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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.43 20.33 14.50
Вi цебск — 5.29 20.26 14.57
Ма гi лёў — 5.33 20.23 14.50
Го мель — 5.34 20.15 14.41
Гродна — 5.59 20.47 14.48
Брэст    — 6.04 20.43 14.39

ЗАЎТРА
— Ты што мне абя цаў? «За раз па-

мыю по суд». А га дзін нік ужо коль кі 

па каз вае?

— Без дзе ся ці «за раз»!

У апош ні час вель мі рас паў сю дзі ла ся 

звыч ка га ва рыць па тэ ле фо не на гуч най 

су вя зі, тры ма ю чы яго пе рад тва рам на 

паль цах, як у ста ра жыт ныя ча сы тры ма лі 

спо дак з гар ба тай. Я та кі спо саб тэ ле фа-

на ваць на зы ваю «па-ку пец ку».

— Ты ча го ўчо ра па тэ ле фо не цэ лую 

га дзі ну ла яў ся? Сва рыў ся з кімсь ці?

— Ды не, сяб ра з днём на ра джэн ня 

він ша ваў!

Месяц
Апошняя квадра ў 1.18.

Месяц у сузор’і Вадаліва.

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Антона, Астапа, 
Івана, Марціна.
К. Зіты, Феліцыі, Андрэя, Сяргея, 
Тодара, Тэафіла.

27 КРА СА ВІ КА

1550 год — у мяс тэч ку Мір (ця пер 

Ка рэ ліц кі ра ён) за вяр шы-

ла ся бу даў ніц тва царк вы ба зыль ян ска га 

ма нас ты ра (ця пер — Мір ская Тра ец кая 

царк ва) — пом ні ка куль та вай ар хі тэк туры. 

Ахоў ва ец ца дзяр жа вай.

1580 год — у По лац ку за сна ва ны езу іц кі ка ле гі ум 

(іс на ваў да 1812 го да), пер шым рэк та рам яко-

га стаў бу ду чы рэк тар ві лен скай ака дэ міі — Пётр Скар га.

1604 год — на ра дзіў ся Гі ём Бап лан, фран цуз-

скі кар то граф. У 1630—1648 га дах слу жыў 

у вой ску Рэ чы Па спа лі тай у чы не ка пі та на ар ты ле рыі. 

Ства рыў кар ты тэ ры то рый су час ных Бе ла ру сі, Літ вы, 

Поль шчы і Укра і ны. У кар це «Вя лі кае Княст ва Лі тоў скае 

і Бе лая Русь» упер шы ню наз ва «Бе ла русь» вы не се на ў 

за га ло вак.

1849 год — 170 га доў (па ста рым сты лі) з дня 

на ра джэн ня (г. Слуцк) Ві толь да Кар ла ві ча 

Цэ рас ка га, ву чо на га-аст ра но ма, пра фе са ра Мас коў ска га 

ўні вер сі тэ та, чле на-ка рэс пан дэн та Пе цяр бург скай ака дэ-

міі на вук. Скон чыў Слуц кую гім на зію і па сту піў у Мас коў скі 

ўні вер сі тэт. Пас ля яго за кан чэн ня пра ца ваў на па са дзе 

аст ра но ма-на зі раль ні ка ў аст ра на міч най аб сер ва то рыі 

гэ тай на ву чаль най уста но вы. У 1890—1916-м — ды рэк тар 

аб сер ва то рыі. В. Цэ рас кі быў за сна валь ні кам мас коў скай 

шко лы фо та мет рыс таў, ад ным з пер шых да след чы каў, 

якія вы зна чы лі зор ную ве лі чы ню Сон ца. Не ка то рыя на ву-

ко выя пра цы ву чо на га пры све ча ны вы ву чэн ню ме тэ о раў. 

З 1895 го да па яго іні цы я ты ве па ча ло ся сіс тэ ма тыч нае 

фа та гра фа ван не не ба. Па мёр у 1925 го дзе.

1930 год — у Го ме лі ўве дзе ны ў дзе ян не за вод 

сель ска гас па дар ча га ма шы на бу да ван ня 

(«Гом сель маш»).

1930 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Май Воль фа-

віч Дан цыг, бе ла рус кі жы ва пі сец, педагог, 

за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі, на род ны мас так 

Бе ла ру сі. Ся род ра бот: кар ці ны «Ці шы ня», «Мая Ла гой-

шчы на», «Ві цебск — ра дзі ма Ша га ла». З тво раў ма ну-

мен таль на га жы ва пі су — ма за іч нае па но ў кі на тэ ат ры 

«Пар ты зан», ма за і ка ў гас ці ні цы «Юбі лей ная». Твор-

часць вы зна чае яр кая ін ды ві ду аль ная ма не ра, асноў ны мі 

ры са мі якой з'яў ля юц ца эпіч ныя, ма ну мен таль на-аб-

агуль не ныя трак тоў кі фор маў, экс прэ сіў насць ка ля ро-

вых ра шэн няў, глы бі ня псі ха ла гіч ных ха рак та рыс тык. 

Лаў рэ ат прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла Бе ла ру сі. Па мёр 

у 2017 го дзе.

1792 год — ство ра на Тар га віц кая 

кан фе дэ ра цыя — са юз маг-

на таў і шлях ты Рэ чы Па спа лі тай, якія вы-

сту пі лі су праць ра шэн няў Ча ты рох га до ва-

га сей ма 1788—1792 га доў і Кан сты ту цыі 

3 мая 1791 го да; кан фе дэ ра ты звяр ну лі ся 

па да па мо гу да Ра сіі.

1908 год — ад кры лі ся ІV лет нія Алім пій скія 

гуль ні ў Лон да не (Вя лі ка бры та нія). Алім-

пі я да пра хо дзі ла з 27 кра са ві ка да 31 каст рыч ні ка 

1908 го да. Пер ша па чат ко ва ста лі цай лет ніх Алім пій-

скіх гуль няў быў абра ны Рым. Ад нак пла ны змя ша ла 

вы вяр жэн не вул ка на Ве зу вія ў 1906 го дзе, ад яко га 

моц на па цяр пеў італь ян скі го рад Не апаль. Вы ра шыў-

шы, што ад наў лен не Не апа ля ста не і без та го моц най 

на груз кай на бюд жэт дзяр жа вы, прэм' ер-мі ністр Іта ліі 

Джа ва ні Джа лі ці вы сту піў су праць пра вя дзен ня Гуль няў 

у Ры ме. У вы ні ку ў МА Ка за ста ло ся ўся го два га ды (гэ та 

вель мі не вя лі кі тэр мін), каб знай сці но вую алім пій скую 

ста лі цу. Ёю і стаў Лон дан, Гуль ні ў якім пры мер ка ва лі да 

буй ной Фран ка-Бры тан скай вы стаў кі. У іх пры ня лі ўдзел 

22 ка ман ды і 2008 спарт сме наў (больш, чым на ўсіх па-

пя рэд ніх Гуль нях, ра зам узя тых). Алім пі ё ні кі ра зы гра лі 

па між са бой 110 кам плек таў ме да лёў у 22 ві дах спор ту. 

У іх лі ку — ака дэ міч нае вес ла ван не, бокс, ба раць ба, ве-

ла спорт, вод нае по ла, фут бол, ха кей на тра ве, па рус ны 

спорт, по ла, рэг бі і ін шыя.

1927 
год — на ра дзіў ся Яў ген Аляк санд ра віч 

Мар гу ноў, са вец кі ак цёр кі но, за слу жа ны 

ар тыст РСФСР. Сыг раў экс цэнт рыч ную ро лю Бы ва ла га 

ў ка ме ды ях рэ жы сё ра Л. Гай дая. Зды маў ся ў філь мах 

«Дай це кні гу скар гаў», «Сем ста рых і ад на дзяў чы на», 

«Тры таў сту ны», «Каў каз ская па лон ні ца» і ін шых. Па-

мёр у 1999 го дзе.

1974 год — ад пе ро на Яра слаў ска га вак за ла 

ў Маск ве на бу даў ніц тва Бай ка ла-Амур-

скай чы гу нач най ма гіст ра лі ад пра віў ся пер шы Усе са-

юз ны ўдар ны атрад імя ХVІІ з'ез да ВЛКСМ.
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ШАШ ЛЫ КІ ШАШ ЛЫ КІ 
НА МІЛЬ Ё НЫ НА МІЛЬ Ё НЫ 

ЕЎ РАЕЎ РА
У італь ян скай пра він цыі Ко ма на 

двух 22-га до вых сту дэн таў ус кла-

лі ад каз насць за ляс ны па жар. 

Ім да вя дзец ца кам пен са ваць на-

не се ны ўрон, па ве дам ляе BBС 

Nеws.

Па жар у ра ё не га ры Мон тэ-Бер-

лін ге ра па чаў ся 30 снеж ня 2018 го да, 

бу ша ваў не каль кі дзён і зні шчыў ка ля 

1000 гек та раў ле су. Пра ва ахоў ныя 

ор га ны вы свет лі лі, што агонь рас-

паў сю дзіў ся ад ляс но га до мі ка, дзе 

ад па чы ва лі двое ма ла дых лю дзей. 

Мер ка ва най пры чы най уз га ран ня 

бы лі вуг лі, на якіх хлоп цы сма жы лі 

мя са. Абод вух сту дэн таў пры зна лі 

ві на ва ты мі ў па жа ры. Кож на га з іх 

аштра фу юць на 13,5 міль ё на еў ра. 

Гэ тая су ма бы ла раз лі ча на на пад ста-

ве пло шчы спа ле на га ле су і прад пі-

са на га за ко нам спаг нан ня за па шко-

джан не ад на го квад рат на га мет ра. 

Так са ма ві на ва тым пры зна ны дзед 

ад на го са сту дэн таў, яко му на ле жаў 

ляс ны до мік.

Адзін са сту дэн таў за явіў, што глы-

бо ка смут куе з пры чы ны па жа ру, але 

мяр куе, што агонь рас паў сюдж ваў ся 

ад ра зу з не каль кіх мес цаў. Па вод ле 

яго слоў, яны з сяб рам ад ра зу вы клі ка-

лі па жар ных і спра ба ва лі пат ушыць по-

лы мя. «Нас зра бі лі каз ла мі ад пу шчэн ня 

з-за па жа ру, які нель га рас тлу ма чыць. 

На са мрэч, ах вя ры тут мы», — ска заў 

ма ла ды ча ла век.

ТАК СІ ПАС ЛЯ ТАК СІ ПАС ЛЯ 
ВЕ ЧА РЫН КІ... ВЕ ЧА РЫН КІ... 

У ІН ШАЕ У ІН ШАЕ 
ГРАФ СТВАГРАФ СТВА

У Лонда не дзяў чы на, якая зна-

хо дзі ла ся ў не цвя ро зым ста не, 

за мо ві ла так сі да до му, але за бы-

ла ся па мя няць ад рас. Яна пра еха-

ла 321 кі ла метр, перш чым зра зу-

ме ла сваю па мыл ку, па ве дам ляе 

га зе та Thе Sun.

25-га до вая Хе ле на Драй дэн пра пус-

ці ла апош нюю элект рыч ку да Гіл фар-

да, што зна хо дзіц ца за 43 кі ла мет ры 

ад бры тан скай ста лі цы, і вы ра шы ла 

вы клі каць так сі. Але бу ду чы п'я най, 

дзяў чы на за сну ла на зад нім ся дзен ні 

аў то і зу сім за бы ла ся аб тым, што яе 

да маш ні ад рас у ма біль най пра гра-

ме па зна ча ны як Нью касл, граф ства 

Тайн-энд-Уір (454 кі ла мет ры ад Лон-

да на) — там раз ме шча ны ўні вер сі тэт, 

дзе ву чы ла ся Хе ле на.

Драй дэн усвя до мі ла сваю па мыл ку 

толь кі пас ля та го, як кі роў ца ўдак лад-

ніў: ці ўпэў не на яна, што хо ча ехаць 

у Нью касл. Дзяў чы на рас тлу ма чы ла 

сі ту а цыю, пас ля ча го кі роў ца раз вяр-

нуў ся, не да ехаў шы 120 кі ла мет раў да 

пунк ту пры зна чэн ня.

У вы ні ку па езд ка каш та ва ла не цвя-

ро зай па са жыр цы 275 фун таў стэр-

лін гаў, што знач на пе ра вы шае кошт 

ну ма ра ў лон дан скім га тэ лі. Па вод ле 

слоў Хе лен, яна ад чу вае ся бе «спус то-

ша най» з-за гэ тай сі ту а цыі, хоць гро шы 

за па езд ку яшчэ не спі са ныя з яе ра-

хун ку — на ім прос та ня ма та кой су мы. 

Прад стаў ні кі кам па ніі-пе ра воз чы ка, 

у сваю чар гу, па ве да мі лі, што пра цу-

юць над ра шэн нем гэ тай праб ле мы.

КОСТ КУ КОСТ КУ 
ДА СТА ЛА, ДА СТА ЛА, 

ЛЫЖ КУ ЛЫЖ КУ 
ПРА ГЛЫ НУ ЛАПРА ГЛЫ НУ ЛА

Са стра ва валь най сіс тэ мы жы хар-

кі кі тай ска га го ра да Шэнь чжэнь, 

што ў пра він цыі Гу ан дун, да ста лі 

13-сан ты мет ро вую ме та ліч ную 

лыж ку, па ве дам ляе вы дан не 

АsіаОnе.

Жан чы на пра глы ну ла ста ло вы пры-

бор, ка лі спра ба ва ла з яго да па мо гай 

да стаць ры бі ну кост ку, што за храс ла 

ў гор ле. Яна больш за ты дзень не звяр-

та ла ся ў шпі таль, бо лыж ка ў жы ва це 

не вы клі ка ла ні бо лю, ні дыс кам фор ту. 

Толь кі на дзя ся ты дзень пас ля зда рэн-

ня жан чы на вы ра шы ла ўсё ж пра ве-

рыц ца. Лыж ку вы яві лі і вы ня лі — уся 

пра цэ ду ра за ня ла дзе сяць хві лін. Ад-

нак, за ўва жы лі ме ды кі, ка лі б лыж ку 

свое ча со ва не да ста лі, маг ло па чац ца 

ўнут ра нае кро ва ця чэн не.

Пад рых та ваў Іван КУ ПАР ВАС.

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 3. Коль-

касць дзён ад Вя лі ка дня да Ра-

даў ні цы. 9. Лі чы ла ся: ад куль на 

Вя лік дзень дзьме ... — ад туль 

бу дзе дзьмуць усё ле та (прыкм.). 

10. Ку рач ка быч ка на ра дзі ла, а па-

рсю чок ... знёс (жарт). 11. Дрэ вы, 

па са джа ныя ка ля да ро гі. 14. На 

чу жой ста ра не і жук ... , і ста рая 

ба ба — ма ла дзі ца (прык.). 15. Рам-

ка. 16. Ат мас фер ныя апад кі: лі чы-

ла ся, каб за сце раг чы ні ву ад ... , 

кост кі з асве ча на га мя са з ве лі код-

на га ста ла трэ ба за ка паць у жы-

це. 19. Бы ла б ... — бу дзе мя са і 

шча цін ка (прык.). 20. Юры з ра сой, 

а ... з сяў бой (прык.). 21. «На пе рад 

па ... ! Хай злое ўсё дрог не, // Вяс на 

ўжо на све це, — Хрыс тос уваск-

рос!» З вер ша Я. Ку па лы «Вя лік-

дзень». 22. Спар тыў ныя спа бор ніц-

твы. 23. Тое, што ўжы ва ец ца для 

ўгна ен ня гле бы. 24. На пра мак лі ніі 

да ро гі. 27. «Ве лі код ныя ... ». Апа-

вя дан не З. Бя ду лі. 31. Моц ны ал-

ка голь ны на пі так; каб усып ляць 

ведзь ма роў, у ... кі да лі стоў ча ныя 

ска рын кі ад асве ча ных ве лі код ных 

бу лак. 33. Ву чы ... , ву чы ся ў на-

ро да (прык.). 34. Ба бо вая рас лі на; 

яе ра і лі се яць на Чыр во ную (Ве лі-

код ную) пят ні цу. 35. Упры го жан не, 

якое жан чы ны но сяць на шыі.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Цар коў ны 

.... Лі чы ла ся, што на Вя лік дзень ад 

яго абу джа юц ца пас ля зі мы пчо лы, 

па чы на юць спя ваць птуш кі. 2. У ... 

дроў не во зяць (прык.). 4. Ня бес нае 

це ла. 5. Ба га та ... квет ка мі, а во-

сень па лет ка мі (прык.). 6. Верх ні 

слой скур кі пла доў цыт ру са вых. 

7. Па спра ча лі ся за ..., а ў мя ху — 

смех (прык.). 8. Су хі ма рац, мок ры 

май — бу дзе ... і ка ра вай (прык.). 

12. ..., Вя ліч ка, Пас ха; ад на з на зваў 

Вя лі ка дня. 13. Наз ва ва ла чоб ні каў, 

якія на пер шы дзень Вя лі ка дня 

ха дзі лі і спя ва лі, жа да лі се ля ні ну 

плё ну на ні ве, зда роўя. 17. Па дзен-

не ка пель та ла га сне гу са стрэх, 

дрэў. 18. Ду шэў нае хва ля ван не. 

24. Май ская ... га лод на га на кор міць 

(прык.). 25. ..., або гуш кал ка, ка лы-

хан ка; звы чай гуш кац ца на ... асаб-

лі ва быў па шы ра ны на Вя лік дзень. 

26. Той, хто вя дзе ас ке тыч нае жыц-

цё. 28. У кра са ві ку ... ў ста гах прэе 

(прык.). 29. Шост для аба зна чэн ня 

мя жы. 30. Вяс но вы дзень ... кор міць 

(прык.). 32. Кра са вік з ва дою — ... 

з тра вою (прык.).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.
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Ве лі код ныя пе ра пе вы





ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Па га ры зан та лі: 3. Дзе вяць. 9. Ве цер. 10. Яеч ка. 11. Пры са ды. 

14. Мя са. 15. Аса да. 16. Град. 19. Свін ка. 20. Мі ко ла. 21. Шчас це. 

22. Тур нір. 23. Гной. 24. Тра са. 27. Яй кі. 31. Га рэл ка. 33. На род. 34. Га-

рох. 35. Ма ніс ты. 

Па вер ты ка лі: 1. Звон. 2. Лес. 4. Зор ка. 5. Вяс на. 6. Цэд ра. 7. Мех. 

8. Ка ша. 12. Вя лі ка дне. 13. Ла лоў ні кі. 17. Ка пеж. 18. Сму та. 24. Тра ва. 

25. Арэ лі. 26. Ас кет. 28. Се на. 29. Вя ха. 30. Год. 32. Май.

У ЛЕ СЕ НА РА ДЗІ ЛА СЯ, НА ДВА РЭ ЗА РАЗ ЖЫ ВЕ
Як вы клю чыць дрэ ва ў ляс ным на са джэн ні для азе ля нен ня пры-

ват на га пад вор ка? Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі вы сту пі ла з ін-

фар ма цы яй для гра ма дзян ад нос на маг чы мас ці та ко га ада бран ня 

дрэў у ляс ных на са джэн нях для азе ля нен ня пры ват ных два роў.

Па ра дак ада бран ня дзі ка рос лых рас лін пра ду гледж вае кан фіс ка цыю 

іх на бяз вы плат най асно ве. Да ты чыц ца пра цэ ду ра рас лін, што рас туць 

на зем лях ляс но га фон ду і мо гуць быць вы ка ры ста ны гра ма дзя на мі ў 

якас ці па са дач на га ма тэ ры я лу для азе ля нен ня і доб ра ўпа рад ка ван ня. 

Ада бран не пра во дзіц ца ў пры сут нас ці служ бо вых асоб дзяр жаў най ляс-

ной ахо вы на:

— участ ках ляс но га фон ду, пры зна ча ных для пра вя дзен ня ін шых вы се-

чак (су цэль ныя са ні тар ныя; вы сеч кі ле су, якія пра вод зяц ца пры пра клад цы 

квар таль ных пра сек, ства рэн ні су праць па жар ных раз ры ваў і іх утры ман ні; 

вы сеч кі дрэў на па ста ян ных ле са на сен ных план та цы ях; вы сеч кі ле су пры 

рас чыст цы ад ляс ных на са джэн няў участ каў ляс но га фон ду для бу даў ніц-

тва да рог, ін жы нер ных ка му ні ка цый, ін шых лі ней ных збу да ван няў, по шу ку 

і раз вед кі ка рыс ных вы кап няў і ін шых рэ сур саў не траў);

— квар таль ных пра се ках і су праць па жар ных раз ры вах.

У Мін ляс га се звяр та юць ува гу, што кан крэт ныя мес цы кан фіс ка цыі 

дзі ка рос лых рас лін вы зна ча юц ца ляс га са мі. Азна ё міц ца з пе ра лі кам 

мож на пры зва ро це ў ляс гас або ляс ніц тва.

ЗЛА ВІЎ — ВЫ ПУС ЦІ
У кра і не аб ве шча ны рэс пуб лі кан скі кон курс «Най леп шы ад пу шча-

ны ры ба лоў ны тра фей го да».

Яго ар га ні за та рам вы сту пае Бе ла рус кае та ва рыст ва па ляў ні чых і 

ры ба ло ваў.

Удзель ні кі спа бор ніц тваў па він ны быць пра ва дзей ны мі чле на мі Бе ла-

рус ка га та ва рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў. У кон кур се дзе сяць на мі на-

цый — па роз ных ві дах рыб (з ука зан нем тра фей ных па ме раў): най леп шы 

тра фей шчу па ка — пры ма ец ца на кон курс ад 65 сан ты мет раў, ля шча — ад 

40 сан ты мет раў, язя (га лаў ня) — ад 35 сан ты мет раў, лі ня — ад 30 сан ты-

мет раў, бе ла га аму ра — ад 70 сан ты мет раў, са за на (кар па) — ад 50 сан-

ты мет раў, жэ ра ха — ад 60 сан ты мет раў, су да ка — ад 60 сан ты мет раў, 

со ма — ад 100 сан ты мет раў, аку ня — ад 35 сан ты мет раў.

Для ўдзе лу не аб ход на па даць за яву ў ад воль най фор ме з ука зан нем 

кан такт ных да ных за яў ні ка; ко пію член ска га бі ле та Бе ла рус ка га та ва-

рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў з ад зна кай аб вы пла це што га до вых член-

скіх уз но саў; ін фар ма цыю аб тра феі (мес ца і да та вы ла ву, па мер тра фея, 

снасць і ін шае); фа та гра фіі злоў ле най ры бы на фо не ме та ліч най лі ней кі 

(ру лет кі) і ры ба ло ва з тра фе ем. Пры гэ тым дзя лен ні лі ней кі (ру лет кі) 

павінны быць бач ныя. Так са ма трэ ба даць ві дэа ма тэ ры ял, які па цвяр джае, 

што жы вую ры бу ад пус ці лі ў ва да ём. Пры гэ тым ві дэа па він на бес пе ра-

пын на ахоп лі ваць па на ра му ры ба лоў ных угод дзяў, пе ры яд ад па чат ку 

вы мя рэн ня да та го мо ман ту, ка лі ры бак ад пус ціў ры бу.

За яў кі на ўдзел, фо та- і ві дэа ма тэ ры я лы пры ма юц ца да 31 жніў ня ў 

элект рон ным вы гля дзе на е-mаіl: оhоtа_bооr@mаіl.ru аль бо да стаў ля юц ца 

па ад ра се: г. Мінск, зав. Ка лі ні на, 16 (Рэс пуб лі кан скі са вет Бе ла рус ка га 

та ва рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў). Ры ба ло вы, якія пе ра маг лі ў кож най 

з на мі на цый (за вы клю чэн нем на мі на цыі «Най леп шы тра фей со ма»), 

уз на га родж ва юц ца дып ло мам, ме да лём і гра шо вай прэ мі яй у па ме ры 

15 ба за вых ве лі чынь. Пе ра мож ца ў на мі на цыі «Най леп шы тра фей со ма» 

ўзна га родж ва ец ца дып ло мам, ме да лём і гра шо вай прэ мі яй у па ме ры 

20 ба за вых ве лі чынь.

КАБ ПА ЗБЕГ НУЦЬ БЯ ДЫ З АГ НЁМ У ЛЕ СЕ
У Бе ла ру сі — па жа ра не бяс печ ны се зон. У гэ ты пе ры яд асаб лі ва 

асця рож ным вар та быць з аг нём у ле се. Як не да пус ціць бя ды? 

Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі на га да ла аб эле мен тар ных пра-

ві лах па во дзі наў з аг нём у ле се.

1. Не кі дай це цы га рэ ты, не да кур кі, за пал кі, не пе ра ка наў шы ся, што 

яны на дзей на па ту ша ныя.

2. Не раз вод зьце вог ні шчы на за хлам ле ным мес цы, ся род гус той су-

хой тра вы, на су хой мо ха вай па душ цы — па пя рэд не ачыс ці це мес ца для 

вог ні шча, пры бя ры це з яго ўсе рас лін ныя рэшт кі.

3. Не раз вод зьце вя лі кі агонь бліз ка да хмыз ня коў, пад кро на мі дрэў, 

у су хім тра вас тоі.

4. Пры моц ным вет ры за га ра дзі це вог ні шча ад вет ру на ту раль ны мі або 

штуч ны мі пе ра шко да мі (вы вер ну тымі кам ля мі дрэў, ка мя ня мі і ін шым).

5. З асаб лі вай асця рож нас цю вы ка рыс тоў вай це ў якас ці па лі ва па ро ды 

дрэў, якія да юць пры зга ран ні шмат іск раў. Змеш вай це ў вог ні шчы гэ тыя 

па ро ды з ін шы мі, якія не да юць шмат іск раў.

6. Ра бі це вог ні шча кам пакт ным, на не вя лі кім участ ку, не рас цяг вай це 

яго па пло шчы.

7. Не па кі дай це вог ні шча без на гля ду на пра цяг лы час.

8. Не да да вай це ў вог ні шча но вых доў гіх і тоў стых дроў пры клад на за 

паў га дзі ны да кан чат ко ва га сы хо ду з ле су, каб у ім не за ста ва ла ся буй-

ных га ла ве шак, якія цяж ка ту шыць і якія мо гуць доў га тлець без пра явы 

вон ка вых пры кмет.

9. Сы хо дзя чы ад вог ні шча зу сім, ста ран на за га сі це яго. Ка лі бліз ка ёсць 

кры ні ца ва ды — за лі це ўсе буй ныя га ла веш кі па асоб ку, ад дзя ліў шы іх 

ад вог ні шча і па клаў шы по бач з ім. А вог ні шча з рэшт ка мі по пе лу за лі це 

да дат ко ва, па меш ва ю чы яго пры гэ тым пал кай, каб яно лепш пра мок-

ла. Ка лі ва ды не да стат ко ва, за ка пай це вог ні шча зям лёй, па лі це звер ху 

ва дой, ака пай це мес ца ка наў кай.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!


