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ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА,
5 разоў на тыдзень!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

300 ты сяч 
ча ла век 

скла дзе коль касць ра сій скіх 
ту рыс таў, якія на ве да лі 
Бе ла русь у 2016 го дзе. 
Па звест ках 
ін тэр нэт-сэр ві су по шу ку 
га тэ ляў RооmGuru.ru, 
ра сій скай вер сіі са ма га 
леп ша га ў све це па шу ка ві ка 
па га тэ лях, Мінск уз на ча ліў 
рэй тынг па пу ляр ных ся род 
ра сі ян ту рыс тыч ных 
на прам каў СНД і Гру зіі 
па вы ні ках ады хо дзя ча га 
го да. Бе ла русь ува хо дзіць 
у пер шую дзя сят ку са мых 
па пу ляр ных у 2016 го дзе 
ў ра сій скіх ту рыс таў 
за меж ных кра ін, ся род якіх 
Іта лія, Тай ланд, Іс па нія, 
Гер ма нія, Чэ хія, Фран цыя, 
Гру зія, Грэ цыя 
і Эс то нія.
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нерухомай 
маёмасці?

Аўтарытэт 
мясцовых 
Саветаў 

дэпутатаў

У лепшых 
традыцыях: 

яблычны сыр

СВЯ ТА 
З ЗА ПА ЛАМ

На ват бен галь скія аг ні мо гуць стаць пры чы най траў мы, 
не ка жу чы ўжо пра пе тар ды

Не маг чы ма ўя віць на ва год нія свя ты без пі ра тэх ніч най вя чэр няй 
ка на на ды. І хоць леп шым мес цам для за пус ку са лю таў, пе тард і 
ра кет лі чыц ца пуст ка, але... у вя лі кім го ра дзе воль ных мес цаў з 
кож ным го дам ста но віц ца ўсё ме ней. Ды і ку дысь ці іс ці, каб за-
пус ціць пе тар ду, ама та ры шум на га свят ка ван ня ча сам ля ну юц ца. 
І фе ер вер кі ад бы ва юц ца ў два рах жы лых да моў. На тую ака ліч-
насць, што мі ні маль ная ад лег ласць да бу дын каў, аў та ма бі ляў, 
лі ній элект ра пе ра дач па він на скла даць не адзін дзя ся так мет раў, 
ува га звяр та ец ца не заўж ды. І, як вы нік, вог нен ны «сюр прыз» 
мо жа тэ а рэ тыч на за ля цець у лю бую ква тэ ру.

— Год ад го да коль касць па жа раў, якія ўзнік лі па ві не не на леж на га 
абы хо джан ня з пі ра тэх ні кай, па мян ша ец ца, — га во рыць па моч нік мі-
ніст ра па над звы чай ных сі ту а цы ях Ві таль НА ВІЦ КІ. — Ка лі ра ней 
на ва год ні се зон ад зна чаў ся дзя сят ка мі ўзга ран няў з-за ня пра віль на за-
пу шча ных пе тард і ра кет, то ле тась іх за сне жань і сту дзень бы ло ўся го 
ча ты ры. Але гас па да рам па цяр пе лых ква тэр ад гэ та га не ляг чэй. Так, 
1 сту дзе ня ўжо 2016 го да а па ло ве дру гой но чы экі паж ра таваль ні каў 
тэр мі но ва вы ехаў у вёс ку Ко пі шча, што зна хо дзіц ца пад Мінск ам. На 
чац вёр тым па вер се шмат па вяр хо ва га до ма га рэ ла ква тэ ра, у якую з ву-
лі цы за ля це ла пе тар да, пра біў шы шкло. На шчас це, лю дзі не па цяр пе лі. 
Ча го, ад нак, не ска жаш пра мэб лю і зу сім ня даў на зроб ле ны ра монт.

Уза рваў пе тар ду — за стаў ся без паль ца
Але пе тар ды — гэ та не бяс пе ка і для лю дзей, та му па-ра ней ша му 

ра таваль ні каў вель мі не па ко іць «свя точ ны» траў ма тызм. Ін струк цыю 
да пі ра тэх ні кі ама та ры шум на га свят ка ван ня чы та юць не заўж ды. Спа-
дзя юц ца ці то на ўлас ны до свед, ці то на дум ку, што ў за пус ку пе тар ды 
ні чо га скла да на га ня ма: маў ляў, пад па ліў — і ад бя гай. А 
ў вы ні ку? 

З пер шых вус наўЗ пер шых вус наў  ��

У БЕ ЛА РУС КАЙ АР МІІ — 
ГОД ЯКАС ЦІ

Мі ністр аба ро ны Бе ла ру сі ге не рал-лей тэ нант 
Анд рэй РАЎ КОЎ даў «Звяз дзе» экс клю зіў нае ін тэр в'ю

Тра ды цый на ў гэ ты пе ры яд у Мі ніс тэр-
стве аба ро ны пад вод зяц ца вы ні кі мі ну ла-
га го да, скла да юц ца пла ны на на ступ ны. 
Год ба я вой пад рых тоў кі, які ўжо за вяр-
шыў ся, не пра ду гледж ваў буй на маш таб-
ных ву чэн няў уз роў ню «Шчыт Са ю за» 
або «За хад», але на па рад ку дня бы лі 
ін шыя ву чэн ні, пра вер кі, стрэль бы.

Апош нім ча сам за дач у га лі не аба ро ны 
ста но віц ца ўсё больш. Ва ен на-па лі тыч нае 
ста но ві шча ў све це аб умоў лі вае змя нен не 
фор маў і спо са баў ба раць бы. І на ша дзяр-
жа ва не мо жа не рэ ага ваць на гэ та. Пры-
няц це но вай Ва ен най дакт ры ны, а так са ма 

глы бо кая ма дэр ні за цыя бе ла рус кай ар міі свед чаць аб тым, што Уз бро е ныя 
Сі лы ідуць у на гу з ча сам. Што яшчэ спры яе да лей ша му ўма ца ван ню бяс пе кі, 
пад трым лі вае мір і ста біль насць у кра і не, рас ка заў мі ністр аба ро ны Бе ла ру сі 
ге не рал-лей тэ нант Анд рэй РАЎ КОЎ.

— Анд рэй Аляк се е віч, ці ўда ло ся па вы сіць ба я вую пад рых тоў ку вай скоў-
цаў? Або, на ўжо мі ну лы на ву чаль ны год, ста ві лі ся ін шыя мэ ты?

— Вы ні ка мі апе ра тыў най і ба я вой пад рых тоў кі, а так са ма вы ка на ны мі пад-
час ву чэн няў за да ча мі па цвяр джа ец ца на дзей насць сіс тэ мы ва ен най бяс пе кі 
на шай кра і ны. Ка манд на-штаб ное ву чэн не Уз бро е ных Сіл, якое прай шло ў 
ве рас ні, ста ла апа ге ем ме ра пры ем стваў ба я вой і апе ра тыў най 
пад рых тоў кі за 2015/2016 на ву чаль ны год. 

Ста ла ўжо мод ным на зі мо выя свя ты да рыць су ве ні ры ў вы гля дзе сім-
ва ла го да па вод ле ўсход ня га ка лен да ра. 2017-ы бу дзе го дам Пеў ня, 
і ў кра мах ужо без ліч гэ тых пту шак у роз ных вы явах. Але та кія — вя лі-

кія, з ка ля ро ва га шкла, як ро біць май стар-шкло вы дзі маль шчык Юрый 
ЛЕЙ ТАР і яго ка ле гі па бры га дзе на Бя ро заў скім шкло за вод зе «Нё ман», 
больш па доб ныя не на цац кі, а на са праўд ныя тво ры мас тац тва.
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