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ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

У мі ну лую су бо ту ка рэс пан-
дэнт «Звяз ды» па бы ваў на 
пра мой лі ні, якую пра во дзі ла 
на мес нік стар шы ні Га ра доц-
ка га рай вы кан ка ма Ма ры на 
ЗДОЛЬ НІ КА ВА.

Жы хар вёс кі Кі рэ е ва вы ка заў на-
ра кан ні на конт аў та кра мы. Не вя лі кі 
на се ле ны пункт зна хо дзіц ца пры-
клад на за 30 кі ла мет раў ад Га рад ка, 
і ганд лё вае аб слу гоў ван не «з ко лаў» 
там на ла дзі лі ня дрэн на. Але ту тэй-
шым хо чац ца, каб асар ты мент хар-
чо вай пра дук цыі быў больш ба га ты. 
У пры ват нас ці, каб у ім пры сут ні ча лі 
кіль ка кан сер ва ва ная, лі вер ная каў ба са 
і кры вян ка. Яшчэ пен сі я нер агу чыў да-
рож ную праб ле му — вяс коў цы спа дзя-
юц ца, што гэ тай зі мой да ро гу бу дуць 
ле пей чыс ціць ад сне гу...

Жы хар ка Ві цеб ска, дач ні ца, па скар-
дзі ла ся на пе ры я дыч нае ад клю чэн не 
элект ра энер гіі ў вёс цы Пруд ні кі. А та рыф 
для дач ні каў у два ра зы вы шэй шы.

За яў ні ца з га рад ско га па сёл ка Езя ры-
шча рас каз ва ла пра тое, што яе зя мель-
ны ўчас так за лі вае. Ві на ва тыя ў гэ тым, на 
дум ку жан чы ны, да рож ні кі. На яе по гляд, 
яны не мо гуць пра віль на на ла дзіць функ-
цы я на ван не сіс тэ мы сцё ку ва ды.

Апош няй па тэ ле фа на ва ла жан чы на, 
якая па скар дзі ла ся на ка роў. Маў ляў, ка-
ля шасці га дзін ра ні цы на сва ім ага ро дзе 

ўба чы ла ста так, які на ле жыць мяс цо-
вай гас па дар цы. Ка пыт ныя за тап та лі 
ага род ні ну і се на, тое-сёе з'е лі. І ра-
ней, як пад крэс лі ла за яў ні ца, жы вё лы 
пры но сі лі ана ла гіч ную шко ду...

Кож ная праб ле ма, упэў ні ла на-
мес нік стар шы ні, бу дзе піль на вы-
ву ча на, па стаў ле на на кант роль, а 
гра ма дзя не атры ма юць ад ка зы па 
пы тан нях, якія іх хва лю юць. Уся го 
сё ле та ў рай вы кан ка ме за рэ гіст ра-
ва лі ка ля 270 зва ро таў, у тым лі ку 
175 — пісь мо вых. На аса біс тых пры-
ёмах кі раў ні кі мяс цо вай ула ды ўзя лі 
на за мет ку больш за 90 «сіг на лаў» 
ад на сель ніц тва. У «то па вым» спі-

се пы тан ні, якія да ты чац ца ЖКГ, ста-
ну і аб слу гоў ван ня да рог, жыл лё ва га 
за ка на даў ства. Прак ты ку пра вя дзен-
ня су мес ных пра мых лі ній з кі раў ні ка мі 
мяс цо вай ула ды «Звяз да» бу дзе пра-
цяг ваць і на да лей.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
рukshаnskі@zvіаzdа.bу



Ну і ну!Ну і ну!  

ПА КВА ПІ ЛІ СЯ НА СУМ КУ?
А буй ную су му ў ва лю це з яе... вы кі ну лі

Не звы чай нае зда рэн не ад бы ло ся ў Ма ла дзеч не. 
Тут сям'я ад' яз джа ла на да чу і ў спеш цы за бы ла ся 
на ву лі цы сум ку з рэ ча мі, ся род якіх бы ла і ўпа коў-
ка ад ма біль на га тэ ле фо на. А ў ёй — 14,5 ты ся чы 
до ла раў...

Гэ тую кар дон ку сям'я з му жа, жон кі і два іх дзя цей вы ка-
рыс та ла ў якас ці ад мыс ло ва га «сей фа» для гра шо вых збе-
ра жэн няў. Гас па да ры ха пі лі ся яе, толь кі пры ехаў шы на да чу. 
Ад ра зу па тэ ле фа на ва лі ў мі лі цыю. На мес цы, дзе за бы лі ся 
сум ку, пра ва ахоў ні кі ні чо га не знай шлі. Тым ча сам у го рад 
вяр ну лі ся і муж з жон кай. І вось, як рас ка за лі ў Ма ла дзе чан-
скім РА УС, у ад ным са смец це вых ба каў апе ра тыў ная гру па 
знай шла рас кі да ныя рэ чы, якія ля жа лі ў той са май су мцы, і 
апроч ін ша га — упа коў ку ад ма біль ні ка. А ў ёй — ца лют кія 
14,5 ты ся чы до ла раў! Хто быў той зла дзюж ка, які па ква піў ся 
на чу жое, і чым ён кі ра ваў ся, за ста ец ца толь кі зда гад вац ца. 
Між ін шым, з усёй ма ё мас ці знік ла толь кі ад на тая сум ка...

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by



Стаў ку із ноў «пад рэ жуць». 
Яшчэ сё ле та

Кі раў ніц тва Нац бан ка не вы клю чае да лей ша га зні-
жэн ня стаў кі рэ фі нан са ван ня ў гэ тым го дзе, за явіў 
на мес нік стар шы ні праў лен ня На цы я наль на га бан ка 
Бе ла ру сі Сяр гей КА ЛЕ ЧЫЦ.

На мес нік стар шы ні лі чыць, што той уз ро вень ін фля цыі, які 
ёсць сён ня, да зва ляе ў цэ лым па го дзе з улі кам маг чы мых 
змя нен няў ацэнь ваць яе ў ад но сі нах сне жань да снеж ня ў ме-
жах 6—7%. «Гэ та свед чыць аб тым, што з пунк ту гле джан ня 
гэ та га фак та ру, які, без умоў на, з'яў ля ец ца ад ным з асноў-
ных пры раз гля дзе пы тан ня аб зме не стаў кі рэ фі нан са ван ня, 
ды і ас тат ніх фак та раў (ста ну рын ку дэ па зі таў і крэ дыт на га 
рын ку), маг чы мас ці для раз гля ду пы тан ня аб зні жэн ні стаў кі, 
вя до ма, ёсць», — за явіў Сяр гей Ка ле чыц.

Але ця пер гэ та зні жэн не бу дзе іс ці больш асця рож ны мі 
тэм па мі, удак лад ніў на мес нік стар шы ні праў лен ня Нац бан ка, 
які на га даў, што «Сё ле та мы зра бі лі ўжо да стат ко ва шмат 
кро каў у гэ тым на прам ку, гэ та да зво лі ла на ша эка на міч ная 
сі ту а цыя. І ка лі мы бу дзем ка заць аб маг чы мым зні жэн ні, то 
ўжо не та кі мі тэм па мі. Крок бу дзе больш асця рож ны, чым 
1—2%, як ра ней».

Сяр гей КУР КАЧ.

Ёсць трох міль ён ны па са жыр
У На цы я наль ным аэ ра пор це дня мі су стра ка лі трох-
міль ён на га па са жы ра з па чат ку го да.

«Юбі лей ным» ака заў ся гра ма дзя нін, які пры ля цеў з Да-
ма дзе да ва рэй сам авія кам па ніі «Бел авія». Ле тась аэ ра порт 
пры няў трох міль ён на га па са жы ра 10 ліс та па да. Сё ле та та-
кая су стрэ ча ад бы ла ся на не каль кі ме ся цаў ра ней, што 
свед чыць пра ста біль ны рост па са жы ра па то ку.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Кні га вы дан не 
з «кі тай скім ха рак та рам»

У вы да вец тве «Мас тац кая лі та ра ту ра» прай шлі пе-
ра мо вы кі раў ніц тва з прад стаў ні ка мі «Кі тай скай вы-
да вец кай гру пы».

Тэ ма аб мер ка ван ня су мес ных кні га вы да вец кіх пра ек таў 
уз нік ла не вы пад ко ва. У ра ней шыя га ды «Мас тац кая лі та-
ра ту ра» прад ста ві ла ай чын на му чы та чу кні гу пуб лі цыс ты кі 
лаў рэ а та Дзяр жаў най прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мі ха ся 
Шы ман ска га «Бліз кі Кі тай» і збор нік вер шаў кла сі ка кі тай-
скай паэ зіі Лі Бо. Абедз ве кні гі па ба чы лі свет на рус кай мо ве. 
Ця пер у вы да вец тве рых ту ец ца да вы дан ня пер шая кні га з 
ся мі том ні ка «Куль ту ра Кі тая». Гэ ты пра ект рэа лі зу ец ца ўжо 
на бе ла рус кай мо ве.

— Ка неш не ж, нам ха це ла ся б па зна ё міць бе ла рус ка га чы-
та ча з кі тай скай мас тац кай лі та ра ту рай, — за зна чае ды рэк-
тар вы да вец тва Алесь БА ДАК. — Не су праць пад тры маць 
нас у гэ тым кі рун ку і «Кі тай ская вы да вец кая гру па». Пра гэ та 
за ўва жыў на пе ра мо вах ві цэ-прэ зі дэнт най буй ней шай кі тай-
скай вы да вец кай кам па ніі спа дар Лі Ян. Ужо, ві да воч на, даў но 
на спе ла па трэ ба вы даць па-бе ла рус ку лаў рэ а та Но бе леў скай 
прэ міі Мо Яня. Вы да юць жа яго ва Укра і не, Ра сіі. І, зда ец ца, 
не ўзні кае ні я кіх пы тан няў з атры ман нем пра воў.

У сваю чар гу спа дар Лі Ян за ўва жыў, што і ў Кі таі ха це лі б 
вы да ваць бе ла рус кіх пісь мен ні каў на кі тай скай мо ве.

Сяр гей ШЫЧ КО.

Ве цер зноў «клаў» дрэ вы
З-за па ры ваў вет ру (да 23 м/с) у па ня дзе лак па цяр-

пе лі шэсць на се ле ных пунк таў у ча ты рох ра ё нах 

Гро дзен скай і Мін скай аб лас цей, па ве да мі лі ў Мі ніс-

тэр стве па над звы чай ных сі ту а цы ях.

Па шко джа ны да хі двух жы лых да моў і ча ты рох сель ска-
гас па дар чых бу дын каў. За фік са ва ны 55 вы пад каў па дзен ня 

дрэў, у вы ні ку якіх па шко джа ны пяць лег ка вых аў та ма бі ляў. 
У вы ні ку вы па дзен ня ба га тых апад каў у вы гля дзе даж джу ў 
Брас ла ве бы лі пад топ ле ныя шэсць пры ват ных пад вор каў і 
тэ ры то рыя ад дзе ла аду ка цыі, спор ту і ту рыз му рай вы кан ка-
ма. Па цяр пе лых ня ма. Ра бот ні ка мі МНС і ін шых ар га ні за цый 
пра во дзі лі ся ра бо ты па рас пі лоў цы і ўбор цы дрэў, якія ўпа лі, 
лік ві да цыі на ступ стваў пад тап лен няў.

Па звест ках «Бел энер га», на пра ця гу су так на тэ ры то-
рыі кра і ны пе ры я дыч на па ру ша ла ся элект ра за бес пя чэн не 
715 на се ле ных пунк таў. Ад клю чэн ні апе ра тыў на вы праў ля-
лі ся ава рый ны мі бры га да мі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ішоў це раз пу ці ў на вуш ні ках...
Яшчэ не вы сах лі слё зы па ах вя рах ава рыі на чы гу-
нач ных пу цях у Іва наў скім ра ё не, як прый шло но вае 
па ве дам лен не пра тра ге дыю. Гэ тым ра зам бя да 
зда ры ла ся ў Ба ра на ві чах.

Афі цый ны прад стаў нік Брэсц ка га аб лас но га УУС Сяр гей 
ДУ ЧЭН КА па ве да міў, што не да лё ка ад стан цыі Ба ра на ві чы-
Цэнт раль ныя пу ця вой ма шы най (цеп ла воз і дзве плат фор мы) 
быў смя рот на траў ма ва ны жы хар вёс кі Ляс ная. У вы ні ку ава-
рыі 18-га до вы хло пец за стаў ся без ног, яму ада рва ла паль цы 
на ад ной з рук, так са ма бы ла за фік са ва на чэ рап на-маз га вая 
траў ма. Па цяр пе ла га да ста ві лі ў баль ні цу, дзе яму пра вя лі не-
аб ход ныя апе ра цыі, але ў ноч на аў то рак хло пец па мёр.

Юнак ву чыў ся ў Мін скім ПТК чы гу нач на га транс пар ту і 
ўжо хут ка сам па ві нен быў са чыць за бяс печ ны мі па во дзі-
на мі на чы гун цы. Але тра піў пад са стаў, ка лі ішоў па пу цях 
у на вуш ні ках, та му і не па чуў на блі жэн ня ма шы ны.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Дзве смер ці за пар на тра се
У Ня свіж скім ра ё не два ча ла ве кі, якія вый шлі з ма-
шыны на тра се М1, бы лі збі тыя транс парт ны мі срод-
ка мі, па ве да мі лі ва УДАІ УУС Мі набл вы кан ка ма.

Зда рэн не ад бы ло ся пры бліз на ў 22.30 на 256-м кі ла мет ры 
аў та да ро гі Брэст—Мінск—мя жа РФ па блі зу вёс кі Ма лі наў ка. 
Пас ля вы му ша на га спы нен ня ў па ла се раз го ну ка ля асвет-
ле най ста ян кі 30-га до вы па са жыр аў та ма бі ля «Хён даі Сан та 
Фе» не ўпэў ніў ся ў бяс пе цы і вый шаў на пра ез ную част ку. 
Там яго збіў аў то бус «Не аплан 116», які ехаў ў на прам ку 
Брэс та. Збі ты за стаў ся ля жаць на пра ез най част цы. Па са жы-
ры лег ка ві ка — жан чы на і муж чы на — па бег лі да па цяр пе-
ла га для ака зан ня да па мо гі. У гэ ты мо мант на яго здзейс ніў 
на езд «Пе жо Парт нёр». Жан чы на па спе ла ад ско чыць у бок, 
а муж чы на тра піў пад ко лы ма шы ны. Два муж чы ны за гі ну лі 
на мес цы. Аб ста ві ны ДТЗ уста но віць след ства. Вя до ма, што 
ні хто з іх не быў па зна ча ны свят ло ад бі валь ны мі эле мен та мі. 
Рас па ча ты кры мі наль ныя спра вы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Пра мая лі ніяПра мая лі нія   ПА СКАР ДЗІ ЛІ СЯ 
НА ВАТ НА... КА РОЎ!

Ма ры на ЗДОЛЬ НІ КА ВА, 
на мес нік стар шы ні Га ра доц ка га рай вы кан ка ма 

па са цы яль ных пы тан нях.
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ВЫ ПРА БА ВАН НЕ 
АГ НЁМ

ЗА ВЯР ША ЕЦ ЦА СУ МЕС НАЕ 
СТРА ТЭ ГІЧ НАЕ ВУ ЧЭН НЕ

Учо ра, у пе рад апош ні дзень бе ла рус ка-ра сій скіх 
ма неў раў, на па лі го не Да ма на ва, што на Брэст чы не, 
эк за мен тры ма лі зе ніт чы кі.

Ці шы ню па ру шы ла па ра вер та лё таў Мі-8. Роў ным клі-
нам над на шы мі га ло ва мі пра ля це ла звя но ву чэб на-ба я вых 
са ма лё таў Як-130. Сён ня авія цыя Ва ен на-па вет ра ных сіл 
і вой скаў про ці па вет ра най аба ро ны Уз бро е ных Сіл Бе ла ру-
сі — умоў ны пра ціў нік.

Уда ры з не ба ад бі вае зме ша нае пад раз дзя лен не ў скла-
дзе ды ві зі ё на зе ніт на-ра кет нага комплекса С-300 і зе ніт на-
ра кет най ба та рэі «Аса». Усё — пры ўза е ма дзе ян ні з пад раз-
дзя лен ня мі вай ско вай про ці па вет ра най аба ро ны. Уся го на 
па лі го не за дзей ні ча на ка ля 150 ча ла век і 45 адзі нак ва ен най 
і спе цы яль най тэх ні кі.

— Сён ня ка ман да ван нем Ва е на-па вет ра ных сіл і вой ска мі 
про ці па вет ра най аба ро ны ад пра цоў ва юц ца та кія пы тан ні, як 
ад біц цё ўда раў срод каў па вет ра на га на па дзен ня пра ціў ні ка 
і на ступ лен ня яго ж су ха пут ных гру по вак вой скаў, — ад зна-
чыў на мес нік ка ман ду ю ча га ВПС і вой ска мі ППА ге не-
рал-ма ёр Анд рэй ГУР ЦЭ ВІЧ. — Акра мя та го, на прак ты цы 
рэа лі зу ец ца ар га ні за цыя ўза е ма дзе ян ня і ўсе ба ко ва га за-
бес пя чэн ня ў ін та рэ сах ра шэн ня па стаў ле ных за дач.

Страль бу па па вет ра ных мі шэ нях вя дуць ба я выя ма шы ны 
«Аса», раз лі кі зе ніт на-ра кет на га комп лек су «Іг ла», а так са ма 
зе ніт най уста ноў кі 23-2. Аг ня выя за да чы вы ка на ны — зме-
ша нае пад раз дзя лен не пе ра во дзіц ца ў па ход нае ста но ві шча 
і пе ра мя шча ец ца на ін шую па зі цыю.

Як па дзя ліў ся на зі раль нік за ву чэн нем з Эс то ніі пад пал-
коў нік Каў па КІЙС, вай скоў цы па ка за лі ся бе вель мі пра фе-
сій на. «У мя не ёсць во пыт пры сут нас ці на па доб ных ву чэн нях 
у Нар ве гіі, Ру мы ніі, — пад крэс ліў ва ен на слу жа чы. — Што 
ты чыц ца ву чэн ня ў Бе ла ру сі, усё ад па вя дае та му, што бы ло 
за яў ле на за га дзя».

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kanyuta@zviazda.by

Брэсц кая воб ласць.

Фо
 та

 Н
ад

 зе
і Б
У Ж

АН
.

 Да слоў на
На чаль нік упраў лен ня ін фар ма цыі — прэс-сак ра тар 

га лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты Мі ніс тэр ства 
аба ро ны Бе ла ру сі Ула дзі мір МА КА РАЎ:

— Пра цяг ва ец ца дру гі этап бе ла рус ка-ра сій ска га су-
мес на га стра тэ гіч на га ву чэн ня «За хад-2017», у хо дзе яко-
га ад пра цоў ва юц ца пы тан ні кі ра ван ня вой ска мі (сі ла мі) ва 
ўмо вах аб ста ноў кі, якая хут ка мя ня ец ца, а так са ма пы тан-
ні ар га ні за цыі ўза е ма дзе ян ня і ўсе ба ко ва га за бес пя чэн ня 
па стаў ле ных за дач. Шта бы роз ных уз роў няў пра цяг ва юць 
ад пра цоў ваць пы тан ні, звя за ныя з кі ра ван нем вой ска мі 
(сі ла мі) пры вя дзен ні ма неў ра най аба ро ны. Ажыц цяў ля-
юц ца збор, ана ліз і аб агуль нен не да ных аб ста ноў кі, на 
асно ве якіх пры ма юц ца ра шэн ні, удак лад ня юц ца за да чы, 
ад бы ва ец ца бес пе ра пын нае кі ра ван не вой ска мі пад час 
вы ка нан ня ву чэб на-ба я вых за дач.


