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З пер ша га снеж ня кі роў цы па він ны «пе ра абуць» свае аў та-

ма бі лі ў зі мо выя шы ны. Пра гэ та на га да ла стар шы ін спек тар 

па асаб лі вых да ру чэн нях ад дзе ла ар га ні за цыі між ве да мас-

на га ўза е ма дзе ян ня і пра па ган ды бяс пе кі да рож на га ру ху 

УДАІ МУС Ган на БА НА ДЫК.

— Зі мо выя шы ны ўста наў лі ва юц ца на ўсіх ко лах транс парт на-

га срод ку. Пры іх куп лі не аб ход на звяр таць ува гу на мар кі роў ку. 

Па трэб ны пра мар кі ра ва ныя зна кам у вы гля дзе гор най вяр шы ні з 

тры ма пі ка мі і са сня жын кай унут ры ці зна ка мі М і S, — па ве да-

мі ла яна.

Ін спек тар ад зна чы ла, што з пер ша га снеж ня да пер ша га са ка ві-

ка за ўдзел у да рож ным ру ху транс пар ту на лет ніх шы нах пра ду гле-

джа на ад мі ніст ра цый ная ад каз насць — па пя рэ джан не або штраф 

да 0,5 ба за вай ве лі чы ні. Так са ма за ба ро не ны вы езд на да ро гу 

ма шын са зно ша ным пра тэк та рам, вы шы ня ма люн ка яко га скла дае 

менш за ча ты ры мі лі мет ры. Та кое па ру шэн не цяг не па пя рэ джан не 

або штраф у па ме ры да ад ной ба за вай ве лі чы ні.

Як ста ла вя до ма, у Пра ві лах да рож на га ру ху ў част цы пе ра хо ду 

пе ша хо да мі пра ез най част кі аб мяр коў ва юц ца зме ны. Пад ста ва для 

іх — па ве лі чэн не коль кас ці на ез даў на пе ша хо даў у зі мо вы пе ры яд.

— У кра і не толь кі ў ліс та па дзе ў да рож на-транс парт ных зда-

рэн нях атры ма лі траў мы 263 ча ла ве кі, 45 за гі ну лі, боль шасць з 

іх — пе ша хо ды. Та му трэ ба мець на ўва зе, што пры пэў ных умо вах 

на двор'я аў та ма бі лі не мо гуць за тар ма зіць свое ча со ва, асаб лі ва 

на ажыў ле най тра се, па блі зу пе ша хо даў, на скры жа ван нях, дзе ад 

час та га на бо ру хут ка сці і тар ма жэн ня ўтва ра ец ца га ла лёд. Важ на 

на ват на рэ гу ля ва ных пе ша ход ных пе ра хо дах пе ра кон вац ца, што 

транс парт па спеў спы ніц ца. Да рэ чы, вар та па кла па ціц ца і пра 

на дзей ную аба ро ну ад траў маў і зда рэн няў, — пра флі ке ры, — на-

га да ла Ган на Ба на дык.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

З 1 снеж ня да 15 сту дзе ня ў 

ста лі цы прой дуць ме ра пры ем ствы, 

пры све ча ныя свят ка ван ню Но ва га 

го да. Ма са выя гу лян ні раз гор нуц ца 

на 24 пля цоў ках. Пра гэ та па ве да міў 

на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня 

куль ту ры Мін гар вы кан ка ма 

Аляк сандр ШАС ТА КОЎ.

— У кож ным ра ё не ад бу дуц ца кан цэрт-

ныя пра гра мы, на ва год нія прад стаў лен ні, 

спар тыў ныя спа бор ніц твы і ін шыя за ба вы. 

З 14 снеж ня на пля цоў цы ка ля Па ла ца спор-

ту і на Каст рыч ніц кай пло шчы ад кры ец ца 

свя точ ны «Ка ляд ны кір маш». У Верх нім го-

ра дзе на Ня мі зе з 28 снеж ня да 5 сту дзе ня 

ка ля ра ту шы мож на бу дзе ўба чыць ка зач ны 

спек такль «Ча роў ная скры нач ка Дзе да Ма-

ро за»: 28 снеж ня — у 20.00, з 29 снеж ня да 

5 сту дзе ня — у 17.30 і 20.00. Шэс це Дзя доў 

Ма ро заў і Сня гу рак стар туе 28 снеж ня ў 

17.00. Ка ля ты ся чы яго ўдзель ні каў прой-

дзе па тра ды цый ным марш ру це ад пло шчы 

Не за леж нас ці да Каст рыч ніц кай пло шчы. 

За вер шыц ца па рад прад стаў лен нем му зыч-

най каз кі «На ва год ні за ра пад».

Аляк сандр Шас та коў ад зна чыў, што ў 

на ва год нюю ноч гу лян не пач нец ца за паў-

га дзі ны да поў на чы, старт — на Каст рыч-

ніц кай пло шчы. За вер шыц ца яно ў ча ты ры 

га дзі ны ра ні цы. На ва год ні фе ер верк мож на 

бу дзе ўба чыць на пля цоў цы ка ля Па ла ца 

спор ту ў 1.30 но чы, пра цяг нец ца ён 11 хві-

лін у су пра ва джэн ні ла зер на га шоу. Да лей 

пач нец ца на сы ча ная му зыч ная пра гра ма, у 

якой возь муць удзел па пу ляр ныя бе ла рус кія 

спе ва кі і ды джэі.

У ста лі цы для дзя цей і пад лет каў за пла-

на ва на больш за 550 на ва год ніх ме ра пры-

ем стваў. Пра гэ та па ве да мі ла на мес нік 

на чаль ні ка ад дзе ла вы ха ваў чай і ідэа-

ла гіч най ра бо ты ка мі тэ та па аду ка цыі 

Мін гар вы кан ка ма На дзея ВЯ ЛІ КАЯ.

— 24 снеж ня прой дзе Га лоў ная ёл ка кра і-

ны, на якой тра ды цый на бу дзе пры сут ні чаць 

кі раў нік дзяр жа вы. Свя та ў Па ла цы Рэс пуб-

лі кі збя рэ больш за 1500 дзя цей. Упер шы ню 

ў ста лі цы на ба зе Па ла ца дзя цей і мо ла дзі 

21 снеж ня ад бу дзец ца «На ва год ні баль у 

Па ла цы». Яго гос ці — на ву чэн цы 11 кла саў, 

ка ле джаў і прад стаў ні кі ВНУ. На ва год няя 

даб ра чын ная ак цыя «На шы дзе ці» за пла на-

ва на ў кра і не з 9 снеж ня да 10 сту дзе ня.

У зі мо вы пе ры яд у го ра дзе пла ну ец ца 

шмат спар тыў ных ме ра пры ем стваў. Аб іх 

ар га ні за цыі рас ка заў на мес нік на чаль ні-

ка га лоў на га ўпраў лен ня спор ту і ту рыз-

му — на чаль нік ад дзе ла фіз куль тур на-

азда раў лен чай ра бо ты і ту рыз му Мін гар-

вы кан ка ма Ва сіль КА САЧ.

— Для дзя цей і пад лет каў з 2 да 10 снеж-

ня прой дуць спа бор ніц твы па ха кеі «За ла тая 

шай ба». З 9 да 15 снеж ня на ба зе «Чы жоў-

ка-Арэ ны» ад бу дзец ца чэм пі я нат све ту па 

ха кеі ся род ма ла дзёж ных ка ман даў. Ка ляд-

ны між на род ны тур нір ама та раў ха кея на 

прыз Прэ зі дэн та Бе ла ру сі за пла на ва ны з 

3 да 7 сту дзе ня. Акра мя та го, на га рад ской 

лы жа ро лер най тра се «Вяс нян ка» з 23 да 

25 сту дзе ня бу дуць ар га ні за ва ны спа бор-

ніц твы па бія тло не «Снеж ны снай пер», у 

лю тым — спар тыў нае свя та «Мін ская лыж-

ня». Дак лад ная да та яго пра вя дзен ня бу дзе 

вы зна ча на ў за леж нас ці ад умоў на двор'я. 

Спар тыў на-ма са выя ме ра пры ем ствы прой-

дуць і ў ра ё нах ста лі цы.

Ва сіль Ка сач на га даў, што з на ды хо дам 

устой лі вай мі ну са вай тэм пе ра ту ры ў Мін-

ску пач нуць пра ца ваць 48 ад кры тых кат коў. 

Так са ма ў кож ным з ра ё наў го ра да бу дуць 

мес цы для ка тан ня на цю бін гах.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

ПРА ВА ВАЯ 
АЛІМ ПІ Я ДА
Ча тыр нац ца ты раз пра ду хі ля юць імі-

та ва ны ўзбро е ны кан флікт удзель ні кі 

Між на род най юры дыч най алім пі я ды 

«Мо ладзь за мір», якая з 25 да 29 ліс-

та па да пра хо дзіць у Мін ску ў Між на-

род ным ўні вер сі тэ це «МІТ СО». Сё ле-

та ў кон кур се па між на род ным пра ве 

для сту дэн таў і ма гіст ран таў удзель-

ні ча юць прад стаў ні кі больш чым 

20 кра ін све ту. Кан кур сан ты па він ны 

па ка заць ве дан не між на род на га гу-

ма ні тар на га пра ва, роз ных ас пек таў 

між на род на га пуб ліч на га пра ва, якія 

ўзні ка юць у ме жах ва ен ных кан флік-

таў, а так са ма пра воў ча ла ве ка і яго 

здоль нас цяў пры ста са вац ца да змен-

лі ва га ася род ку.

Сён ня не аб ход на вы пра ца ваць но выя 

па ды хо ды ў сфе ры гу ма ні тар на га пра ва, 

якія б уліч ва лі ўсе вы клі кі су час нас ці і якія б 

маг лі рэ аль на ўплы ваць на сі ту а цыю ў све-

це. І ме на ві та мо ладзь па він на ўдзель ні чаць 

у гэ тым, мяр куе Мі ха іл ОР ДА, стар шы ня 

Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі:

— Алім пі я да — гэ та наш унё сак у вы бу-

доў ван не кан струк тыў на га між на род на га 

дыя ло гу і доб ра су сед скіх ад но сін па між 

кра і на мі. Бе ла русь па пра ве лі чыц ца са май 

ста біль най дзяр жа вай у рэ гі ё не. Дня мі між-

на род ная гру па экс пер таў аб на ро да ва ла 

да сле да ван ні пра гла баль ны ін дэкс тэ ра-

рыз му, і на ша кра і на пры зна на са май бяс-

печ най. Сён ня ка ля 40 кра ін све ту вя дуць 

ва ен ныя дзе ян ні, ад нак пра ма ці ўскос на ў 

іх удзель ні чае знач на больш дзяр жаў. І пры 

гэ тым па ру ша юц ца са мыя важ ныя нор мы і 

аба вяз кі гу ма ні тар на га пра ва.

Для сту дэн таў заўж ды важ на быць га-

то вы мі да больш скла да ных ча соў. Нель га 

быць за над та да свед ча ным і пад рых та ва-

ным да кан флікт ных сі ту а цый, та му гэ тыя 

спа бор ніц твы — пад ста ва для про бы ся бе 

ў прак ты цы між на род на га пра ва, да даў 

Фла ры ян КНЭР, член жу ры алім пі я ды 

(Гер ма нія).

Іры на СІ ДА РОК.

У ЧА КАН НІ НАВАГОДНЯЙ КАЗ КІ...

Бяс пе ка ру хуБяс пе ка ру ху

АЎ ТО ПА ТРА БУЕ АЎ ТО ПА ТРА БУЕ 
ЗІ МО ВЫ «АБУ ТАК»ЗІ МО ВЫ «АБУ ТАК»

У Брэс це асу джа на чар го вая мах ляр ка, 

якая пад ма нам вы прош ва ла гро шы ў знаё -

мых і амаль не зна ё мых лю дзей.

Кож ны раз так жа лас лі ва пра сі ла на ля чэн не 

но ва на ро джа на га пля мен ні ка, на ды яг нос ты ку 

ма ці ў ста лі цы, на ля чэн не сы на-ін ва лі да. І да ва лі 

па 500, 1000, 3000 до ла раў. Тых, у ка го не бы ло 

на яў ных гро шай, яна пе ра кон ва ла афор міць на 

ся бе крэ дыт, не каль кі ме ся цаў пла ці ла па ім, а 

по тым пе ра ста ва ла вы хо дзіць на су вязь. Спо-

са баў за ва ло даць чу жы мі гра шы ма 41-га до вая 

зла мыс ні ца ме ла проць му.

Га лоў нае, што ўсе яе сва я кі — жы выя і зда ро-

выя. І не ба іц ца ж на клі каць на род ных ня шчас-

ці! Але ў та кіх лю дзей ня ма сум лен ня, со ра му 

і бо я зі. Яны ста вяць мэ ту ды кро чаць да яе, не 

зва жа ю чы на па чуц ці і пе ра жы ван ні ін шых. Дзіў-

на толь кі, ня ўжо спа дзя юц ца, што зна ё мыя не 

бу дуць звяр тац ца ў пра ва ахоў ныя ор га ны? Што 

ўжо тут ка заць пра вір ту аль ных прай дзі све таў, 

якія ра бу юць пен сі я не раў, спіс ва юць пен сію з іх 

бан каў скіх кар так! Тыя не ба чы лі сва іх па тэн-

цый ных ах вяр. Гэ тая — ба чы ла, ве да ла, чай пі ла 

ра зам, за сяб роў ку ся бе вы да ва ла.

Асу дзі лі «сяб роў ку» да трох га доў па збаў лен ня 

во лі, гро шы аба вя за лі вяр нуць. Ня ма ла іх яшчэ 

хо дзіць на сва бо дзе — тых, чые крэ ды ты га сяць 

зна ё мыя, ка ле гі, чые сум лен на за роб ле ныя гро-

шы на хаб на пры сво і лі та кія вось мах ля ры.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Тонкая граньТонкая грань

Вый шлі 
на пер шы 
лёд...

На Со жы да ста лі з ва ды 

двух муж чын-ры ба коў.

Ран кам ра та валь ні кам Ча-

чэр ска га пад раз дзя лен ня 

МНС ад муж чы ны па сту пі ла 

па ве дам лен не аб тым, што на 

Со жы ка ля вёс кі Га ра доў ка то-

нуць два ча ла ве кі.

Глы бі ня ра кі ў гэ тым мес-

цы да хо дзіць да шас ці мет раў. 

Жы ха ры вёс кі Не гаў ка Бу да-

Ка ша лёў ска га ра ё на вый шлі 

на пер шы лёд на ся рэ дзі ну 

Со жа для лоў лі ры бы і пра ва-

лі лі ся. Са ма стой на вы брац ца 

не змаг лі, па ве да мі лі ў МНС. 

Ра та валь ні кі пры да па мо зе 

вы ра та валь най дош кі да ста-

ві лі па цяр пе лых на бе раг і пе-

рад алі ме ды кам. Пас ля агля-

ду ра бот ні ка мі ахо вы зда роўя 

абод ва вяс коў цы з па пя рэд нім 

ды яг на зам «пе ра аха ла джэн-

не» бы лі шпі та лі за ва ны ў баль-

ні цу.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

proteh.org

Бу дзе свя та!Бу дзе свя та!

«Ту шы не да ку рак»
МНС пра во дзіць кон курс 
па ства рэн ні бяс печ най 

по пель ні цы
Як па каз вае ста тыс ты ка, боль-

шасць па жа раў з гі бел лю лю дзей 

ад бы ва ец ца з-за не асця рож на га 

абы хо джан ня з аг нём пры ку рэн ні. 

Каб зні зіць коль касць та кіх зда рэн-

няў і па ды сці да праб ле мы з ін ша га 

бо ку, у рам ках рэс пуб лі кан скай ак-

цыі «Не пра паль ваць сваё жыц цё!» 

МНС пра во дзіць іна ва цый ны кон-

курс па ства рэн ні кан цэп цыі бяс-

печ най по пель ні цы.

Ці мож на знай сці спо саб не да пус ціць 

на ступ стваў не асця рож на га ку рэн ня ў 

лож ку і вы кі дан ня за па лак і не да кур каў 

ку ды за ўгод на, у тым лі ку на ма тэ ры-

я лы, здоль ныя за га рэц ца пры най мен-

шым су да кра нан ні з аг нём? Мож на па-

спра ба ваць, на прык лад, ад мо віц ца ад 

ку рэн ня. Але каб да па маг чы тым, ка му 

та кая ба раць ба (у пер шую чар гу з са мім 

са бой) не па сі лах, ра та валь ні кі іні цы я-

ва лі кон курс «Бяс печ ная по пель ні ца», 

які да зво ліць бок аб бок па зма гац ца за 

бяс пе ку з гэ тай згуб най звыч кай.

Пры няць удзел у кон кур се мо жа лю бы 

ах вот ны. Важ ныя за да чы, якія трэ ба бу-

дзе вы ра шыць кож на му ўдзель ні ку, — за-

бяс пе чыць па жар ную бяс пе ку пры ку рэн ні 

ў лю бым мес цы і ста но ві шчы і не даць за-

быць пра не па ту ша ную цы га рэ ту. Га лоў-

ны па сыл, які па ві нен нес ці пра ект, — вы-

клі каць жа дан не ў кур ца па ту шыць свой 

не да ку рак і па збег нуць бя ды.

Ня ма ні я кіх аб ме жа ван няў і ра мак для 

фан та зіі. Адзі ная ўмо ва — па трэб на, каб 

пра ект мож на бы ло ўва со біць у рэ аль-

ным жыц ці. 

Удзель ні чаць у кон кур се і да сы лаць 

свае ра бо ты мож на на ssіr@mсhs.gоv.bу.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Крымінал, здарэнніКрымінал, здарэнні

Пункт гра мад ска га хар ча ван ня ў Чаш ні-

ках ня доў га це шыў на вед валь ні каў аб ноў-

ле ным ін тэр' ерам. А ўсё з-за 23-га до ва га 

вяс коў ца.

Ма ла ды ча ла век ра зам з тра ю рад ным бра там 

быў за про ша ны на про ва ды ў вой ска свай го 

зна ё ма га. Ка ля дзвюх га дзін но чы гра дус ве ся-

лос ці да сяг нуў мя жы, і па між сва я ка мі па ча ла ся 

свар ка.

Вы ра шаць кан флікт яны ад пра ві лі ся на га нак 

пі цей най уста но вы. Там ла ян ка скон чы ла ся тым, 

што адзін з удзель ні каў пры гра зіў дру го му вы клі-

кам мі лі цыі. Та кая перс пек ты ва не ўзра да ва ла 

ма ла до га ча ла ве ка, і ён зай шоў ся ў но вым пры-

лі ве лю тас ці. Спа га няць зло ўдзель нік за стол ля 

па чаў на ка вяр ні. Ху лі ган ку ла ком раз біў акно, а 

пас ля па шко дзіў сця ну, па ве дам ляе УУС Ві цеб-

ска га абл вы кан ка ма.

У вы ні ку ма ла до му ча ла ве ку ўсё ж да вя ло-

ся па гу та рыць з мі лі цы я не ра мі, а пас ля — і са 

след чым. Ця пер у да чы нен ні да яго за ве дзе на 

кры мі наль ная спра ва за ху лі ган ства.

На га да ем, ана ла гіч ны вы па дак ня даў на ад-

быў ся ў Грод не, дзе гру па ма ла дых лю дзей на 

про ва дах пры яце ля ў вой ска раз нес ла здым ны 

дом.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

БЕЗ СТРА ХУ І СУМ ЛЕН НЯ

ГОСЦЬ НА ПРО ВА ДАХ РАЗ ГРА МІЎ КА ВЯР НЮ


