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Чу лі?Чу лі?  

Трак та рыст — 
ка ра тыст

73-га до вы пен сі я нер ад ной ле вай 
спра віў ся з рэ цы ды віс там

Як па ве да мі лі ва УУС Ві цеб ска га абл вы-
кан ка ма, Юзаф Ка ла сё нак, ка лі вяр нуў ся з 
па ко су да до му, уба чыў, што ад но з вок наў 
раз бі та. Каб да ве дац ца, што зда ры ла ся, ён 
прай шоў на кух ню. Там ней кі не зна ё мы муж-
чы на склад ваў у сум ку ма ё масць пен сі я не ра. 
Зда га даў шы ся, што гэ та зло дзей, ста ры не 
стаў ма ру дзіць і ад ным уда рам ле вай ру кі ад-
пра віў ня зва на га гос ця ў глы бо кі на каўт. Пас-
ля ча го звя заў яго, вы клі каў мі лі цыю і кры ху 
паз ней пе ра даў прад стаў ні кам за ко ну.

За тры ма ным ака заў ся 55-га до вы да муш-
нік, які меў ба га тую кры мі наль ную бія гра-
фію. Ужо ў мі лі цыі ён скар дзіў ся на тое, што 
пен сі я нер аглу шыў яго ла па тай, і гра зіў ся 
на ват па даць скар гу. Але Юзаф Час ла ва віч 
ска заў, што на но сіў удар ку ла ком. А сваю 
зайз дрос ную фі зіч ную фор му рас тлу ма чыў 
тым, што 40 га доў ад пра ца ваў у сель скай гас-
па дар цы на гу се ніч ным трак та ры, ды і на пен-
сіі не пры вык ся дзець без спра вы.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ



Бяс пе ка пра цыБяс пе ка пра цы  

ТРАЎ МАЎ 
НА ВЫ ТВОР ЧАС ЦІ 
СТА ЛА БОЛЬШ

Асаб лі ва 
ў Брэсц кай воб лас ці

Ня гле дзя чы на ме ры, якія пры ма юц ца, 

стан вы твор ча га траў ма тыз му з цяж кі мі 

на ступ ства мі па гор шыў ся. Так, па апе ра-

тыў ных да ных Дэ парт амен та дзяр жаў-

най ін спек цыі пра цы, за сту дзень — чэр-

вень гэ та га го да ў вы ні ку ня шчас ных

вы пад каў на вы твор час ці за гі ну ла 

70 ра бот ні каў, што на 12 ча ла век больш, 

чым за ана ла гіч ны пе ры яд ле тась. Яшчэ 

343 атры ма лі цяж кія траў мы (у пер шым 

паў год дзі 2017-га — 276).

Асаб лі ва па каз чык вы твор ча га траў ма тыз-
му вы рас у ар га ні за цы ях Брэсц кай воб лас ці: 
ка лі ў сту дзе ні — чэр ве ні мі ну ла га го да там 
за гі ну ла сем ра бот ні каў, то за гэ ты ж пе ры яд 
сё ле та — 18.

Вы со кі ўзро вень ня шчас ных вы пад каў на 
пры ват ных прад пры ем ствах звя за ны з не-
зда валь ня ю чай ра бо тай па ахо ве пра цы і ў 
мно гім без ад каз ным стаў лен нем кі раў ніц тва 
да ства рэн ня бяс печ ных умоў. У гэ тых ар га ні-
за цы ях ві на най маль ні ка бы ла ў 59 пра цэн тах 
вы пад каў з цяж кі мі на ступ ства мі, у той час 
ка лі ў цэ лым па кра і не гэ ты па каз чык скла дае 
48 пра цэн таў.

Але най больш за гі ну лых і траў ма ва ных 
на вы твор час ці ака за ла ся ў ар га ні за цы ях 
ка му наль най фор мы ўлас нас ці. Па ло ва па-
цяр пе лых з цяж кі мі на ступ ства мі — ра бот ні кі 
сель ска гас па дар чых прад пры ем стваў. Так-
са ма знач на вы рас ла коль касць ня шчас ных 
вы пад каў у бу даў ні чай га лі не. Вы со кай за ста-
ец ца ўдзель ная ва га траў маў пры ДТЗ.

Ся рэд ні ўзрост за гі ну лых на вы твор час ці ў 
пер шым паў год дзі склаў 46 га доў, па цяр пе лых 
з цяж кі мі траў ма мі — 44 га ды. Най боль шую 
ўдзель ную ва гу (амаль тра ці ну) ся род за гі-
ну лых зай ма юць ра бот ні кі ва ўзрос це ад 41 
да 50 га доў, а ся род траў ма ва ных — ад 51 
да 60 га доў.

Ма ні то рынг па ка заў, што асноў ным траў мі-
ру ю чым фак та рам бы ло ўздзе ян не прад ме таў 
і дэ та ляў, якія ру ха юц ца, раз ля та юц ца і кру-
цяц ца (праз гэ та ад быў ся кож ны чац вёр ты 
ня шчас ны вы па дак са смя рот ным зы хо дам). 
Лю дзі час цей ста лі гі нуць на ра бо чым мес цы ў 
вы ні ку па дзен ня ці аб валь ван ня кан струк цый 
бу дын каў, ДТЗ, па дзен ня з вы шы ні, па жа ру, 
уз дзе ян ня шкод ных рэ чы ваў і ўтап лен ня.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ



Ка ні ку лыКа ні ку лы   ДА ПА БА ЧЭН НЯ, ЛЕТНІК!
Паў ты ся чы дзя цей з Сі рыі, 

300 — з Кі тая і 120 — з Япо-

ніі прай шлі азда раў лен не ў 

на шай кра і не.

Акра мя гэ та га, у ме жах лет-
няй кам па ніі ў дзі ця чых ла ге-
рах ад па чы лі 381 ты ся ча юных 
бе ла ру саў, а гэ та больш за 
трэць ад усіх дзя цей ва ўзрос це 
6—18 га доў. Кан суль тант упраў-
лен ня са цы яль най, вы ха ваў чай 
і ідэа ла гіч най ра бо ты Мі ніс тэр-
ства аду ка цыі Ла ры са Емяль-
ян чык ад зна чае, што ў апош нія 
га ды коль касць дзя цей, якія пра-
хо дзяць азда раў лен не ў ла ге рах, 
ста біль на скла дае 32—34 %.

Ле там у на шай кра і не пра-
ца ва ла 6172 дзі ця чыя ла ге-

ры, у тым лі ку 1553 — круг-
ла су тач ныя (апош нія пры ня лі 
160,5 ты ся чы дзя цей). У пад-
лет каў 14—18 га доў бы ла маг-
чы масць не толь кі ад па чыць, 
але і за ра біць. Та кой маг чы мас-
цю ў ла ге рах пра цы і ад па чын-
ку ска рыс та ла ся 13,5 ты ся чы 
ча ла век. Па вод ле ін фар ма цыі 
Ла ры сы Емяль ян чык, пад лет-
кі зай ма лі ся доб ра ўпа рад ка-
ван нем школь ных тэ ры то рый 
і ра мон там мэб лі, пра пол кай 
сель ска гас па дар чых куль тур 
і ляс ных са джан цаў, шы лі па-
сцель ную бя ліз ну, сур вэт кі 
і аб ру сы. І за ра бі лі ад 80 да
250 руб лёў. З кож ным го дам 
у вы ха ваў ча-азда раў лен чых 

уста но вах па шы ра ец ца без бар'-
ер нае ася род дзе, і сё ле та ў ла ге-
рах ад па чы лі 3,5 ты ся чы дзя цей 
з асаб лі вас ця мі раз віц ця.

Што год ка ля 16 ты сяч дзя-
цей пры мае на цы я наль ны 
дзі ця чы аду ка цый на-азда раў-
лен чы цэнтр «Зуб ра ня», які, да-
рэ чы, на ле та ад зна чыць свой 
паў ве ка вы юбі лей. Гэ тым ле-
там ён пра ца ваў з мак сі маль-
най на груз кай — пры маў па 
1200 ча ла век за зме ну. Ме на ві-
та тут ад па чы ва лі дзе ці з Сі рыі, 
Япо ніі і Кі тая. Для іх бы ла пад-
рых та ва на ад мыс ло вая пра гра-
ма зна ём ства з Бе ла рус сю, у 
пры ват нас ці, за меж ныя гос ці 
на ве да лі Мір скі і Ня свіж скі за мкі, 

па бы ва лі ў Вя лі кім тэ ат ры опе-
ры і ба ле та, па зна ё мі лі ся з 
бе ла рус кай кух няй. Уся го ж у 
«Зуб ра ня ці» ад па чы лі дзе ці з 
45 кра ін.

Ма лень кія бе ла ру сы так са-
ма вы яз джа юць на азда раў лен-
не за мя жу па пра гра мах між-
на род ных фон даў. Сё ле та ка ля 
18 ты сяч дзя цей са шмат дзет-
ных сем' яў, сі рот, вы ха ван цаў 
ін тэр на таў і дзя цей, якія пра жы-
ва юць на тэ ры то ры ях, за бру-
джа ных пас ля Чар но быль скай 
ка та стро фы, па бы ва лі ў Іта ліі, 
Вя лі ка бры та ніі, Іс па ніі, Ір лан дыі 
і ін шых кра і нах.

Але на КРА ВЕЦ



Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нік  

ПА ЕЗД КА Ў ДА РОС ЛАЕ ЖЫЦ ЦЁ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Пра вя дзен не між на род на га кан грэ са 
ў Мін ску — доб ры спо саб на га даць усім пра 
Бе ла русь як пра кас міч ную дзяр жа ву, — 
пад крэс ліў Сяр гей Кі лін. — На кан грэ се 
бу дуць аб мяр коў вац ца ра сій скія кас міч ныя 
пра гра мы, пра гра мы NАSА, на цэ ле ныя на 
ад наў лен не да сле да ван няў Ме ся ца, ства-
рэн не ме ся цо вай ар бі таль най стан цыі, па лёт 
на Марс, а так са ма пра ек ты па пад рых тоў цы 
ча ла ве ка да пра цяг лых па лё таў. Да рэ чы, 
бе ла ру сам бы ло пра па на ва на ўдзель ні чаць 

у пра ек це SІRІUS са сва і мі за дан ня мі і, маг-
чы ма, наш ча ла век бу дзе ўклю ча ны ў экс-
пе ры мен ты па зна хо джан ні ва ўмо вах пра-
цяг лай іза ля цыі ў аб ста ноў цы, якая ма дэ люе 
аб ста ноў ку на кас міч ным ка раб лі.

Сяр гей Кі лін пад крэс ліў, што сён ня цэ лы 
пласт эка на міч ных праб лем вы ра ша ец ца 
толь кі з да па мо гай кас міч ных тэх на ло гій: 
ад ма ні то рын гу над звы чай ных сі ту а цый і 
за бес пя чэн ня ма біль най су вя зі да бу даў-
ніц тва да рог і кант ро лю за эпі дэ мі я мі.

Шмат ува гі пад час кан грэ са бу дзе пры-
све ча на па пу ля ры за цыі кас міч ных пра грам 

і да сле да ван няў ся род мо ла дзі, бо сён ня 
ма ла хто з пад рас та ю ча га па ка лен ня ці ка-
віц ца кос ма сам — мо да прай шла... Бу дзе 
ар га ні за ва ны шэ раг су стрэч кас ма на ўтаў
са школь ні ка мі і сту дэнц кай мо лад дзю. 
У Мінск для гэ та га пры едуць прад стаў ні кі 
з усіх аб лас цей. Так са ма ў Цэнт раль ным 
ба та ніч ным са дзе бу дзе за кла дзе на алея 
кас ма на ўтаў, а на ву лі цы Кас ма на ўтаў у 
Мін ску ад кры ец ца па мят ны знак «Бе ла ру-
сам — ге ро ям кос ма су» ра бо ты скульп та ра 
Іва на Міс ко.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

«КАС МІЧ НЫ ДЭ САНТ» 
ВЫ СА ДЗІЦ ЦА Ў БЕ ЛА РУС КАЙ СТА ЛІ ЦЫ

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  

Пад руч ні кі — 
па ад ной ца не для ўсіх

Па ста но вай ура да ад 28 жніў ня № 621 па ды хо ды 

да апла ты за ка ры стан не пад руч ні ка мі і ву чэб ны мі 

да па мож ні ка мі бы лі зме не ны.

Згод на з да ку мен-
там, раз ме шча ным 
на На цы я наль ным 
пра ва вым ін тэр нэт-
пар та ле, ця пер яна 
скла дзе 0,2 ба за вай 
ве лі чы ні — пры за-
сва ен ні змес ту аду-
ка цый ных пра грам 
да школь най аду ка-
цыі (ра ней — у па-
ме ры іх кош ту), і 0,5 ба за вай ве лі чы ні — пры за сва ен ні 
змес ту аду ка цый ных пра грам агуль най ся рэд няй аду ка цыі 
за І—XІ кла сы. На га да ем, што ра ней баць кі школь ні каў 
аплач ва лі 50 пра цэн таў ад кош ту ад па вед ных кам плек таў 
пад руч ні каў і ву чэб ных да па мож ні каў, пры чым цэ ны на пад-
руч ні кі маг лі іс тот на ад роз ні вац ца ў роз ных кла сах.

Уста ноў ле ная пла та за ка ры стан не пад руч ні ка мі і ву-
чэб ны мі да па мож ні ка мі ўно сіц ца да 1 каст рыч ні ка бя гу ча-
га го да за кон ны мі прад стаў ні ка мі на ву чэн цаў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



У апош нія вы хад ныя ле та 

стар та ваў пра ект Бел ін вест-

бан ка па раз віц ці фі нан са вай 

аду ка ва нас ці ся род на ву чэн-

цаў па чат ко вых кла саў «Фі-

нан са вы экс прэс». 

Юныя мін ча не, а так са ма гос ці 
ста лі цы змаг лі су мяс ціць па да рож-
жа па Дзі ця чай чы гун цы і ўрок аб 
фі нан сах, пры няць удзел у кон кур-
сах і вік та ры нах і атры маць пры зы 
за сваю кем лі васць і ве ды. Акра мя 
та го, пад час па езд кі дзе цям пра-
па на ва лі «пры ме раць» на ся бе 
баць коў скую ад каз насць, па раз-
ва жаць пра гро шы і пра тое, як імі 
пра віль на рас па ра джац ца.

У спе цы яль ным ва го не цяг ні-
ка юныя па са жы ры да ве да лі ся 
пра гіс то рыю ўзнік нен ня гро шай і 
пры ня лі ўдзел у ін тэр ак ты ве, пры-
све ча ным су час ным пла цеж ным 
ін стру мен там. Пра вад ні ка мі ва го-
на вы сту пі лі су пра цоў ні кі бан ка. 
Яны рас тлу ма чы лі, ча му трэ ба 
быць фі нан са ва аду ка ва ным, для 
ча го пра цу юць бан кі, як на ву чыц-

ца пры мна жаць свае збе ра жэн ні, 
якія маг чы мас ці дае бан каў ская 
карт ка, хто і ча му раз ме шча ны на 
гра шо вых ку пю рах.

Дзе ці з улас ці вай ім не па срэд-
нас цю ўклю чы лі ся ў аб мер ка ван-
не скла да ных пы тан няў. А пад час 
вік та ры ны на пе ра бой вы крык ва лі 
свае зда гад кі і вель мі ра да ва лі-
ся, даў шы пра віль ны ад каз. Пас-
ля на сы ча най пра гра мы ў ва го не 
цяг ні ка на пе ро не па да рож ні каў 
су стра каў ха мяк За сек. Ён уру чыў 
кож на му ўдзель ні ку па вет ра ны 
шар і кні гу «Дзе ці і гро шы». А пе-
ра мож цаў ін тэр ак ты ву ча ка лі спе-
цы яль ныя пры зы і ме да лі, якія яны 
атры ма лі з рук на мес ні ка стар-

шы ні праў лен ня Бел ін вест бан ка 

Аляк санд ра ФІ ЛІ ПО ВІ ЧА. Топ-
ме не джар бан ка ўпэў не ны, што 
дзя ку ю чы та кім ме ра пры ем ствам 
у дзя цей фар мі ру ец ца на вык кі-
ра ван ня гра шы ма, ра зу мен не іх 
сут нас ці.

Сяр гей КУР КАЧ



«ЧА РОЎ НЫ» ЗА ПЛЕЧ НІК
Ён стаў пры чы най мно гіх «пры год»

За гі нуў 
ад сва іх «жы гу лёў»

Пры чы най ста ла су тык нен не з гру за ві ком

Зда рэн не ад бы ло ся ўве ча ры на 116-м кі-
ла мет ры тра сы Мінск — Ма гі лёў ка ля вёс кі 
Па гост у Бя рэ зін скім ра ё не. «Жы гу лі» ста я лі 
на ўзбо чы не, іх 64-га до вы кі роў ца ра зам са 
сва ім 17-га до вым сы нам вы праў ляў у ма шы не 
тэх ніч ныя не па лад кі. У гэ ты мо мант 25-га до вы 
мін ча нін, кі ру ю чы гру за вым фур го нам «Мер-
се дэс Бенц», на ехаў на лег ка вік. Той ад уда ру 
па ка ціў ся і на ехаў на кі роў цу. Па ін фар ма цыі 
УСК па Мін скай воб лас ці, у вы ні ку ўла даль нік 
«жы гу лёў» атры маў траў мы, ад якіх ска наў у 
баль ні цы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



У Ле нін скае РУ УС ста лі цы звяр-

ну ла ся 48-га до вая жы хар ка ра ё на, 

якая па ве да мі ла аб кра дзя жы з яе 

ква тэ ры не вя до мым муж чы нам за-

плеч ні ка, што на ле жаў сы ну.

Мі лі цы я не ры не ўза ба ве ўста на ві-
лі, што да кра дзя жу ма ё мас ці да тыч-
ны 38-га до вы жы хар Се раб ран кі. Што 
ці ка ва, муж чы на вы зва ліў ся з мес цаў 
па збаў лен ня во лі лі та раль на за два 
дні да здзяйс нен ня на зва на га зла чын-
ства. Да лей — не менш зай маль ная 
гіс то рыя.

Пад час раз бо ру сі ту а цыі вы свет лі ла-
ся, што па да зра ва ны шля хам сва бод на-

га до сту пу (чы тай — праз не за чы не ныя 
дзве ры) тра піў у ква тэ ру па цяр пе ла га і 
скраў за плеч нік з ма ё мас цю. На гэ ты 
мо мант у жыл лі бы ла ма ці апош ня га, 
але жан чы на... не ўдзя ля ла ўва гі шу му 
ад чы не ных дзвя рэй, бо вы ра шы ла, што 
да до му вяр нуў ся сын. Зла мыс нік вый-
шаў з пад' ез да і ад ра зу на тра піў на... 
ула даль ні ка за плеч ні ка. Той, вя до ма, 
па знаў сваю ма ё масць і ўтрым лі ваў зло-
дзея да пры быц ця мі лі цы я не раў.

Па ін фар ма цыі Ле нін ска га РУ УС 
г. Мін ска, ця пер па да зра ва на му мо гуць 
пры су дзіць па ка ран не ў вы гля дзе па-
збаў лен ня во лі тэр мі нам да ча ты рох 
га доў.

ЗдарэнніЗдарэнні  


