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Ча ла ве чы фак тар — 
па пя рэд няя пры чы на па жа ру 
пад Ачын скам

Ча ла ве чы фак тар лі чыц ца па пя рэд няй пры чы най 

па жа ру на скла дзе бо еп ры па саў у Ачын скім ра ё не 

Крас на яр ска га краю, па ве да міў на мес нік мі ніст ра 

аба ро ны РФ ге не рал ар міі Дзміт рый Бул га каў.

«Пры чы на па пя рэд няя — гэ та ча ла ве чы фак тар. 

Дак лад ней ска жуць след чыя ор га ны і пра ку ра ту-

ра», — ска заў ён. Бул га каў да даў, што ар се нал 

пад ля гае рас фар мі ра ван ню.

«Ней кіх маш таб ных раз бу рэн няў, на шчас це, уда-

ло ся па збег нуць. Вёс ка Ка мен ка, най блі жэй шы да 

ар се на ла на се ле ны пункт, у нар маль ным ста не, — 

ска заў гу бер на тар Крас на яр ска га краю Аляк сандр 

Ус. — Па па пя рэд ніх звест ках, там ёсць тры сур' ёз на 

па пса ва ныя аг нём драў ля ныя бу дын кі. У да мах вы-

бі тыя шы бы, дзве ры... Але ўяў лен не пра тое, што 

Ка мен ка сцёр тая з аб ліч ча зям лі, аб са лют на не ад-

па вя дае та му, што там ад бы ва ец ца», — ска заў Ус.

На га да ем, што на ад ным з ва ен ных скла доў Цэнт-

ра ма тэ ры яль на-тэх ніч на га за бес пя чэн ня Цэнт раль-

най ва ен най акру гі 5 жніў ня за га рэ ла ся схо ві шча 

па ра ха вых за ра даў да ар ты ле рый скіх бо еп ры па саў, 

у вы ні ку па жа ру ад бы лі ся вы бу хі. Па жар цал кам 

лік ві да ва лі 6 жніў ня. Па вод ле кры ні цы ў сі ла вых 

струк ту рах, па жар ад быў ся на дзвюх пля цоў ках для 

ўты лі за цыі ар се на ла. Уво гу ле на мес цы зна хо дзі ла-

ся ка ля 25 ты сяч адзі нак бо еп ры па саў.

Склад Цэнт ра МТЗ Цэнт раль най ва ен най акру гі ў 

Ачын скім ра ё не з'яў ля ец ца ад ным з най ста рэй шых 

у сіс тэ ме ма тэ ры яль на-тэх ніч на га за бес пя чэн ня Уз-

бро е ных Сіл РФ, па ве да мі лі ў мі на ба ро ны. Яго пла-

на ва лі рас фар мі ра ваць да 2022 го да.

Прад стаў нік «Слу гі на ро да» 
пра па нуе рэ фе рэн дум 
па пы тан ні рэ ін тэ гра цыі Дан ба са

Ра шэн не па пы тан ні рэ ін тэ гра цыі не пад кант роль-

ных Кі е ву тэ ры то рый Дан ба са па ві нен пры маць прэ-

зі дэнт Укра і ны, ад нак спа чат ку гэ тую тэ му вар та 

вы нес ці на ўсе ўкра ін скі рэ фе рэн дум. Та кую дум ку 

вы ка заў у ін тэр в'ю вы дан ню «Стра на» пе ра мож ца 

ў 94-й акру зе (Кі еў ская воб ласць) на па за чар го вых 

вы ба рах у Вяр хоў ную ра ду ад пар тыі «Слу га на ро-

да» Аляк сандр Ду бін скі.

«Мы па він ны пры няць па лі тыч нае ра шэн не, як бу-

дзем дзей ні чаць. Бу дзем вяр таць тэ ры то рыю ра зам 

з людзь мі ці бу дзем кан сер ва ваць кан флікт? Гэ тае 

ра шэн не па ві нен пры няць прэ зі дэнт. Ра шэн не, вы-

не се нае на рэ фе рэн ду ме, вы зна чыць шлях — гэ та 

пры няц це ад каз нас ці на ро дам, у тым лі ку і за вы бар 

прэ зі дэн та», — за явіў ён.

Ду бін скі пад крэс ліў, што ка лі Кі еў лі чыць ся бе 

«адзі ным з Дан ба сам», то рэ фе рэн дум аб лё се Дан-

ба са пра во дзіць не аб ход на. Пры гэ тым ён да даў, 

што па лі ты ка рэ ін тэ гра цыі не мо жа мець ха рак тар 

пры му су. Ду бін скі так са ма вы ка заў ся за ад ме ну 

ганд лё вай бла ка ды Дан ба са. «Лю бы кан флікт мож-

на згла дзіць ганд лем», — рас тлу ма чыў ён.

Тэ ле скоп Hubblе зняў 
уза е ма дзе ян не дзвюх га лак тык

Фо та зды мак га лак тык, якія ўза е ма дзей ні ча юць 

між са бой, быў зроб ле ны з да па мо гай ар бі таль на га 

тэ ле ско па Hubblе. Пра гэ та па ве дам ля ец ца на сай це 

аст ра на міч най аб сер ва то рыі.

Га вор ка ідзе 

пра аб'ект UGС 

2369. «Га лак ты-

кі ўза е ма дзей-

ні ча юць — гэ та 

азна чае, што за 

кошт уза ем на га 

гра ві  та цый на-

га пры цяг нен ня 

яны ро бяц ца ўсё 

блі жэй шыя і блі-

жэй шыя ад на да 

ад ной, і іх фор мы ў пра цэ се ска жа юц ца», — ад зна-

ча ец ца ў па ве дам лен ні на сай це.

Так са ма там га во рыц ца, што ўза е ма дзе ян не 

га лак тык ад на з ад ной — рас паў сю джа ная з'я ва. 

На прык лад, боль шасць уза е ма дзе ян няў Млеч на га 

Шля ху ад бы ва юц ца з кар лі ка вы мі га лак ты ка мі.

Спе цы я ліс ты праг на зу юць, што пры бліз на праз 

4 міль яр ды га доў наш Млеч ны Шлях су тык нец ца з 

га лак ты кай Анд ра ме ды. Як ад зна ча юць аст ра но мы, 

ве ра год на, што га лак ты кі злі юц ца ў ад ну, якая бу дзе 

на зы вац ца Міл ка ме да.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Жні во-2019Жні во-2019

Сі ту а цыя 
вы раў ноў ва ец ца

Хле ба ро бы з паў днё вых ра ё наў Мін шчы ны 
да па ма га юць ка ле гам на жні ве

У Мін скай воб лас ці хле ба ро бы паў днё вых ра ё наў прый шлі на 

да па мо гу сва ім ка ле гам з Ва ло жын ска га, Сма ля віц ка га, Чэр-

вень ска га і Ба ры саў ска га ра ё наў. Сю ды пе ра кі ну лі 75 збож-

жа ўбо рач ных кам бай наў і 12 аў та ма бі ляў, па ве дам ляе прэс-

служ ба Мі набл вы кан ка ма.

— На ўча раш нюю ра ні цу ўбра на 67 % усіх пло шчаў, на ма ло ча на 

1187 ты сяч тон збож жа пры ся рэд няй ура джай нас ці 34,7 цэнт не ра з 

гек та ра, — ка жа пер шы на мес нік стар шы ні Мі набл вы кан ка ма Ігар 

МА КАР. — Ад нак на двор'е нас не ра дуе: у най блі жэй шыя дні зноў 

ча ка юц ца даж джы. Для вы раў ноў ван ня сі ту а цыі па збо ры ўра джаю 

на па лях бы ло вы ра ша на пе ра кі нуць тэх ні ку.

Сель ска гас па дар чыя прад пры ем ствы Клец ка га, Слуц ка га, Ня-

свіж ска га і Стаўб цоў ска га ра ё наў не ад мо ві лі сва ім ка ле гам па цэ ху 

ў да па мо зе. За кож най тэх ніч най адзін кай за ма ца ва ны кам бай нер 

і яго па моч нік.

— Усе мы ро бім ад ну агуль ную спра ву, та му ўза е ма да па мо га, 

вядома, не аб ход ная. Стаўб цоў скі ра ён вы лу чыў дзевяць кам бай наў 

і тры аў та ма бі лі для ад воз кі зер ня ў Ба ры саў скім ра ё не. Там тэх ні-

ка бу дзе пра ца ваць ары ен ці ро вач на ты дзень. На ра ні цу 6 жніў ня ў 

Стаўб цоў скім ра ё не ўбра на 86 % збож жа вых і зер не ба бо вых куль-

тур, — кан ста та ваў на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня па сель скай 

гас па дар цы і хар ча ван ні Стаўб цоў скага рай вы кан ка ма Сяр гей 

ГАЎ РЫК.

— У нас пра цу юць пяці кам бай наў і пяць аў та ма шын на ад воз-

цы збож жа са Слуц ка га ра ё на. Экі па жы да па ма гаюць убі раць па лі 

ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Сма ля ві чы брой лер». Гэ та 

доб ра, што ў Мін скай воб лас ці іс нуе та кая прак ты ка. Усё гэ та ро біц-

ца пра ду ма на і ўзва жа на, — пад крэс ліў пер шы на мес нік стар шы ні 

Сма ля віц ка га рай вы кан ка ма Рус лан МІ ХА ЛЕ ВІЧ.

Па ста не на 6 жніў ня, у лі да рах па агуль ным на ма ло це Ня свіж-

скі (125 359 тон), Слуц кі (100 527 тон), Ка пыль скі (97 792 то ны), 

Мін скі (80 201 то на), Клец кі (77 701 то на) ра ё ны. На Ня свіж чы не 

ўра джай насць — 60 цэнт не раў з гек та ра, у Дзяр жын скім, Клец кім, 

Мін скім, Ма ла дзе чан скім ра ё нах ад па вед на — 49, 48, 45, 42 цэнт-

не ры з гекта ра.

Уся го ў жні ве бя рэ ўдзел 2000 збож жа ўбо рач ных кам бай наў і 

столь кі ж ма шын, за дзей ні ча на 560 зер не су шыль ных комп лек саў. 

Воб ласць за бяс пе чыць па стаў кі па дзярж за ка зе 185 ты сяч тон хар-

чо ва га збож жа і 15 ты сяч тон пі ва вар на га яч ме ню.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

На па ся джэн ні ЦВК быў пры ня ты 

шэ раг да ку мен таў, на пад ста ве якіх 

ар га ні за та ры на мес цах змо гуць 

рас па чаць ра бо ту па пад рых тоў-

цы вы ба раў. Усе гэ тыя да ку мен ты 

ў най блі жэй шы час мож на бу дзе 

знай сці на сай це Цэнт раль най вы-

бар чай ка мі сіі.

«Пер шы этап — гэ та ўтва рэн-

не акру го вых, мін скай га рад ской 

і аб лас ных вы бар чых ка мі сій па 

вы ба рах дэ пу та таў, — на га да ла 

Лі дзія Яр мо шы на. — Утва рэн не іх 

па він на за вяр шыц ца да ве рас ня 

ўключ на».

Кі раў нік ЦВК па ве да мі ла, што 

са мая буй ная па коль кас ці акруг 

тэ ры то рыя — го рад Мінск. Тут бу-

дзе ўтво ра на 20 акру го вых ка мі сій 

і ад на Мін ская га рад ская. На дру-

гім мес цы — Го мель ская і Мін ская 

воб лас ці, дзе па 17 вы бар чых акруг 

і па ад ной аб лас ной. У Брэсц кай 

воб лас ці 16 вы бар чых акруг, у Ві-

цеб скай — 14. Два са мыя не вя лі-

кія рэ гі ё ны — Гро дзен ская і Ма гі-

лёў ская воб лас ці бу дуць мець па 

13 акру го вых вы бар чых ка мі сій і 

па ад ной аб лас ной.

Па тэн цый ныя кан ды да ты змо-

гуць па чы наць па да ваць да ку-

мен ты толь кі пас ля ўтва рэн ня 

вы бар чых ка мі сій, якія 3 ве рас ня 

пра вя дуць свае пер шыя ар га ні за-

цый ныя па ся джэн ні, дзе кож ная 

ка мі сія вылучыць стар шы ню, яго 

на мес ні ка і сак ра та ра. Пас ля гэ та га 

прэ тэн дэн ты на ўдзел у вы бар чай 

гон цы мо гуць па да ваць да ку мен ты 

аб рэ гіст ра цыі іні цы я тыў ных груп 

па вы лу чэн ні кан ды да таў.

Ад каз ва ю чы пе рад па ся джэн-

нем на пы тан ні жур на ліс таў, Лі дзія 

Яр мо шы на па тлу ма чы ла, што ча-

сам ах вот ных стаць чле нам вы бар-

чай ка мі сіі больш, чым трэ ба, та му 

ту ды ўклю ча юць не ўсіх, а вы бі ра-

юць най леп шых. «Што да ты чыц ца 

ад мо вы ў рэ гіст ра цыі іні цы я тыў ных 

груп, то ад на з са мых час тых пад-

стаў для яе — ад сут насць доб ра ах-

вот нас ці пры фар мі ра ван ні та кой 

гру пы. Гру па па він на скла дац ца 

не менш чым з 10 ча ла век, гэ тыя 

лю дзі па він ны ўвай сці ў яе склад 

доб ра ах вот на. Ка лі пад час апы тан-

ня вы бар чая ка мі сія да вед ва ец ца, 

што нех та з чле наў гру пы не ве даў, 

што яго пры цяг ва юць да вы ба раў, 

то гэ та пад ста ва для ад мо вы ў рэ-

гіст ра цыі», — да да ла стар шы ня 

ЦВК.

На пы тан не пра фі нан са ван не 

кам па ній Лі дзія Яр мо шы на ад ка-

за ла: «Гэ та фі нан са ван не ў ад па-

вед нас ці з ты мі нор ма мі, які мі мы 

звы чай на ка рыс та ем ся, больш за 

тое, яно па вя лі ча на на адзін міль-

ён руб лёў у па раў на нні з вы ба ра мі 

2016 го да, гэ та звя за на з рос там 

ся рэд няй за ра бот най пла ты».

На па ся джэн ні ЦВК быў за цвер-

джа ны каш та рыс на абедз ве кам-

па ніі ў па ме ры ка ля 23 міль ё наў 

бе ла рус кіх руб лёў. Кі раў нік ЦВК 

па ве да мі ла, што ўжо ўчо ра МЗС 

на кі ра ва ла за пра шэн не ў Пар ла-

менц кую асамб лею АБ СЕ, Вы кан-

кам СНД і ў Шан хай скую ар га ні за-

цыю су пра цоў ніц тва. Паз ней Цэнт-

раль ная ка мі сія на кі руе за пра шэн ні 

за меж ным ка ле гам і ў Су свет ную 

аса цы я цыю вы бар чых ор га наў, 

штаб-ква тэ ра якой зна хо дзіц ца ў 

Паўд нё вай Ка рэі. Ча ка ец ца, што за 

вы ба ра мі ў пар ла мент на шай краі-

ны бу дзе на зі раць ка ля 800 прад-

стаў ні коў ін шых кра ін і між на род-

ных ар га ні за цый. Пры гэ тым ЦВК 

не рэг ла мен туе коль касць удзель-

ні каў та кіх мі сій.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Вы ба ры-2019Вы ба ры-2019

СПА ЧАТ КУ — КА МІ СІІ
Cтар та ва лі вы бар чыя кам па ніі 
ў На цы я наль ны сход Беларусі

Ну і ну!Ну і ну!

Па рва ныя да ку мен ты 
сыш лі ся, як у па зле

У Го мель скім ра ё не мах ля ры спра ба ва лі 
сха ваць зла чын ства, па рваў шы да ку мент 
на больш чым дзве ты ся чы фраг мен таў

Экс перт Го мель ска га між ра ён на га ад дзе ла Дзяр жаў на га ка-

мі тэ та су до вых экс пер тыз Пётр РА ДЗЮК са браў боль шасць 

з іх ра зам, па ве да міў ка рэс пан дэн ту БелТА афі цый ны прад-

стаў нік упраў лен ня ГКСЭ рэ гі ё на Рус лан Габ ры лёў. Гэ та ака-

за ла ся за да чай па вы ша най скла да нас ці.

«У аб са лют най 

боль шас ці вы пад-

каў гэ та стан дарт-

ная апе ра цыя, якая 

на гад вае скла дан-

не па зла. Ад нак 

гэ тым ра зам у 

якас ці аб'ек таў для 

да сле да ван няў вы-

сту па ла больш за 

дзве ты ся чы фраг-

мен таў та вар на-транс парт ных на клад ных і ар ку шаў па пе ры, пе ра мя-

ша ных у ха а тыч ным па рад ку», — рас ка заў Рус лан Габ ры лёў.

Асноў ная скла да насць за клю ча ла ся ў тым, што боль шая част ка 

ка ва лач каў бы ла ад ноль ка ва га ко ле ру і ме ла па доб ныя рэ кві зі ты. 

Так са ма ад сут ні ча лі мно гія клю ча выя фраг мен ты, якія не да зва ля лі 

злу чыць не ка то рыя част кі аб' ек таў ра зам. Экс пер ту не аб ход на бы ло 

ўста на віць, ці скла да лі ра ней гэ тыя фраг мен ты адзі нае цэ лае. «Для 

ўста наў лен ня цэ ла га па част ках не аб ход на пра віль нае ра зу мен не ме-

ха ніз ма сле даў тва рэн ня. Вы зна чыць пры на леж насць час так адзі на га 

цэ ла га ўда ец ца дзя ку ю чы за ха ван ню на част ках па дзе ле ных аб' ек таў 

уза е ма звяз ва ю чых пры кмет, якія ха рак та ры зу юць як аб' ект у цэ лым, 

так і яго асаб лі вас ці», — удак лад ніў афі цый ны прад стаў нік.

Дзя ку ю чы скру пу лёз най пра цы і пра фе сі я на ліз му экс пер та боль-

шасць з фраг мен таў бы лі злу ча ны. Экс пер ты за да зво лі ла ўста на віць 

асноў ныя ака ліч нас ці па спра ве ра бот ні каў ад на го з прад пры ем стваў 

рэ гі ё на. Спра бу ю чы сха ваць факт мах ляр ства і сыс ці ад ад каз нас-

ці, яны ра за рва лі і вы кі ну лі да ку мен ты. За клю чэн не экс пер та ста ла 

клю ча вым, асноў ным і не аб верж ным до ка зам па спра ве.

Гэ та па цвер дзі ла ўчо ра на пер шым ар га ні за цый ным па ся джэн ні 

Цэнт раль най ка мі сіі Рэс пуб лі кі Бе ла русь па вы ба рах і пра вя дзен ні 

рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн ду маў яе стар шы ня Лі дзія ЯР МО ШЫ НА. 

Уве ча ры 5 жніў ня кі раў ні ком дзяр жа вы бы лі пад пі са ны ад па вед-

ныя ўка зы, яны бы лі ў той жа дзень апуб лі ка ва ныя на афі цый ным 

ін тэр нэт-пар та ле Прэ зі дэн та Бе ла ру сі і ўсту пі лі ў сі лу. Стар шы ня 

ЦВК звяр ну ла ўва гу, што раз мо ва ідзе пра дзве вы бар чыя кам па-

ніі — у Па ла ту прад стаў ні коў, вы ба ры дэ пу та таў у якую пры зна ча-

ныя на 17 ліс та па да 2019 го да, і ў Са вет Рэс пуб лі кі, ку ды дэ пу та ты 

мяс цо вых Са ве таў абя руць чле наў 7 ліс та па да.


