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У Гер ма нii муж чы на на паў з на жом 
на па са жы раў аў то бу са, па цяр пе лi 14 ча ла век

Учо ра па лi цыя ня мец ка-

га го ра да Лю бек пра во дзi-

ла буй на маш таб ную апе ра-

цыю пас ля па ве дам лен няў 

аб над звы чай ным зда рэн нi 

ў га рад скiм аў то бу се. Як 

па ве дам ляе ТАСС са спа-

сыл кай на га зе ту «Лю бе-

кер на хрых тэн», муж чы на на паў з на жом на па са жы раў 

аў то бу са i па ра нiў не каль кi ча ла век.

Па да  ных га зе ты, два ча ла ве кi сур' ёз на па цяр пе лi, 

яшчэ 12 атры ма лi лёг кiя траў мы. За гi ну лых ня ма.

Зла чын ца — вы ха дзец з Iра на ва ўзрос це 30 га доў — 

па спра ба ваў збег чы, але быў за тры ма ны. Пра ва ахоў ныя 

ор га ны па цвер дзi лi ў «Твітэры», што бла ка ва лi мяс цо-

васць, дзе ад быў ся iн цы дэнт. Iн шых пад ра бяз нас цяў афi-

цый на па куль не пры во дзiц ца.

«Лю бе кер на хрых тэн» са спа сыл кай на вi да воч цаў па-

ве дам ляе, што па да зра ва ны спа чат ку кi нуў на пад ло гу 

за плеч нiк, з яко га пай шоў дым. Пас ля гэ та га ён да стаў 

нож i на кi нуў ся на па са жы раў. Кi роў ца ў гэ ты мо мант 

рэз ка за тар ма зiў i ад чы нiў дзве ры, каб па са жы ры, якія 

зна хо дзіліся ўнут ры, маг лi па кi нуць аўтобуc.

Урон ад ліў няў на за ха дзе Япо ніі 
ацэнь ва юць у $680 млн

Як па ве дам ляе ТАСС са спа сыл кай на за яву мі ніст ра 

сель скай гас па дар кі, ле са вод ства і ры ба лоў ства кра і ны 

Кэ на Са іта, шко да ад ма гут ных ліў няў, якія спра ва ка ва лі 

па вод кі і апоў зні, што аб ры ну лі ся на за ход нюю част ку 

Япо ніі, скла ла ка ля $680 млн.

Най мац ней шыя ліў ні пры нёс у Япо нію тай фун «Пра пі рун». 

У асоб ных рэ гі ё нах кра і ны за не каль кі дзён вы па ла больш за 

метр апад каў, што пры вя ло да раз ліц ця рэк і схо ду апоў зняў. 

У вы ні ку за гі ну ла не менш як 225 жы ха роў Япо ніі, яшчэ 14 

ча ла век да гэ та га ча су лі чац ца знік лы мі без вес так.

Ба лель шчы кі за час ЧС вы пі лі на ра сій скіх 
ста ды ё нах больш як 1,6 млн літ раў пі ва

Фут боль ныя заў зя та ры за час пра вя дзен ня чэм пі я на ту 

све ту па фут бо ле вы пі лі на ста ды ё нах больш за 3,2 млн 

шкля нак пі ва аб' ёмам 0,5 л. Пра гэ та га во рыц ца ў па ве-

дам лен ні Bud (афі цый ны брэнд пі ва, які меў лі цэн зію на 

про даж на ста ды ё нах) са спа сыл кай на да ныя ФІ ФА.

«Па вод ле афі цый ных да  ных ад ФІ ФА, за час мун дзі  я-

лю ў Ра сіі ба лель шчы кі вы пі лі больш за 3,2 млн шкля нак 

Bud», — га во рыц ца ў па ве дам лен ні.

Пры гэ тым ад зна ча ец ца, што больш за 2 % ад вы пі та га 

прый шло ся на без ал ка голь нае пі ва. На га да ем, чэм пі я нат 

све ту прай шоў з 14 чэр ве ня па 15 лі пе ня на 12 ста ды ё нах 

у 11 га ра дах Ра сіі.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Ай чын ныя спе цы я ліс ты пра цяг ва юць ма дэр ні за цыю 

сіс тэ мы ра ды я цый на га ма ні то рын гу, па ве да міў на-

чаль нік служ бы ра ды я цый на га ма ні то рын гу 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 Мі ха іл КА ВА ЛЕН КА.

Ра ней у нас бы лі ча ты ры аў та ма ты за ва ныя сіс тэ мы, якія 

ў аў та ма тыч ным рэ жы ме пра во дзі лі вы мя рэн ні га ма-фо ну ў 

зо не ўплы ву атам ных элект ра стан цый су меж ных дзяр жаў. 

Ця пер уве дзе на ў экс плу а та цыю аў та ма ты за ва ная сіс тэ ма 

кант ро лю ра ды я цый най аб ста ноў кі ў зо не ўплы ву Бе ла рус-

кай АЭС. Гэ та ўжо больш су час ная сіс тэ ма, якая да зва ляе 

не толь кі вы мя раць ма гут насць до зы га ма-вы пра мень ван-

ня, але і пра во дзіць якас ны ана ліз ра дые нук лід на га скла ду 

ат мас фер на га па вет ра.

А яшчэ да дат ко ва ўста лёў ва юц ца пунк ты ад бо ру проб 

аэ ра зо ляў пры зем на га слоя па вет ра. Гэ та най больш ад чу-

валь ны ме тад вы зна чэн ня ра дые нук лі даў у ат мас фер ным 

па вет ры. За кла дзе ны ланд шафт на-бія хі міч ныя па лі го ны 

для ма ні то рын гу глеб і пунк ты ма ні то рын гу па верх не вых 

вод. Прад стаў нік Мінп ры ро ды пад крэс ліў, што ра ды я цый-

нае ста но ві шча ў Бе ла ру сі за ста ец ца ста біль ным. У гэ тым 

го дзе ў су вя зі з за суш лі вым на двор' ем у па чат ку ле та быў 

ад зна ча ны вы па дак уз га ран ня ў чар но быль скай зо не на тэ-

ры то рыі Укра і ны. Мі ха іл Ка ва лен ка ад зна чыў, што служ ба 

ра ды я цый на га ма ні то рын гу бы ла пры ве дзе на ў рэ жым 

уз моц не най га тоў нас ці, ад нак ні я кіх пе ра вы шэн няў ра-

дые ак тыў на га за брудж ван ня за фік са ва на не бы ло.

Сяр гей КУР КАЧ



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Больш пад ра бяз на ню ан сы спра вы рас ту ма чыў на мес-

нік ге не раль на га ды рэк та ра дзяр жаў на га аб' яд нан ня 

«Жыл лё ва-ка му наль ная гас па дар ка Го мель скай воб-

лас ці» Алег СПІ РЫ ДО НАЎ:

— Пры рас пра цоў цы пра ект на-каш та рыс най да ку мен-

та цыі на ка пі таль ны ра монт гэ та га до ма бы лі атры ма ны 

тэх ніч ныя ўмо вы РУП «Го мель э нер га» на ўста ля ван не ў 

гэ тым до ме сіс тэ мы АСКУЭ (аў та ма ты за ва най сіс тэ мы 

кант ро лю і ўлі ку энер га спа жы ван ня). Та кім чы нам, па гэ-

тых тэх ніч ных умо вах ін дук цый ныя ін ды ві ду аль ныя пры бо-

ры для ўлі ку элект рыч най энер гіі па тра ба ва ла ся за мя ніць 

на элект рон ныя. Гра ма дзя не не каль кі ра зоў пра во дзі лі 

агуль ныя схо ды і ад мо ві лі ся ўста лёў ваць за свой кошт но-

выя элект рон ныя пры бо ры. Спра ва ў тым, што лі чыль ні кі 

АСКУЭ зні жа юць стра ты толь кі РУП «Го мель э нер га»: пры 

іх уста ля ван ні спе цы я ліс там ар га ні за цыі не трэ ба ха дзіць і 

зні маць па каз чы кі — уся ін фар ма цыя ві даць на кам п'ю та-

ры. Гра ма дзя нам і КЖРЭ УП «Чы гу нач нае» та кія лі чыль ні кі 

без па трэ бы. Да рэ чы, пры пра вя дзен ні ка пі таль на га ра мон-

ту не пра ду гле джа на вы дзя лен не срод каў для ўста ля ван-

ня но вых элект ра лі чыль ні каў АСКУЭ. Ад нак у тэх ніч ных 

умо вах, вы да дзе ных РУП «Го мель э нер га», зна чы ла ся: 

агуль нае аб ста ля ван не — за кошт срод каў кап ра мон ту, 

а пры бо ры ін ды ві ду аль на га ўлі ку — за кошт гра ма дзян. 

Лю дзей та кі ва ры янт за ка на мер на не за да во ліў. Да та го ж 

вы свет лі ла ся, што лі чыль ні кі ў гэ тым до ме прай шлі па-

вер ку ў 2015 го дзе. Па коль кі па ве рач ны ін тэр вал скла дае 

во сем га доў, яны мо гуць яшчэ не каль кі га доў вы ка рыс-

тоў ва ц ца. Кі раў ніц тву РУП «Го мель э нер га» мы на кі ра ва лі 

ад па вед ны ліст, атры ма ны з Го мель ска га абл вы кан ка ма. 

У ім змя шча ец ца па ра да пры пра вя дзен ні ка пі таль на га 

ра мон ту не вы да ваць та кія тэх ніч ныя ўмо вы і па тра ба ван ні 

пра за ме ну лі чыль ні каў, якія ня даў на прай шлі па вер ку. На 

сён няш ні дзень пры ня та ра шэн не аб змя нен нях у пра ект-

на-каш та рыс ную да ку мен та цыю па элект ра лі чыль ні ках 

сіс тэ мы АСКУЭ, а РУП «Го мель э нер га» аплам буе іс ну-

 ю чыя ў гра ма дзян ін дук цый ныя ін ды ві ду аль ныя пры бо ры 

і пры ме іх на свой улік.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ЗА СТА ЛІ СЯ ПРЫ СВА ІХ ЛІ ЧЫЛЬ НІ КАХ

Тэх на ло гііТэх на ло гіі   Тра ге дыяТра ге дыя  

ЗА ГІ НУ ЛА ПЯЦЬ ЧА ЛА ВЕК...
...А ЯШЧЭ 12 ПА ЦЯР ПЕ ЛІ

Учо ра ка ля пя тай га дзі ны ра ні цы на 289-м кі ла мет-

ры аў та да ро гі Кі еў — Адэ са, не па да лёк ад па сёл ка 

Кры вое Во зе ра, ад бы ло ся су тык нен не рэй са ва га 

мік ра аў то бу са «Фоль ксва ген» з бе ла рус кі мі ну ма-

ра мі, які ру хаў ся па марш ру це Адэ са — Го мель, 

і гру за ві ка, які, па вод ле па пя рэд ніх да ных, ста яў 

з пра ва га бо ку пра ез най част кі з-за ня спраў нас ці. 

Аб гэ тым па ве да мі лі ў па лі цыі Мі ка ла еў скай воб-

лас ці Укра і ны.

У МЗС Бе ла ру сі па цвер дзі лі факт зда рэн ня. «У ДТЗ за-

гі ну ла пяць ча ла век, два нац цаць зна хо дзяц ца ў баль ні цы з 

траў ма мі роз най сту пе ні цяж кас ці, трое з іх па куль у цяж кім 

ста не», — па ве да міў на чаль нік упраў лен ня ін фар ма цыі 

і ліч ба вай дып ла ма тыі — прэс-сак ра тар мі ніс тэр ства 

Ана толь ГЛАЗ.

Га лоў ным упраў лен нем На цы я наль най па лі цыі ў Мі ка-

ла еў скай воб лас ці ар га ні за ва на ра бо та га ра чай лі ніі, па 

якой сва я кі мо гуць па тэ ле фа на ваць і пра ве рыць, ці ёсць іх 

бліз кія ў спі се: +38 (0512) 53-11-13.

«Па лі цыя Мі ка ла еў шчы ны вы каз вае шчы рыя спа чу ван ні 

сва я кам па цяр пе лых гра ма дзян», — пе ра даў ад дзел ка му-

ні ка цыі па лі цыі Мі ка ла еў скай воб лас ці.

У пер шыя га дзі ны больш як 30 ча ла век звяр ну лі ся па 

тэ ле фо не га ра чай лі ніі. Па вод ле па ве дам лен ня ад дзе ла, 

«так са ма ў па лі цыю звяр ну ла ся ад на ту рыс тыч ная фір ма, 

якая пра па на ва ла свае бяс плат ныя па слу гі для транс пар-

ці роў кі траў ма ва ных і за гі ну лых гра ма дзян на ра дзі му. На-

цыя  наль ная па лі цыя ў Мі ка ла еў скай воб лас ці су пра цоў ні чае 

з прад стаў ні ка мі Дзяр жаў та інс пек цыі Бе ла ру сі па ўста наў-

лен ні ўсіх звес так пра асоб, якія па цяр пе лі ў ДТЗ».

42-га до вы кі роў ца гру за ві ка за тры ма ны. Ён дае тлу ма-

чэн ні з на го ды та го, ча му ён спы ніў ся на пра ез най част цы 

і ча му не пры няў усіх не аб ход ных мер бяс пе кі пад час ава-

рый на га пры пын ку, як та го па тра бу юць Пра ві лы да рож на га 

ру ху.

Як рас ка заў на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен-

ня ахо вы зда роўя Го мель ска га абл вы кан ка ма Мі ха іл 

ЗМУШ КО, па за яве сва я коў па цяр пе лых і аба вяз ко вым 

да зво ле ўкра ін скіх ме ды цын скіх ра бот ні каў на транс пар ці-

роў ку па цы ен таў рэ ані ма бі лі Го мель скай воб лас ці га то выя 

да ста віць гра ма дзян Бе ла ру сі да моў для пра ця гу ака зан ня 

ме ды цын скай да па мо гі.

Па цяр пе лыя і сва я кі ах вяр ава рыі так са ма атры ма юць 

ква лі фі ка ва ную псі ха ла гіч ную да па мо гу.

У ра ён най баль ні цы па сёл ка Кры вое Во зе ра па ве да мі лі, 

што дзя цей ся род па цяр пе лых ня ма.

Кі роў ца аў та ма бі ля з го мель скі мі ну ма ра мі не звяр таў-

ся па да звол на ажыц цяў лен не рэ гу ляр ных пе ра во зак па 

між на род ных марш ру тах, рас ка за лі ў «Го мель абл па са жыр-

тран се».

У ава рыі за гі нуў і ўла даль нік кам па ніі-пе ра воз чы ка, які 

быў за ру лём.

Да р'я СПЕ ВАК



Да нас на га ра чую лі нію «Звяз ды» 

звяр ну ла ся мін чан ка Ала КІ СЯ ЛЁ ВА. 

Маў ляў, ра туй це, бо я ўжо не ве даю, 

у якія зва ны біць... Сі ту а цыя са праў-

ды жу дас ная. У мі ну лую ня дзе лю ў 

ква тэ ры звер ху па ча ла пра ця каць 

ка на лі за цый ная тру ба. Жы ха ры до-

ма ну мар сем па Гор ным за вул ку 

вы но сі лі бруд, які ліў ся са сто лі, у 

лі та раль ным сэн се вёд ра мі. Ка му-

наль ныя служ бы на бя ду быц цам бы 

ад гук ну лі ся, але ска за лі, што праб-

ле му змо гуць вы ра шыць не ра ней 

як у апош нія дні лі пе ня...

Перш за ўсё жы ха ры до ма па тэ ле-

фа на ва лі ў адзі ную дыс пет чар скую 

служ бу ЖКГ г. Мін ска 115. Там іх за яў-

ку пры ня лі і ска за лі звяз вац ца на ўпрост 

з ЖЭ Сам. На на ступ ны дзень прый шоў 

сан тэх нік, які па абя цаў да ла жыць аб 

сі ту а цыі на на ра дзе. Як вы свет лі ла ся, 

ча каць па цяр пе лыя па він ны бы лі яшчэ 

не менш за два тыд ні: каб за мя ніць 

па шко джа ную тру бу, трэ ба знай сці 

но вую, а гэ та, хто б мог па ду маць, не 

так прос та! Па куль, як ва ры янт, мож на 

на огул пе ра крыць во да за бес пя чэн не. 

Ад нак та кі ад каз мяс цо вых жы ха роў 

не за да во ліў: у до ме шмат па жы лых 

лю дзей, не ка то рыя з іх сур' ёз на хва рэ-

юць, у ін шых сем' ях — ма лень кія дзе ці. 

А перс пек ты ва пра жыць у та кіх умо вах 

на ват дзень на гад вае эпі зод з нач но га 

каш ма ру. Гэ та пры тым, што за раз у 

до ме і так пра хо дзіць пла на вае ад клю-

чэн не га ра чай ва ды.

Су се дзі па ча лі спра ба ваць да тэ ле-

фа на вац ца ў роз ныя пад раз дзя лен ні 

ЖКГ — бес па спя хо ва. Ад каз адзін: вам 

прос та трэ ба кры ху па ча каць. Та ды Ала 

Ця рэнць еў на вы ра шы ла звяр нуц ца ў 

рэ дак цыю га зе ты «Звяз да». У яе жыц ці 

ўжо быў вы па дак, ка лі дзя ку ю чы спе цы-

яль на му ка рэс пан дэн ту па Гро дзен скай 

воб лас ці ка му наль ныя служ бы на рэш це 

спі ла ва лі ста рое ава рый нае дрэ ва.

Пер шы ж зва нок жур на ліс та ў ад-

дзел жыл лё вай гас па дар кі Мін гар вы-

кан ка ма па «пы тан ні ка на лі за цыі» па-

ка заў — так, як ёсць, быць не па він на. 

«Ды вы што? Не, гэ ты вы па дак ад на-

знач на ад но сіц ца да тых, якія па він ны 

вы ра шац ца ад ра зу ж. За раз бу дзем 

звяз вац ца з ра ён ны мі служ ба мі», — 

рас тлу ма чы ла спе цы я ліст. А вось у ад-

дзе ле жыл лё вай гас па дар кі Са вец ка га 

ра ё на спа чат ку не бы лі на стро е ныя так 

ап ты міс тыч на: «Так, на жаль, па куль 

тру бы ня ма і ра ней на зва ных дат не 

бу дзе». Але — ці то згад ван не вы шэй-

ста я чых ін стан цый, ці то ма ляў ні чае 

апі сан не па кут ні ў чым не ві на ва тых 

мін чан зай ме ла сваю сі лу — раз мо ва 

за вяр шы ла ся на па зі тыў най но це: «Мы 

за раз па гля дзім, што ўсё ж та кі мож на 

зра біць». Са мае дзіў нае, што не прай-

шло і паў га дзі ны, як па чуў ся паў тор ны 

зва нок на гэ ты раз шчас лі вай Алы Ця-

рэнць еў ны: «Знай шла ся тру ба! Май-

стры ўжо ў нас. Дзя куй вам ве лі зар ны 

ад усіх жы ха роў до ма». І быц цам бы і 

ра ду ец ца ду ша, што праб ле ма вы ра-

шы ла ся. А з дру го га бо ку, на кат вае 

сму так: ну ня ўжо нель га бы ло так ад-

ра зу?.. І ўсё ж шчас лі вы ка нец ёсць 

шчас лі вы ка нец.

Тэ ле фа нуй це нам на га ра чую лі нію, 

бу дзем вы ра шаць праб ле мы ра зам.

Да р'я КАС КО.

«ФО КУС» З ТРУ БОЙ
Як да мо віц ца з ка му наль ны мі служ ба мі

ГА МА-ФОН ПАД КАНТ РО ЛЕМ


