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Не каль кі гадоў та му ў Мін ску зда-
рыў ся па ка заль ны вы па дак. Ма ла ды 
ча ла век пад рых та ваў да за пус ку ра-
кет ні цу. Але не звяр нуў ува гу на яр-
кую зя лё ную стрэл ку, якая лі та раль на 
«кры ча ла»: ста віць уста ноў ку трэ ба 
вер ты каль на. А ён не вя до ма ча му па-
клаў яе на зям лю. За пал бік фор да ва-
га шну ра, шы пен не — і га ра чы сна рад 
тра піў не ба ра ку пра ма ў твар.

Гар таю спіс ня шчас ных вы пад каў 
мі ну ла га Но ва га го да. А сё май ра ні-
цы 1 сту дзе ня дзя жур ная мед сяст-
ра Пін скай цэнт раль най баль ні цы 
па ве да мі ла, што да іх быў да стаў-
ле ны 35-га до вы мяс цо вы жы хар з 
тэр міч ны мі апё ка мі абод вух ва чэй, 
тва ру і рва ны мі ра на мі вус наў. Ён 
па тлу ма чыў, што траў мы атры маў 
з-за вы бу ху пе тар ды.

Во ка чап ляе між во лі ў спіс ку 
па цяр пе лых ад пі ра тэх ні кі тую ака-
ліч насць, што га ды іх на ра джэн ня 
па чы на юц ца з ліч бы «2». Так, за мі-

ну лы на ва год ні се зон не паў на лет ніх, 
якім на нес ла па шко джан ні свя точ-
ная паль ба, бы ло 10 з агуль ных 15 
па цяр пе лых. Ся род іх су стра ка юц ца 
траў мы да во лі сур' ёз ныя.

Да лё ка не заўж ды дзе ці са мі ста-
но вяц ца ві ноў ні ка мі сва іх траў маў. 
На прык лад, 5-га до ва га хлоп чы ка ў 
Грод не вы бу хо вая хва ля ад пе тар ды 
моц на ўда ры ла ў гру дзі. А ў Баб руй-
ску 15-га до вая дзяў чы на тэр міч ны 
апёк іл ба і па ты лі цы атры ма ла зня-
нац ку. Ка ля га дзі ны но чы гу ля ла 
ка ля свай го до ма, рап там ула ві ла 
дзіў ны гук зза ду і тут жа ад чу ла смы-
лен не ў па ты лі цы і пра вай част цы 
тва ру.

На жаль, не абы хо дзіц ца і без 
ада рва ных час так це ла. 27-га до ва-
му муж чы ну з Лі ды ўра чы бы лі вы-
му ша ны ам пу та ваць фа лан гу ся рэд-
ня га паль ца на ад ной з рук. Жы хар 
Брэс та, які ўзры ваў пе тар ду ў два-
ры свай го до ма, «за ра біў» вост рую 
акус тыч ную траў му пра ва га ву ха.

Вя лі кую па тэн цый ную не бяс пе ку 
ха ва юць у са бе і бяс крыўд ныя на 

пер шы по гляд бен галь скія аг ні, на 
якія не па трэб на асаб лі вых да зво-
лаў. Та му да рос лыя вель мі ах вот на 
да юць іх дзе цям у якас ці за баў кі. 
Якая, ад нак, да лё ка не бяс шкод ная. 
Ка лі між во лі да кра нуц ца да па ла ю-
ча га кно та, то ім гнен на ску ра бу дзе 
па шко джа на кам бі на ва ным апё-
кам. Ён ма ла та го што тэр міч ны, 
дык яшчэ і хі міч ны: пры го жыя іск ры 
ўтва ра юц ца ў вы ні ку ўза е ма дзе ян ня 
ніт ра ту ба рыю з па раш ком алю мі нію 
ці маг нію. Та кія апё кі вель мі доў га 
за жы ва юць, ды і ля чэн не іх да во лі 
скла да нае.

Ка лі ўзрыў чат ка 
не спра ца ва ла...

Дзіў на, але і да гэ туль су пра цоў-
ні кі МНС і МУС на су мес ных рэй дах 
вы яў ля юць не сер ты фі ка ва ную пі-
ра тэх ні ку. Яна ў «ле вых» ганд ля роў 
каштуе аб са лют на столь кі ж, коль кі 
і пра ве ра ная ў спе цы яль ных пунк-
тах про да жу. Пры чым не вя до ма, 
дзе яе зра бі лі, як пе ра во зі лі, у якіх 
умо вах за хоў ва лі, ці тэс та ва лі на 

прад мет бяс печ нас ці. Ка лі ле галь-
ная пі ра тэх ні ка аба вяз ко ва су пра-
ва джа ец ца ін струк цы яй на рус кай 
ці бе ла рус кай мо вах, то ў «шэ рай» 
гры муч кі яе або ня ма ўво гу ле, або 
яна на дру ка ва на па-кі тай ску. Па-
клаў шы ру ку на сэр ца, спы тай це 
ся бе: ці шмат хто з ва ша га акру-
жэн ня ў ста не зра зу мець іе раг лі-
фіч ныя тэкс ты? Ма люн каў (ка лі 
яны на ват і ёсць) зу сім не хо піць 
для ра зу мен ня шмат лі кіх ню ан саў. 
Асаб лі ва ка лі зда ры ла ся так, што 
як быц цам пад рых тоў ка да за пус-
ку іш ла стро га па ін струк цыі, але 
ра ке та ці пе тар да ўверх так і не 
ўзля це ла. Мо жа, до ма пі ра тэх ні ка 
за хоў ва ла ся не так, як на ле жыць, а 
мо жа, тра піў ся бра ка ва ны эк зэмп-
ляр. Паў за за цяг ва ец ца на хві лі ну, 
дру гую. За ці каў ле ны ча ла век ад-
праў ля ец ца па гля дзець, што ж там 
ад бы ло ся. На хі ля ец ца над уста ноў-
кай — і па за ко не под лас ці ў гэ тую 
ж се кун ду ме ха нізм спра цоў вае. 
А на ступ ствы гэ та га мо гуць быць 
роз ныя — ад зня ве ча на га тва ру да 
вы бі тых ва чэй.

— Пі ра тэх ні ку важ на пра віль-
на за хоў ваць, — пра цяг вае Ві таль 
На віц кі. — Яе нель га прос та так 
за пхнуць пад ло жак ля ба та рэі ці 
вы нес ці на бал кон, каб не за мі на ла 
пад на га мі. По рах ці га ру чая су месь 
мо гуць ад сы рэць ці, на ад ва рот, пе-
ра сох нуць — усё за ле жыць ад спе-
цы фі кі свя точ най «гры муч кі», якая 
зноў жа па він на быць дак лад на рас-
пі са на ў ін струк цыі. Але ў лю бым вы-
пад ку гэ та па він на быць су хое мес-
ца, аба ро не нае ад пра мых со неч ных 
пром няў. Між ін шым, у ін струк цыі 
па ві нен быць дак лад на рас пі са ны не 
толь кі па ра дак пра віль на га за пус ку, 
які мо жа вы кон ваць толь кі цвя ро зы 
ча ла век, але і дзе ян ні ў вы пад ку не-
спра цоў ван ня за ра ду. Час цей за ўсё 
трэ ба па ча каць 15—20 хві лін, пас ля 
асця рож на на блі зіц ца да праб лем-
най уз рыў чат кі і за ліць яе вяд ром 
ва ды.

Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў 
па пя рэдж вае, што вы ка ры стан-
не пі ра тэх ні кі ў гра мад скіх мес цах 
мо жа быць рас цэ не на як дроб нае 
ху лі ган ства. За гэ та ка ша лёк можа 
схуд нець на су му ад 42 да 630 руб-
лёў. Ці яго гас па дар ры зы куе на ват 
тра піць пад ад мі ніст ра цый ны арышт 
да 15 су так. Ка лі за ўжы ван нем пі ра-
тэх ні кі зла ві лі ва ша дзі ця, то штраф-
ная санк цыя пра ду гледж вае су му да 
210 руб лёў (10 ба за вых ве лі чынь) 
па ар ты ку ле 9.4 Ка АП (не вы ка нан не 
аба вяз каў па вы ха ван ні дзя цей). А 
вось ка лі пе тар да ці ра ке та на нес ла 
моц ную шко ду зда роўю ці ма ё мас-
ці, то спра ва мо жа скон чыц ца на ват 
кры мі наль най ад каз нас цю. Та му па-
ду май це ліш ні раз, пад паль ва ю чы 
за пал у пе тар ды: ці вар та гэ та та кой 
ры зы кі?

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
schklennik@zviazda.by

СВЯ ТА З ЗА ПА ЛАМ

Як і го дам ра ней ура чыс тая 
цы ры мо нія «Зор ны мяч» 

прай шла ў ста ліч ным 
Рrіmе Hаll. У гэ ты ве чар 
там са бра ла ся ўся элі та 

ай чын на га фут бо ла. 
Ужо па тра ды цыі пер шым 

з пры ві таль ным сло вам 
вы сту піў кі раў нік фе дэ ра цыі 

Сяр гей РУ МАС, ён пад вёў 
вы ні кі ады хо дзя ча га го да.

— 2016-ы вы даў ся ня прос тым 
для ўсіх нас. Вя ду чыя клу бы не 
змаг лі пра біц ца ў гру па выя ста дыі 
еў ра куб каў, ін ша га вы ні ку мы ча ка лі ад 
збор най. Праб лем ным стаў і чэм пі я нат кра-
і ны, але мы пры ня лі ня ўда чы з год нас цю і 
ве рай, што яны зро бяць нас мац ней шы мі 
ў бу ду чы ні, — ска заў Сяр гей Мі ка ла е віч, 
але ра зам з тым ад зна чыў і плю сы пра ве-
дзе най ра бо ты ў сё лет нім се зо не. — Дзве 
юнац кія збор ныя пра бі лі ся ў эліт ны раўнд 
чэм пі я на ту Еў ро пы. Мы пра вя лі чэм пі я нат 
Еў ро пы ся род дзяў чат да 17 га доў, яко му 
УЕ ФА даў най вы шэй шую ад зна ку. Сё ле та 
быў уве дзе ны ў строй і ўжо функ цы я нуе 
тэх ніч ны цэнтр на шай аса цы я цыі, якім мы 
без уся ля ка га со ра му мо жам га на рыц-
ца, — да даў кі раў нік.

Ад слоў і вы ні каў пры сут ныя пе рай шлі 
да са май ці ка вай част кі ме ра пры ем ства — 
раз да чы пры зоў. Пач нём з дам. Леп шай 
фут ба ліст кай жа но ча га чэм пі я на ту кра і ны 
аб' яў ле на Анас та сія Лін нік са ста ліч най 
«Зор кі»-БДУ, яе ад на клуб ні ца На тал ля 
Вас ка бо віч ста ла леп шай фут ба ліст кай 
Бе ла ру сі.

Гал кі пер фут боль на га клу ба «Мінск» 
Анд рэй Клі мо віч на зва ны леп шым ва ра та-
ром чэм пі я на ту, леп шым аба рон цам стаў 
Па вел Ры бак з са лі гор ска га «Шах цё ра». 
Ся род паў аба рон цаў га на ро вай ста ту эт кі 
ўда сто е ны Ігар Ста се віч з БА ТЭ, ён жа стаў 
і леп шым гуль цом чэм пі я на ту. Ад зна чым, 
та кое зван не Ігар атры млівае ўжо трэ ці 
год за пар.

Ад на клуб нік Ста се ві ча, ка пі тан ба ры-
саў чан Ві таль Ра дзі во наў шос ты раз пры-
зна ны леп шым на па да ючым чэм пі я на ту. 
У 25 мат чах ён за біў 15 мя чоў і па дзя ліў 
зван не леп ша га снай пе ра тур ні ру ра зам 
з парт нё рам па ка ман дзе Мі ха і лам Гар-
дзей чу ком.

— Ра ды, што мне ўда ло ся вяр нуц ца 
ў гэ тую свя точ ную за лу. Ра ды та му, што 
пра цую ў леп шай ка ман дзе кра і ны, з леп-
шы мі ў кра і не парт нё ра мі, якія да зва ля юць 
да ма гац ца вы со кіх мэт. У БА ТЭ ство ра ны 
ўсе ўмо вы, каб гуль цы раз ві ва лі ся, та му 
мне пры ем на пра ца ваць тут, — ад зна чыў 
Ві таль.

Прыз імя Аляк санд ра Пра ка пен кі «За 
фут боль ны та лент і са ма ад да чу ў гуль-
ні за Бе ла русь» атры маў Дзя ніс Па ля коў 
з БА ТЭ. Леп шым трэ не рам кра і ны пры-
зна ны Вік тар Ган ча рэн ка, які ця пер трэ ні-
руе «Уфу». Леп шым фут ба ліс там кра і ны 
на зва ны Ці ма фей Ка ла чоў, які гу ляе за 
«Рас тоў». Для 35-га до ва га Ка ла чо ва гэ та 
дру гая па доб ная ўзна га ро да, упер шы ню ён 
быў на зва ны леп шым фут ба ліс там кра і ны 
ў 2013 го дзе.

Леп шым гуль цом кра і ны ў пляж ным 
фут бо ле названы Ігар Брыш тэль (БДПУ). 
У та кой жа на мі на цыі ў мі ні-фут бо ле ста-
ту эт ку за браў Аляк сандр Чэр нік («Ста-
лі ца»). Леп шая су дзейс кая бры га да — 
Аляк сей Куль ба коў (га лоў ны ар бітр), 
асіс тэн ты — Ві таль Ма лю цін і Дзміт рый 
Жук. Прыз за асаб лі вы ўнё сак у раз віц цё 
ма са ва га фут бо ла атры маў Юрый Бя лец кі 
(Жа бін ка).

Акра мя ін ды ві ду аль ных уз на га род бы лі 
ўру ча ны і ка манд ныя пры зы. Фут боль ны 
клуб БА ТЭ быў леп шым у на мі на цы ях — 
«Спра вяд лі вая гуль ня», «Прыз сім па тый 
гле да чоў», «За во лю да пе ра мо гі», а так-
са ма атры маў прыз у на мі на цыі «Дву ма 
скла да мі».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by
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З ГОД НАС ЦЮ І ВЕ РАЙ
НА ЗА КРЫЦ ЦІ ФУТ БОЛЬ НА ГА СЕ ЗО НА 

НА ЗВА ЛІ ЛЕП ШЫХ ГУЛЬ ЦОЎ, ТРЭ НЕ РАЎ І АР БІТ РАЎ

Пастфак тумПастфак тум  ��

Ад скар пі ё на да ге ко на
Ці трэ ба ба яц ца 

не ча ка ных гас цей 
у эк за тыч ных та ва рах?

Па вод ле слоў на ву коў ца, 
вы па дак, што ад быў ся ў Ба ра-
на ві чах, — хут чэй вы клю чэн не 
з пра ві лаў. Звы чай на за час 
транс пар ці роў кі, скла дзі ра ван-
ня і рэа лі за цыі пра дук цыі пе-
ра важ ная част ка яе «на сель-
ні каў» гі не: як ад ха лод на га 
клі ма ту ці ўтры ман ня та ва ру ў 
ха ла дзіль ні ку, так і ад го ла ду. 
Акра мя та го, на прык лад, у кра-
і нах Між зем на мор ска га рэ гі ё на 
іс ну юць спе цы яль ныя служ бы, 
якія апра цоў ва юць са да ві ну спе-
цы яль ным са ста вам. Але ве ра-
год насць су стрэ чы з паў днё вым 
«гос цем» усё ж іс нуе, і гіс то рыя 
па куп ні ка з Ба ра на ві чаў гэ та па-
цвяр джае.

— Спра ва ў тым, што ба нан 
ад но сіц ца да тых пра дук таў, якія 
хут ка пе ра спя ва юць, — тлу ма-
чыць Алег Пры шчэп чык. — Ка лі 
ў кра мы на ла джа ны пра мыя па-
стаў кі та ко га пра дук ту з за меж-
жа, то ў кра і ну мо гуць пры во зіць 
на паў спе лую пра дук цыю жоў та-
зя лё на га ко ле ру. Яна вель мі хут-
ка пра хо дзіць праз мя жу і амаль 
ад ра зу ж ідзе на рэа лі за цыю. 
Вя до ма, у та кіх умо вах ней кія 
прад стаў ні кі фаў ны мо гуць вы-
жыць. Да нас трап ля юць не ка-
то рыя ві ды сель ска гас па дар чых 
шкод ні каў, тыя ж скар пі ё ны і 
на ват ска ла пенд ры. Але ця пер 
больш па пу ляр ная ін шая ма-
дэль: у ла гіс тыч ныя цэнт ры пры-

во зяць яшчэ зя лё ныя ба на ны, 
якія там да спя ва юць, а ў та кім 
вы пад ку вы жы ван не ін ва зіў ных 
ві даў прак тыч на не маг чы мае.

Па вод ле слоў на ву коў ца, адзі-
ны спо саб за сце раг чы ся ад не-
пры ем най су стрэ чы з не ча ка ны-
мі гас ця мі — уваж лі ва вы бі раць 
са да ві ну з да лё ка га за меж жа.

— Хоць бы лі вы пад кі, ка-
лі нам пе ра да ва лі зной дзе ных 
у іх на ся ко мых і на ват ге ко на-
ба на на е да. Ду маю, ка лі дзе-
не будзь на скла дах ра бот ні кі і 
зна хо дзяць па боч ную фаў ну, то 
прос та зні шча юць яе на мес цы, 
ні ку ды не па ве дам ля ю чы, — 
сцвяр джае Алег Пры шчэп чык. 
Ці трэ ба хва ля вац ца пас ля вы-
пад ку ў Ба ра на ві чах? Не ду маю, 
асаб лі ва ця пер: зі мой і вяс ной 
боль шасць са да ві ны бу дзе па-
сту паць да нас са скла доў, і 
па зга да ных вы шэй пры чы нах 
скар пі ё наў і ін шых не бяс печ ных 
ві даў там быць не па він на.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. 
lyskavets@zvіazda.by

�

Дня мі ў Ба ра на ві чах ад быў ся рэ за нанс ны вы па дак: па-
куп ні ка, які вы бі раў ба на ны, за па лец уджа ліў скар пі ён. 
Гіс то рыя скон чы ла ся хэ пі-эн дам, але ці аба ро не ныя мы ад 
ін шых та кіх вы пад каў? І ўво гу ле, ці са праў ды іс нуе не бяс-
пе ка пры нес ці да до му не ча ка на га паўд нё ва г а «гос ця» ра-
зам з эк за тыч ны мі фрук та мі? З гэ тым пы тан нем мы звяр-
ну лі ся да за гад чы ка ла ба ра то рыі на зем ных бес хры бет ных 
жы вёл На ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра па бія рэ сур сах На-
цы я наль най ака дэ міі на вук Але га ПРЫ ШЧЭП ЧЫ КА.

ПЕРАД
КАЛЯДАМІ 

У Па ла цы куль ту ры Бе лА За 
ў г. Жо дзі на сёння прой дуць 
ІІ Ба ры саў скія ка ляд ныя рэ-
гі я наль ныя чы тан ні, пры све-
ча ныя ро лі пра ва слаўя ў гіс-
то рыі і куль ту ры Бе ла ру сі. 

Пад час чы тан няў бу дуць пра-
ца ваць сек цыі ў дзі ця чым са-
дзе-яс лях №19, у гім на зіі №1 
г. Жо дзі на. У цэнт раль най га-
рад ской біб лі я тэ цы ўдзель ні кі 
аб мяр ку юць уза е ма дзе ян не з 
уста но ва мі куль ту ры, у Жо дзін-
скай цэнт раль най га рад ской 
баль ні цы — з уста но ва мі ахо вы 
зда роўя, су пра цоў ніц тва з Уз бро-
е ны мі Сі ла мі Бе ла ру сі — у во ін-
скай час ці 28729.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

СУ СЕ ДЗІ ДА ПА МАГ ЛІ НЕ ЗА ГІ НУЦЬ
Тра ге дыю, па доб ную той, што ад бы ла ся ў Ві цеб скай воб-
лас ці, дзе на па жа ры за гі ну лі 3 ча ла ве кі, атры ма ла ся пра-
ду хі ліць у Баб руй ску. Як рас ка заў спе цы я ліст гру пы пра-
па ган ды і ўза е ма дзе ян ня з гра мад скас цю Баб руй ска га гар-
рай ад дзе ла па над звы чай ных сі ту а цы ях Ула дзі мір БУТ КО, 
га рэ ла ква тэ ра ў до ме па ву лі цы Го га ля:

— Ка лі на мес ца зда рэн ня пры бы лі пер шыя ма шы ны ава рый-
на-вы ра та валь най час ці №4, з вок наў ква тэ ры ўжо ва ліў дым. 
Ра та валь ні кі Ігар Ар цем чык, Эду ард Тка чэн ка, Мі ка лай Ку зя нок 
і Аляк сей Бу лак у пя рэд нім па коі знай шлі на пад ло зе муж чы ну і 
жан чы ну ў не пры том ным ста не. Яшчэ ад на го муж чы ну без пры-
том нас ці вы нес лі Аляк сандр Пан ця ле еў, Аляк сандр Ся маш ка і 
Сяр гей Длус кі. Усе трое па цяр пе лых бы лі пе ра да дзе ны ме ды кам 
і шпі та лі за ва ны. Ка лі б не піль ная су сед ка, якая пер шай па ча ла 
біць тры во гу, лю дзі маг лі б за гі нуць. Па куль яна нам тэ ле фа на-
ва ла, яе муж ту шыў пад па ле ныя дзве ры.

Пры пра вер цы вы свет лі ла ся, што гас па ды ня зла шчас най ква-
тэ ры пра цуе ў Мін ску, а ў Баб руйск пры еха ла, каб кры ху ад па-
чыць. З гэ тай на го ды за пра сі ла ў гос ці двух сяб роў. Як раз ві ва лі ся 
па дзеі по тым, уста но віць след ства.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulya@zvіazda.by

� ТЫМ ЧА САМ

Анас та сія Руд коў ская 
ста ла леп шым пра па ган дыс там МНС

У Мін ску ўжо трэ ці раз прай шоў кон курс 
«Леп шы пра па ган дыст». Для та го каб  тра піць 
на рэс пуб лі кан скі этап, удзель ні кам прый шло ся 
спа бор ні чаць у сва іх тэ ры та ры яль ных упраў лен-
нях. У фі на ле су стрэ лі ся пе ра мож цы аб лас ных і 
Мінск ага га рад ско га ад бо рач ных ту раў.

Агуль ную пе ра мо гу прад стаў ні цы Ма гі лёў ска га га рад ско га ад дзе ла 
МНС пры нес лі два дру гія мес цы ў на мі на цы ях «Да маш няе за дан не» і 
«Пра моў ніц кае май стэр ства», а так са ма бліс ку ча прой дзе нае тэс ці ра ван-
не і да стой на прад стаў ле ны іна ва цый ны са цы яль ны пра ект аб не бяс пе цы 
па кі дан ня дзя цей ад ных «Тры май це дзі ця за ру ку».

Больш ма тэ ры я лаў з кон кур су мож на па гля дзець на сай це МНС.


