўсе сапернікі знаходзяцца ў такіх
умовах». Настаўнік адзначыў, што старт адборачнага
цыкла — гэта чарговы шанц для каманды, і яна паспрабуе
ім скарыстацца. Нагадаем, у групе разам з беларусамі
сапернікі з Нідэрландаў, Германіі і Паўночнай Ірландыі,
першыя дзве зборныя галоўны трэнер беларусаў і назваў
фаварытамі кваліфікацыі. «Але мы маем намер змагацца
супраць гэтых камандаў за кошт дакладнай арганізацыі
гульні. Вывучаем зараз Нідэрланды, з якімі нам гуляць
ужо 21 сакавіка, падказваем гульцам на трэніроўках, дзе
мы можам згуляць лепш», — адзначыў Крывушэнка.
Што да складу, як адзначыў галоўны трэнер, на цяперашні момант выкліканы людзі, якія гатовыя і маюць
гульнявую практыку, гэта кампаненты, на якія абапіраўся
настаўнік у выбары гульцоў. «Я лічу, тое, што мы маем,
найлепшае: хлопцы прыехалі на збор. Адзінае, яшчэ
траўмаваны Шчарбіцкі. У Драгуна мікрапашкоджанне,
але яно не абмяжоўвае яго ў рабоце, Станіслаў працуе
ў агульнай групе. Глеб не так шмат гуляў, як хацелася б,
але не думаю, што такі вопытны футбаліст можа так
хутка страціць форму. Тым больш падрыхтоўчы момант
ён прайшоў, працаваў добра, без зніжак на ўзрост і імя.
Іншы момант — ці будзе выходзіць ён у старце або на
замену».
Працягнецца кваліфікацыя да Еўра-2020 у чэрвені,
беларусы правядуць два дамашнія матчы: 8 чэрвеня —
на «Барысаў-Арэне» з Германіяй, а 11 чэрвеня — з Паўночнай Ірландыяй.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

