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Лю бая вя лі кая спра ва 

скла да ец ца з ма лых, 

пас ля доў ных кро каў. 

Так і з вы дан нем Брэсц-

ка га ра ён на га края знаў-

ча га аль ма на ха «Аст ра-

ме чаў скі ру ка піс». Ужо 

па ба чы ла свет 23 яго 

вы пус кі.

Вы хо дзіць па-свой му 

ўні каль нае вы дан не што-

квар таль на, па чы на ю чы з 

2013 го да. Сён ня, ка лі ча-

со пі сы, уво гу ле па пя ро выя 

вы дан ні ўзні ка юць як пер шы 

снег і рап тоў на зні ка юць, 

та кі во пыт да ра го га каш-

туе. Рэ дак тар і ўкла даль нік 

твор ча га пра ек та — брэсц кі 

лі та ра тар Аляк сандр Вал ко-

віч. За сна валь нік — Брэсц кі 

ра ён ны вы ка наў чы ка мі тэт. 

Пад трым ку ў рэа лі за цыі за-

ду ма на га най перш аказ вае, 

без умоў на, ад дзел ідэа ла-

гіч най ра бо ты, культуры 

і па спра вах мо ла дзі 

Брэсц ка га рай вы кан ка ма. 

А яшчэ — Брэсц кая ра ён ная 

біб лі я тэч ная сет ка, Брэсц кае 

ад дзя лен не Са ю за пісь мен-

ні каў Бе ла ру сі.

Пра змест, ха рак тар 

аль ма на ха га во раць тра-

ды цый ныя руб ры кі вы дан-

ня: «Аст ра ме ча ва і аст-

ра ме чаў цы», «Ча роў ныя 

спе вы і пад ан ні спад чы-

ны», «Скарб ні ца на род-

ных та лен таў», «Ма ла дое 

дрэ ва», «Лі та ра тур ная 

ся дзі ба», «Ка ра ні», «Ста-

рон кі гіс то рыі», «Ка лаў рот 

куль тур на га жыц ця», «Мая 

ма лая ра дзі ма». Фак тыч на 

ў кра і не ня ма ні вод на га вы-

дан ня па доб на га ха рак та-

ру. Дак лад на ня ма ні вод на-

га вы дан ня ў пе ры ё ды цы, 

якое б так на стой лі ва пра-

па ган да ва ла фальк лор ную 

спад чы ну. Тым бо льш што 

ў по лі зро ку да след чы каў, 

аў та раў, укла даль ні ка і рэ-

дак та ра «Аст ра ме чаў ска га 

ру ка пі су» — кан крэт ны, не-

вя лі кі па тэ ры то рыі рэ гі ён. 

Прый дзе час — і наступ-

ныя па ка лен ні да след чы-

каў на род най спад чы ны 

бу дуць звяр тац ца ме на ві-

та да ста ро нак края знаў-

ча га аль ма на ха. Пры ем на, 

што вы дан не ўдзя ляе шмат 

ува гі мо ла дзі, яе твор чым 

да сяг нен ням, зда быт кам.

Сяр гей ШЫЧ КО



Ба та рэі ста нуць га ра чы мі, ка лі 

ся рэд ня су тач ная тэм пе ра ту ра 

на ву лі цы бу дзе не боль шай за 

8 гра ду саў на пра ця гу пя ці дзён. 

Ка му наль ні кі ра зам з жы ха ра мі 

па зба вяц ца ад не па трэб ных рэ-

чаў з бал ко наў і пры бя руц ца ў 

пад ва лах і пад' ез дах. А «Мінск-

зе лян буд» пад час каст рыч ніц кіх 

су бот ні каў па ка жа мін ча нам, як 

пра віль на са джаць дрэ вы і кус-

ты. Пра гэ тыя і ін шыя за да чы па 

доб ра ўпа рад ка ван ні ста лі цы і яе 

пад рых тоў цы да зі мы рас ка за лі 

спе цы я ліс ты.

КАП РА МОНТ ДВА РОЎ 
І НО ВЫЯ ПАР КОЎ КІ

Больш за 25 ты сяч дрэў, звыш за 

50 ты сяч кус тоў і больш як 9 міль ё-

наў кве так сё ле та азе ля ні лі ста лі цу. 

А больш як 1000 прад пры ем стваў доб-

ра ўпа рад ка ва лі свае тэ ры то рыі.

— Пра ве дзе ны агляд-кон курс на 

най леп шае доб ра ўпа рад ка ван не, 

утры ман не і квет ка вае афарм лен-

не аб' ек таў вы зна чыў пе ра мож цаў. 

Яны атры ма лі дып ло мы і пры зы. Гэ-

та сты мул для суб' ек таў гас па да ран-

ня не толь кі пад трым лі ваць на сва іх 

тэ ры то ры ях чыс ці ню, але і доб ра ўпа-

рад ка ваць яе, — за ўва жы ла Ма ры на 

МА ЛА ЕВА, на чаль нік упраў лен ня 

га рад ской гас па дар кі і энер ге ты кі 

Мін гар вы кан ка ма.

Доб ра ўпа рад ка ва на так са ма больш 

за 650 два ро вых тэ ры то рый. Бя гу чы 

ра монт па па ляп шэн ні па крыц цяў ву ліц 

і два ро вых пра ез даў зроб ле ны больш 

як на 800 ты ся чах м2. У ста лі цы з'я ві ла-

ся звыш 6000 да дат ко вых пар ко вач ных 

мес цаў і больш як шэсць ін жы нер ных 

збу да ван няў для за ха ван ня аў та ма бі-

ляў: ста я нак і пад зем ных га ра жоў-ста-

я нак.

Пас ля пе ра пын ку ў не каль кі га доў 

сё ле та ў ста лі цы ад на ві лі ра бо ту па ка-

пі таль ным ра мон це два ро вых тэ ры то-

рый. У трох з дзе ся ці два роў 12 жы лых 

да моў, за пла на ва ных да кап ра мон ту, 

ра бо ты кан чат ко ва за вер ша ны.

— На ступ ным го дам пла ну ец ца ад-

ра ман та ваць та кім чы нам 28 два роў 

для 47 да моў. Мы мяр ку ем, што гэ тая 

ра бо та бу дзе ад ноў ле на і ста не пра-

во дзіц ца па ста ян на, — спа дзя ец ца 

Га лі на ГІ ЛЕ ВІЧ, на чаль нік ад дзе ла 

зем ле ўпа рад ка ван ня і ка пі таль на-

га ра мон ту два ро вых тэ ры то рый 

Мін скай га рад ской жыл лё вай гас-

па дар кі.

У пе ра лік ра бот па кап ра мон це два-

роў ува хо дзіць па шы рэн не пра ез даў, 

ра монт ас фаль та ва га па крыц ця, за ме-

на пе ша ход ных да ро жак, улад ка ван не 

кан тэй нер ных пля цо вак, ства рэн не да-

дат ко вых мес цаў для пар коў кі, аб рэз ка 

ава рый ных дрэў, уста ноў ка дзі ця ча га 

аб ста ля ван ня і ма лых ар хі тэк тур ных 

фор маў і ін шае.

АБ НАЎ ЛЕН НЕ СМЕТ НІЦ 
І ПАД' ЕЗ ДАЎ

Ме сяч нік па доб ра ўпа рад ка ван ні і 

азе ля нен ні тэ ры то рый, які мае на мэ-

це да па маг чы мін ча нам пад рых та вац-

ца да зі мы, пач нец ца 1 каст рыч ні ка. 

За гэ ты ме сяц мяр ку ец ца пры браць 

у го ра дзе ліс це, доб ра ўпа рад ка ваць 

два ры, ад ра ман та ваць больш як 

130 ты сяч м2 па крыц ця да рог і звыш 

250 пры пынкаў.

— Пад час ме сяч ні ка пла ну ец ца па-

са дзіць больш як шэсць ты сяч дрэў і 

20 ты сяч кус тоў. Ад нак па сад ка зя лё-

ных на са джэн няў пра цяг нец ца да кан-

ца го да, — да да ла Ма ры на Ма ла ева і 

вы ка за ла спа дзя ван не, што да ра бо ты 

пад час су бот ні каў да лу чац ца пра цоў-

ныя ка лек ты вы і жы ха ры.

Пад час ме сяч ні ка тра ды цый на 

бу дуць пры бра ны пад' ез ды, пад ва-

лы, два ры, ад ра ман та ва ны га зо ны. 

Су мес на з жы ха ра мі пла ну ец ца да-

гле дзець зя лё ныя на са джэн ні. А ра-

зам з ар га ні за цы я мі, якія аказ ва юць 

па слу гі па абы хо джан ні з цвёр ды мі 

ка му наль ны мі ад хо да мі, і жыл лё вы мі 

ар га ні за цы я мі — на вес ці па ра дак на 

кан тэй нер ных пля цоў ках, рас ка за ла 

Га лі на Гі ле віч:

— Та кая ра бо та па тра буе па ста-

ян на га ўдзе лу і аб наў лен ня. Кан тэй-

не ры зна хо дзяц ца на ву лі цы, а гэ та і 

дождж, снег, з імі пра цу юць ме ха ніз мы 

ма шын.

100 ЯБ ЛЫНЬ, 30 ЯСЕ НЯЎ 
І 10 ТЫ СЯЧ ХВА Ё ВЫХ

«Мінск зе лян буд» у каст рыч ні ку пла-

нуе вы са дзіць ка ля 5000 дрэў і 11 ты-

сяч кус тоў. Асноў ныя мес цы па сад кі: 

каль ца вая аў та да ро га, пар кі і скве ры. 

У пэў ных мес цах па сад кі пры мяр ку-

юць да юбі лей ных дат роз ных ар га-

ні за цый.

На прык лад, у Ло шыц кім пар ку зро-

бяць алею з па мят ным ка ме нем, пры-

све ча ную 100-год дзю МУС. У го нар 

45-год дзя «Мінск зе лян бу да» За вод-

ска га ра ё на вы са дзяць алею з 30 ясе-

няў. Яшчэ ад на алея з'я віц ца ў го нар 

80-год дзя Са вец ка га ра ё на ста лі цы, 

рас ка за ла Ан жа лі ка ПУ ЗАН КО ВА, кі-

раў нік служ бы па доб ра ўпа рад ка-

ван ні і ўтры ман ні аб' ек таў зя лё най 

гас па дар кі «Мінск зе лян бу да»:

— 100 яб лынь па іні цы я ты ве БРСМ 

мо ладзь вы са дзіць у пар ку Пе ра мо гі, 

а ў пар ку Ку ра соў шчы на аб ста лю юць 

і ад кры юць экас цеж ку. Усе гэ тыя ме-

ра пры ем ствы ўжо ад пра ца ва ны, пад 

іх ада бра ны па са дач ны ма тэ ры ял і вы-

зна ча ны мес цы вы сад кі.

Ста ліч ныя азе ля няль ні кі га то выя 

да па маг чы ўсім іні цы я тыў ным гра ма-

дзя нам і ар га ні за цы ям з пад бо рам пля-

цоў кі для па сад кі рас лін, даць ін стру-

мент і вы тры маць тэх на ло гію па сад кі. 

Акра мя та го, мяр ку ец ца пры браць 

пры га рад ныя ля сы.

Да кан ца го да так са ма бу дуць азе-

ля няц ца тэ ры то рыі школ, аб' ек таў бу-

даў ніц тва ва Уруч чы, для эс тэ ты за цыі 

пра спек та Пе ра мож цаў вы са дзяць 

больш як 10 ты сяч хва ё вых рас лін.

ШТРА ФЫ ЗА ЖЫ ВЁЛ 
І КІ НУ ТЫЯ АЎ ТО

У каст рыч ні ку ка му наль ні кі ра зам з 

прад стаў ні ка мі прад пры ем стваў «Эка-

рэс» і «Бел ВТІ» за пла на ва лі больш як 

50 ак цый па збо ры ў на сель ніц тва не-

па трэб най бы та вой тэх ні кі. Жы ха рам 

пра па ну юць так са ма ачыс ціць ад ліш-

ніх рэ чаў свае бал ко ны і мес цы агуль-

на га ка ры стан ня.

Су мес на з прад пры ем ствам «Фаў на 

го ра да» жыл лё выя служ бы пра ве раць, 

як мін ча не ўтрым лі ва юць хат ніх жы-

вёл. Ужо ад бы ло ся больш як 40 рэй-

даў, пад час якіх пра вя ра лі рэ гіст ра цыю 

га да ван цаў і пра ві лы іх вы гу лу. Па вы-

ні ках скла лі больш за 20 пра та ко лаў, 

ка ля 20 ча ла век аштра фа ва лі больш 

як на 1000 руб лёў.

Ра зам з ДАІ ка му наль ні кі пла ну юць 

так са ма пра са чыць, як ма шы ны пар-

ку юц ца ў два рах і ці ёсць там кі ну тыя 

аў то. У Мін ску ўжо бы ло зной дзе на 

больш як 2000 та кіх ма шын. Амаль 

па ло ву з іх пры вя лі ў больш-менш на-

леж ны стан, част ку — уты лі за ва лі, 

част ку — пе ра мяс ці лі для за ха ван ня 

ў ін шыя мес цы. Ула даль ні каў больш 

як 1000 аў то шу ка юць або рых ту юць 

ім да ку мен ты ў суд ці да юць час на 

эва ку а цыю ста рой ма шы ны.

Іры на СІ ДА РОК



Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі  

СТА ЛІ ЦА РЫХ ТУ ЕЦ ЦА ДА ЗІ МЫ
Ацяп лен не па гра фі ку, пры бі ран не пад ва лаў і юбі лей ныя па сад кі

На слы хуНа слы ху  

ВЫ БУХ У ЦЭ ХУ
Што ж ад бы ло ся 

на прад пры ем стве ў Ма гі лё ве
У аў то рак у 18.38 у МНС па сту пі ла па ве дам лен не 

аб вы бу ху ў цэ ху ААТ «Ма гі лёў дрэў». На мо мант 

зда рэн ня ў ім зна хо дзі ла ся ра бо чая зме на з дзе вя-

ці ча ла век, усе яны са ма стой на па кі ну лі бу ды нак. 

Па цяр пе лі шэсць ча ла век, яны бы лі шпі та лі за ва ны 

з тэр міч ны мі апё ка мі ў Ма гі лёў скую баль ні цу № 1 

і Ма гі лёў скую баль ні цу хут кай ме ды цын скай да па-

мо гі. Іх стан ме ды кі ацэнь ва лі як цяж кі і ся рэд няй 

сту пе ні цяж кас ці. Та кой бы ла пер ша сная ін фар ма-

цыя пра над звы чай нае зда рэн не.

З пад ра бяз нас цяў МНС па ве да мі ла, што ў ад ной з фар-

ба валь ных ка мер, раз ме шча ных у цэ ху, ад бы ло ся раз бу-

рэн не сця ны з сэнд віч-па нэ ляў на пло шчы 300 квад рат ных 

мет раў, шас ці акон ных бло каў, 10 квад рат ных мет раў 

шклен ня, бы лі па шко джа ны па вет ра во ды, а аб ста ля ван-

не не па цяр пе ла.

«Ад быў ся воп леск, вы бух. Што кан крэт на — па куль 

га ва рыць ра на. На мес цы пра цуе ка мі сія». Та кім быў 

на той мо мант ка мен та рый афі цый на га прад стаў ні ка 

Магілёўска га аб лас но га ўпраў лен ня МНС Ва дзі ма 

УРУБ ЛЕЎ СКА ГА.

Стар шы ня След ча га ка мі тэ та Іван На ске віч узяў пад 

аса біс ты кант роль рас сле да ван не кры мі наль най спра вы 

па фак це вы бу ху ў ААТ «Ма гі лёў дрэў», па ве да мі лі ў ад-

дзе ле ін фар ма цыі і су вя зі з гра мад скас цю СК.

Ра ні цай у се ра ду Іван На ске віч пры ехаў у Ма гі лёў і пра-

вёў апе ра тыў ную на ра ду са след чай гру пай, ство ра най 

для рас сле да ван ня кры мі наль най спра вы. Кі раў нік ве-

дам ства азна ё міў ся з вы ні ка мі пер ша па чат ко вых след чых 

дзе ян няў, даў шэ раг ука зан няў для ка ар ды на цыі да лей-

шых дзе ян няў струк тур, якія ўза е ма дзей ні ча юць, а так-

са ма па ста віў ход рас сле да ван ня на аса біс ты кант роль. 

«Аб мер ка ва ны ме ры, не аб ход ныя для бес пе ра бой на га 

функ цы я на ван ня прад пры ем ства і не да пу шчэн ня па доб-

ных вы пад каў у бу ду чы ні», — пра ін фар ма ва лі ў СК.

Па фак це вы бу ху на ААТ «Ма гі лёў дрэў» рас па ча та 

кры мі наль ная спра ва па пры кме тах скла ду зла чын ства 

па ч. 2 арт. 302 КК РБ (па ру шэн не пра ві лаў вы твор ча-

тэх ніч най дыс цып лі ны і пра ві лаў бяс пе кі, што па цяг ну ла 

вы бух і пры чы нен не цяж кіх ця лес ных па шко джан няў ра-

бот ні кам прад пры ем ства). След чыя пра цяг ва юць ра бо ту 

на прад пры ем стве.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Кры мі нал, зда рэн ніКры мі нал, зда рэн ні  

Не па шан ца ва ла двой чы
Га вор ка ідзе пра чы ноў ні ка з Ман го ліі, які быў 

заўва жа ны на ра дзі ме ў спра ве ка руп цыі. 

Пер шы раз яму не па шан ца ва ла, ка лі фак ты атры ман-

ня ха ба ру ста лі вя до мыя мяс цо вым пра ва ахоў ні кам. Та ды 

слу жа чы з Улан-Ба та ра вы ра шыў збег чы ад пра ва суд дзя 

і на кі ра ваў ся з жон кай у бок Еў ро пы. У Гер ма ніі ў яго жы-

вуць сва я кі. Апош няе ён па ве да міў брэсц кім вар та вым 

мя жы, ка лі яго за тры ма лі ў ра ё не вёс кі Це ра бунь пры 

спро бе не ле галь на пе рай сці мя жу.

Ня ўда члі вы не ле гал усё пра ся бе рас ка заў, ка лі іх з 

жон кай пры вез лі на за ста ву. Па вод ле ін фар ма цыі афі-

цый на га прад стаў ні ка Брэсц кай па гра ніч най гру пы 

Сяр гея ДЗМІТ РЫ Е ВА, па ру шаль ні каў па меж на га за ка-

на даў ства ча каюць дэ парт ацыя і за ба ро на на ўезд у Бе-

ла русь тэр мі нам да пя ці га доў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Мі лі цэй скае ўпраў лен не 
эва ку і ра ва лі 

з-за па да зро ных су мак
Так сіст пры вёз за бы тыя па са жы рам па да зро ныя 

сум кі ў Са вец кае РУ УС ста лі цы, іх пра вя ра лі са пё-

ры, па ве да мі лі ў ГУ УС Мін гар вы кан ка ма.

Як вы свет лі ла ся, так сіст пры ехаў па клі ен та, каб да-

ста віць та го ў На цы я наль ны аэ ра порт Мінск. Ён за гру зіў 

вя лі кія сум кі па са жы ра ў ба гаж нік. Муж чы на араб скай 

знеш нас ці па пры ез дзе ў аэ ра порт па пра сіў кі роў цу па-

ча каць і пай шоў мя няць гро шы — у яго не бы ло бе ла-

рус кіх руб лёў, каб рас пла ціц ца. Свае рэ чы ён па кі нуў у 

ба гаж ні ку ма шы ны. Праз доў гі час муж чы на не вяр нуў ся. 

Так сіст пры вёз па да зро ныя сум кі ў Са вец кае РУ УС ста-

лі цы. Су пра цоў ні кі ўпраў лен ня ача пі лі пе ры метр бу дын ка, 

эва ку і ра ва лі лю дзей і вы клі ка лі бры га ду са пё раў. Сум кі 

агле дзе лі, вы бу хо вай пры ла ды не знай шлі. Пра во дзіц ца 

пра вер ка і ўста наў лі ва ец ца ўла даль нік ба га жу.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Год ма лой ра дзі мы ў рэ гі ё нахГод ма лой ра дзі мы ў рэ гі ё нах  

ВЕ ДАЦЬ СВОЙ КРАЙ
Па паў ня ец ца біб лі я тэ ка края знаў ча га аль ма на ха «Аст ра ме чаў скі ру ка піс»


