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— Звы чай на са ка вік для 

ра та валь ні каў — ме сяц скла-

да ны, — ка мен туе сі ту а цыю 

афі цый ны прад стаў нік 

Мініс тэр ства па над звы-

чай ных сі ту а цы ях Ві таль 

НА ВІЦ КІ. — Ад на ча со ва мо-

гуць мець мес ца тры не спры-

яль ныя з'я вы: па жа ры ў эка-

сіс тэ мах, снег, які ў вя лі кай 

коль кас ці за ста ец ца ў вяр-

хоў ях рэк і па вод ка. Не вя лі кія 

сне га за па сы пры вя лі да та го, 

што дзве апош нія праб ле мы 

на сён ня не ак ту аль ныя. Але 

гэ та азна чае аў та ма тыч нае 

па гар шэн не пер шай.

Прад ка заль на сі ту а цыя 

ўсклад ні ла ся па Брэсц кай 

воб лас ці, дзе снег сы хо дзіць 

ра ней. Па ста не на 18 са ка ві-

ка на гэ ты рэ гі ён прый шло ся 

64 уз га ран ні на зям лі з 81 у 

цэ лым па кра і не. Што бу дзе 

да лей — за ле жыць ад лі тас-

ці на двор'я. На прык лад, ле-

тась тра ва і хмыз няк га рэ лі 

1390 ра зоў на агуль най пло-

шчы ў 760 гек та раў. Су вы-

мер ная ста тыс ты ка атры ма-

ла ся і па вы ні ках 2017-га.

І амаль усе вы пад кі пры-

хо дзяц ца на дзей насць ча ла-

ве чых рук. Па жа ры ад вяс-

но вых на валь ніц скла да юць 

мі зэр ны пра цэнт.

— Доб ры гас па дар му сіць 

на во дзіць па ра дак на сва ёй 

тэ ры то рыі ўво сень. Яшчэ пе-

рад на ды хо дам зі мы трэ ба 

пры браць апа лае ліс це і за-

сох лыя сцяб лі ны рас лін. Ка лі 

гэ та зроб ле на не бы ло, то та-

кія «сюр пры зы» з'яў ля юц ца 

ад ра зу, ка лі сы хо дзіць снег. 

Па зба віц ца ад іх вы ра ша юць 

прос тым шля хам — кі нуць 

за пал ку. Ча мусь ці іс нуе дум-

ка, што га рэн не бу дзе кант-

ра лю е мае, хоць гэ та зу сім не 

так. Мен шая коль касць вы-

пад каў пры хо дзіц ца на не-

асця рож нае абы хо джан не з 

аг нём пры ку рэн ні, ка лі на 

су хую тра ву ля ціць не па ту-

ша ная цы га рэ та. Зу сім эк-

за тыч ныя вы пад кі ўзга ран-

няў аба вя за ны па хо джан нем 

ня спраў на му глу шы це лю аў-

та ма бі ля, ка лі іск ры з яго ля-

цяць на ўпрост на тра ву.

У па чат ку кра са ві ка 

2017 го да ў Гро дзен скую га-

рад скую клі ніч ную баль ні цу 

тра піў 48-га до вы муж чы на 

з тэр міч ны мі апё ка мі 1-й і 

2-й сту пе ні 20 пра цэн таў це-

ла. Ака за ла ся, што ён за ку-

рыў і за снуў на тра ве. Цы га-

рэ та ўпа ла, пад па лі ла су хую 

тра ву і воп рат ку.

Але час цей за ўсё ах вя ра-

мі та кіх па жа раў ста но вяц-

ца асо бы па жы ло га ўзрос ту. 

Ка ар ды на цыя ру хаў у іх ужо 

не тая. І да стат ко ва лю бой 

дро бя зі, — кры ху за ма ру дзі-

лі ся, па дзьмуў вет рык, каб 

агонь вый шаў з-пад на ват 

та ко га хіст ка га кант ро лю. 

Да лей ча ла век хва лю ец ца, 

бян тэ жыц ца, а агонь ад ся кае 

маг чы мыя шля хі ад ступ лен-

ня, бо рас паў сюдж ва ец ца з 

хут ка сцю ча ла ве ка, які бя-

жыць, — гэ та 7-8 кі ла мет раў 

за га дзі ну...

— Спаль ваць смец це на 

сва ім участ ку да зва ля ец ца, 

але для гэ та га трэ ба вы кон-

ваць эле мен тар ныя пра ві лы 

бяс пе кі. Мно гія іх іг на ру юць 

або прос та не ве да юць. Рас-

паль ваць вог ні шчы да зво-

ле на на ад лег лас ці не менш 

за 10 мет раў ад бу дын каў, 

20 мет раў — ад ля соў і 

30 мет раў — ад сцір таў се-

на і са ло мы. Пад ру кой трэ ба 

мець лю бы сро дак, які па ту-

шыць агонь. Гэ та мо жа быць 

вяд ро з ва дой або з пяс ком 

ці вог не ту шы цель. Мес ца, 

дзе шчы руе агонь, трэ ба 

ака паць, каб ён фі зіч на не 

змог вый сці за «да зво ле-

ныя» ме жы. І не па кі даць яго 

без на гля ду і пад на гля дам 

дзя цей. Звяр та ем ся да ма-

ла дых сва я коў — за ві тай це 

на пад во рак да сва іх ба буль 

і дзя дуль, да па ма жы це ім на-

вес ці па ра дак пра віль на. Тым 

больш што вяс на — са мы час 

для та го, каб ад ра ман та ваць 

за га дзя печ і пра вод ку. І яшчэ 

на га даць пра тое, што тра-

ву мо жа пад па ліць і іск ра з 

ман га ла. Ста віць яго трэ ба 

на ад лег лас ці не менш за 

пяць мет раў ад до ма, і пад 

ім не па він на быць ні я кай 

рас лін нас ці.

— А ці мож на па ту шыць 

та кі па жар са мо му?

— Перш за ўсё трэ ба па-

ве да міць аб уз га ран ні ра та-

валь ні кам. Але і са ма стой на 

лік ві да ваць га рэн не тра вы і 

хмыз ня ку не так і скла да на. 

Вы шы ня рас паў сюдж ван ня 

агню, як пра ві ла, не вя лі-

кая — пры клад на на ўзроў-

ні ка ле на. Трэ ба ўзбро іц ца 

звяз кам пру тоў або га лі нак 

ліс це ва га дрэ ва і збі ваць гэ-

тай ім пра ві за ва най «мя цёл-

кай» агонь або за кід ваць 

край агню пяс ком. І на ват 

ка лі по лы мя за ту шы лі, то 

лепш пры клад на паў га дзі ны 

за ста вац ца на мес цы. Спра-

ва ў тым, што не дзе мо жа 

за ста вац ца сха ва нае га рэн-

не... Уво гу ле, ка лі вяр тац ца 

да вы пад каў з па цяр пе лы мі, 

то па жы лыя лю дзі — ах вя ры 

вес на вых вы паль ван няў — 

атрым лі ва юць час цей за ўсё 

ад на ча со ва і моц ныя кам бі-

на ва ныя апё кі, і атру чэн не 

чад ным га зам.

Гэ та па цвяр джае і мар ты-

ра лог мі ну ла га го да. 7 кра-

са ві ка ў вёс цы Ві дзі бор Сто-

лін ска га ра ё на за гі нуў 60-га-

до вы муж чы на, які вы паль-

ваў на сва ім участ ку су хую 

рас лін насць. Кры ху паз ней, 

19 кра са ві ка, на по лі ка ля 

вёс кі Дроз дзі на Ба ры саў ска-

га ра ё на пры ту шэн ні па жа ру 

тра вы быў зной дзе ны моц-

на аб га рэ лы труп муж чы ны. 

Пас ля вы свет лі ла ся, што не-

ба ра ку бы ло 56 га доў...

Валяр' ян ШКЛЕН НІК.

ЯР КАЕ ЛЕ ТА 
ДЛЯ ЎСІХ

Па чаў ся про даж бі ле таў на ІІ Еў ра пей скія гуль ні 
для лю дзей з да дат ко вы мі па трэ ба мі
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Хва лю ю чы 
мо мант

У чац вер стар туе ад бо рач ны цыкл 
да чэм пі я на ту Еў ро пы

З мі ну лай су бо ты збор ная Бе ла ру сі па фут бо ле 

трэ ні ру ец ца ў Мін ску на ба зе тэх ніч на га цэнт ра 

Аса цы я цыі бе ла рус кай фе дэ ра цыі фут бо ла. Уве-

ча ры 19 са ка ві ка яна ад пра вілася ў Ро тэр дам, дзе 

ў чац вер пра вя дзе пер шы матч ква лі фі ка цый най 

гру пы С су праць фут ба ліс таў Ні дэр лан даў.

«Па ча так лю бой спра вы — хва лю ю чы мо мант, — ад-

зна чыў га лоў ны трэ нер збор най Ігар КРЫ ВУ ШЭНКА. — 

Ча су для пад рых тоў кі да афі цый ных мат чаў Еў ра-2020 

ме лі не так шмат, але ўсе са пер ні кі зна хо дзяц ца ў та кіх 

умо вах». На стаў нік ад зна чыў, што старт ад бо рач на га 

цык ла — гэ та чар го вы шанц для ка ман ды, і яна па спра буе 

ім ска рыс тац ца. На га да ем, у гру пе ра зам з бе ла ру са мі 

са пер ні кі з Ні дэр лан даў, Гер ма ніі і Паў ноч най Ір лан дыі, 

пер шыя дзве збор ныя га лоў ны трэ нер бе ла ру саў і на зваў 

фа ва ры та мі ква лі фі ка цыі. «Але мы ма ем на мер зма гац ца 

су праць гэ тых ка ман даў за кошт дак лад най ар га ні за цыі 

гуль ні. Вы ву ча ем за раз Ні дэр лан ды, з які мі нам гу ляць 

ужо 21 са ка ві ка, пад каз ва ем гуль цам на трэ ні роў ках, дзе 

мы мо жам згу ляць лепш», — ад зна чыў Кры ву шэн ка.

Што да скла ду, як ад зна чыў га лоў ны трэ нер, на ця-

пе раш ні мо мант вы клі ка ны лю дзі, якія га то выя і ма юць 

гуль ня вую прак ты ку, гэ та кам па не нты, на якія аба пі раў ся 

на стаў нік у вы ба ры гуль цоў. «Я лі чу, тое, што мы ма ем, 

най леп шае: хлоп цы пры еха лі на збор. Адзі нае, яшчэ 

траў ма ва ны Шчар біц кі. У Дра гу на мік ра па шко джан не, 

але яно не аб мя жоў вае яго ў ра бо це, Ста ні слаў пра цуе 

ў агуль най гру пе. Глеб не так шмат гу ляў, як ха це ла ся б, 

але не ду маю, што та кі во пыт ны фут ба ліст мо жа так 

хут ка стра ціць фор му. Тым больш пад рых тоў чы мо мант 

ён прай шоў, пра ца ваў доб ра, без зні жак на ўзрост і імя. 

Ін шы мо мант — ці бу дзе вы хо дзіць ён у стар це або на 

за ме ну».

Пра цяг нец ца ква лі фі ка цыя да Еў ра-2020 у чэр ве ні, 

бе ла ру сы пра вя дуць два да маш нія мат чы: 8 чэр ве ня — 

на «Ба ры саў-Арэ не» з Гер ма ні яй, а 11 чэр ве ня — з Паў-

ноч най Ір лан ды яй.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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Сяў ба па ча ла ся
Усе ра ё ны Брэсц кай воб лас ці пры сту-

пі лі да вес на вой сяў бы.

Гэ тым ра зам па ля выя ра бо ты ў рэ гі ё не 

па ча лі ся ра ней звы чай на га. Аг ра рыі Брэст-

чы ны імк нуц ца вы ка рыс таць пер шыя па год-

ныя дні, бо заў сё ды на па лях ран няй вяс-

ной ад чу ва ец ца дэ фі цыт віль га ці, а ў су хую 

зям лю сы паць зер не не вы па дае. У гэ тым 

і пе ра ва гі ран няй сяў бы — хут чэй за се яць 

віль гот ную гле бу, — за ўва жыў стар шы ня 

ка мі тэ та па сель скай гас па дар цы і хар-

ча ван ні абл вы кан ка ма Ві таль КУ ЛАК.

Гас па дар кі воб лас ці се юць авёс, зер-

не ба бо выя, ад на га до выя куль ту ры. Ся род 

лі да раў сяў бы зем ля ро бы Коб рын ска га, 

Брэсц ка га, Лу ні нец ка га, Дра гі чын ска га 

ра ё наў. Але ж най больш ме ха ні за та раў ва 

ўсіх ра ё нах за раз за ня тыя пад рых тоў кай 

гле бы пад яра вую сяў бу. 

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Вы пуск ныя ве ча ры 
прой дуць 8 і 9 чэр ве ня

Мі ніс тэр ства аду ка цыі вы зна чы ла ся 

з да та мі пра вя дзен ня ўра чыс тых ме-

ра пры ем стваў, звя за ных з за кан чэн-

нем на ву чаль на га го да, і вы пуск ных 

эк за ме наў. 

Апош нія зван кі для вуч няў 9-х і 11-х кла-

саў пра гу чаць у гэ тым го дзе 30 мая. А ву-

чэб ны год для ўсіх школь ні каў за вяр ша ец ца 

31 мая. Вы пуск ныя ве ча ры для адзі нац ца-

ці клас ні каў Мініс тэр ства аду ка цыі рэ ка мен-

дуе пра вес ці 8—9 чэр ве ня 2019 го да. 3 1 па 

8 чэр ве ня ў шко лах прой дуць вы пуск ныя 

эк за ме ны на ІІ і ІІІ сту пе нях на ву чан ня.

Пас ля за кан чэн ня ба за вай шко лы вуч ні 

бу дуць зда ваць тры эк за ме ны: бе ла рус кую 

мо ву (дык тоў ку), рус кую мо ву (дык тоў ку) і 

ма тэ ма ты ку (пісь мо ва). Да ты пра вя дзен ня 

пісь мо вых эк за ме наў — 4, 6 і 8 чэр ве ня.

Пра гра мы ўступ ных іс пы таў у ВНУ і 

(або) ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі на 

2019 год мож на знай сці на сай це Мі ніс тэр-

ства аду ка цыі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Для лю дзей з ін ва лід нас цю пра ду-

гле джа на ка ля трох ты сяч бі ле таў 

на ІІ Еў ра пей скія гуль ні. Каш та ваць 

яны бу дуць ўся го 10 % ад кош ту звы-

чай ных квіт коў. Пра гэ та рас ка за ла 

жур на ліс там вя ду чы спе цы я ліст 

ад дзе ла па пра цы са спон са ра мі і 

бі лет най пра гра ме ўпраў лен ня па 

мар ке тын гу, ка мер цый ных пы тан-

нях і рэ кла ме фон ду «Ды рэк цыя 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да» 

Але на СА ЦЮК.

Больш за ўсё бі ле таў для лю дзей з 

аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі, па сло вах 

прад стаў ні ка фон ду, пра ду гле джа на на 

цы ры мо ніі ад крыц ця і за крыц ця Гуль няў.

— Мы пе ра ня лі най леп шы між на род ны 

во пыт па ар га ні за цыі без бар' ер на га ася-

род дзя на спар тыў ных аб' ек тах і ро бім 

усё маг чы мае, каб лю дзі з да дат ко вы мі 

па трэ ба мі маг лі пры ехаць у Бе ла русь з 

лю бо га кут ка све ту і на ве даць спа бор ніц-

твы, — ска за ла Але на Са цюк, ад зна чыў-

шы, што прад стаў ні кі фон ду зна хо дзяц ца 

ў па ста ян ным кан так це з са цы яль ны мі 

ар га ні за цы я мі.

На спар тыў ных аб' ек тах ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў пра ду гле джа на не каль кі ка тэ го-

рый мес цаў для гле да чоў з да дат ко вы мі 

па трэ ба мі. Гэ та да ты чыц ца асоб на ін-

ва лід ных ка ляс ках і тых, хто іх су пра ва-

джае (для іх пра ду гле джа ны мес цы на 

спе цы яль ных плат фор мах), ін ва лі даў па 

зро ку (мес цы, раз ме шча ныя мак сі маль-

на бліз ка да гуль ня во га по ля), а так са ма 

асоб з аслаб ле ным апор на-ру халь ным 

апа ра там (мес цы, мак сі маль на бліз ка 

раз ме шча ныя да пра хо даў). Акра мя та-

го, пры не аб ход нас ці лю дзі з аб ме жа ва-

ны мі маг чы мас ця мі змо гуць звяр нуц ца 

па да па мо гу да ва лан цё раў — іх бу дзе 

за дзей ні ча на больш за во сем ты сяч.

Амаль на ўсіх спар тыў ных аб' ек тах для 

асоб з ін ва лід нас цю пра ду гле джа ны бяс-

плат ныя пар ко вач ныя мес цы. Да ныя аб 

не аб ход нас ці та ко га мес ца мож на бу дзе 

па кі нуць пад час афарм лен ня за яў кі на 

куп лю бі ле таў.

Каб па збег нуць спе ку ля цый, пра ду гле-

джа на двух сту пень ча тая фор ма за явак. 

Спа чат ку трэ ба бу дзе афор міць за яў ку на 

спар тыў нае ме ра пры ем ства на сай це афі-

цый на га бі лет на га апе ра та ра — кам па ніі 

Tісkеtрrо, ука заў шы свае пер са наль ныя і 

кан такт ныя да ныя. За тым на пра ця гу 48 га-

дзін з па куп ні ком звя жуц ца для па цвяр джэн-

ня бра ні ра ван ня і ўзгад нен ня да ты яго аса-

біс та га ві зі ту ў ка су. Пры са бе трэ ба бу дзе 

мець ары гі на лы паш пар та і па свед чан ня 

ін ва лі да. Ка лі па куп нік зна хо дзіц ца за ме жа-

мі Бе ла ру сі, бу дзе зроб ле на па зна ка, што ён 

пры бу дзе ў кра і ну на пя рэ дад ні спар тыў ных 

спа бор ніц тваў. У та кім вы пад ку бі ле ты бу-

дуць ча каць яго ў ка сах абра най арэ ны.

Свят ла на БУСЬ КО.

Да вед ка «Звяз ды»
Кошт звы чай на га бі ле та на спа бор-

ніц твы ІІ Еў ра пей скіх гуль няў скла дае 

ад 5 да 50 руб лёў. Пры гэ тым ёсць бі ле-

ты не каль кіх ка тэ го рый: Stаndаrd, VІР, 

на цы ры мо нію ад крыц ця і цы ры мо нію 

за крыц ця. Кошт бі ле таў на цы ры мо-

нію ад крыц ця — ад 150 да 300 руб лёў, 

на цы ры мо нію за крыц ця — ад 70 да 

150 руб лёў.

ЕА ЭС

Прэ зі дэнт Ка зах ста на 
пай шоў у ад стаў ку
Учо ра, пад час зва ро ту з па слан нем да на-

ро да, Нур сул тан На за рба еў пад пі саў свой 

апош ні ўказ пра тое, што з 20 са ка ві ка 

больш не з'яў ля ец ца прэ зі дэн там Ка зах-

ста на, а вы кон ваць аба вяз кі бу дзе спі кер 

се на та Ка сым-Жа март Та ка еў. На за рба еў 

уз на чаль ваў кра і ну амаль 30 га доў.

«Я пры няў ра шэн не спы ніць свае паў на моц-

твы ў якас ці прэ зі дэн та, — за явіў ён. — Меў 

вя лі кі го нар стаць пер шым прэ зі дэн там не за-

леж най кра і ны. Мы з ва мі здо ле лі на ру і нах 

СССР па бу да ваць па спя хо вую дзяр жа ву, у нас 

ёсць свой сцяг, свой герб».

Пра Ка сы ма-Жа мар та Та ка е ва На за рба еў 

вы ка заў ся на ступ ным чы нам: «Ве ру, што ён 

ме на ві та той ча ла век, яко му мы мо жам да ве-

рыць кі ра ван не Ка зах ста нам».

На за рба еў пас ля ад стаў кі ўзна ча ліць Са вет 

бяс пе кі Ка зах ста на, гэ ту па са ду ён мо жа зай маць 

па жыц цё ва. Так са ма ён за ста нец ца стар шы нёй 

пар тыі «Нур Атан» («Свят ло Ай чы ны»), чле нам 

Кан сты ту цый на га са ве та. «Да кан ца сва іх дзён 

бу ду з ва мі, бу ду слу жыць, кло па ты на ро да за ста-

юц ца ма і мі кло па та мі», — за явіў На за рба еў.

Нур сул та ну На за рба е ву 78 га доў. Кі ра ваў 

кра і най з 1989 го да, ка лі за няў па са ду пер ша га 

сак ра та ра ЦК Ка му ніс тыч най пар тыі Ка зах-

ста на. У кра са ві ку 1990 го да яго аб ра лі прэ зі-

дэн там рэс пуб лі кі на се сіі Вяр хоў на га са ве та 

Ка зах скай ССР.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

ВЯС НА З ПА ХАМ КУ РО ДЫ МУВЯС НА З ПА ХАМ КУ РО ДЫ МУ

lenta.rulenta.ru


