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Не вы тлу ма чаль ныя на 

пер шы по гляд зда рэн ні ад-

бы лі ся ў ста лі цы ў мі ну лую 

на ва год нюю ноч. 19-га до вы 

П. ча мусь ці вы ра шыў пад па-

ліць пе тар ду прос та ў ся бе 

до ма. Па шан ца ва ла — уся го 

толь кі кры ху апа ліў пра вую 

ру ку. А вось у Ле нін скім ра ё-

не трое ма ла дых лю дзей скі-

ну лі з агуль на га бал ко на на 

10-м па вер се пе тар ду, якая 

тра пі ла на ўпрост у ка пю-

шон дзяў чы ны, што ў гэ ты 

час за хо дзі ла ў пад' езд. Яе 

кан ту зі ла. Яшчэ два ча ла ве-

кі бы лі па ра не ны фе ер вер-

ка мі, якія за пус ка лі су се дзі 

і якія пры ля це лі ім прос та ў 

гру дзі і твар.

А вось у Го мель скай воб-

лас ці ад ра зу трое дзя цей 

атры ма лі тэр міч ныя апё кі 

ва чэй. Са ма му ма лод ша му 

з іх споў ні ла ся толь кі шэсць 

га доў...

Пе тар ды ка ля 
ба та рэі

— За ба ро на на про даж 

пі ра тэх ні кі на пра ця гу круг-

ла га го да зня та ўжо да во лі 

даў но, — ка мен туе сі ту а цыю 

афі цый ны прад стаў нік 

Мі ніс тэр ства па над звы-

чай ных сі ту а цы ях Ві таль 

НА ВІЦ КІ. — Ка лісь ці гэ ты мі 

та ва ра мі мож на бы ло ганд-

ля ваць толь кі 45 дзён за год. 

І ад ра зу ж паў стае пы тан не: 

як пра віль на за хоў ваць та кія 

рэ чы? Не сак рэт, што ў га-

рад ской ква тэ ры не заўж ды 

ха пае мес ца, каб раз мяс ціць 

скрын ку з пе тар да мі або са-

лю та мі. Праў да, гэ та не дае 

ін дуль ген цыі на тое, каб ста-

віць яе дзе за ўгод на.

У на шай прак ты цы быў 

вы па дак, ка лі скрын ка з 

пе тар да мі за хоў ва ла ся... 

прос та ка ля ба та рэі цэнт-

раль на га ацяп лен ня. І ка лі 

ўда ры лі моц ныя ма ра зы, то 

ацяп лен не бы ло па да дзе на 

на мак сі мум. Пе тар ды здэ-

та на ва лі, ад быў ся да во лі 

моц ны па жар. Таму нель га 

клас ці скрын ку з пі ра тэх ні-

кай там, ку ды, на прык лад, 

трап ля юць пра мыя со неч ныя 

пра мя ні. З ін ша га бо ку, ка лі 

яе за піх нуць на бал кон або 

ло джыю, то там ужо бу дзе 

па вы ша ная віль гот насць. 

У вы ні ку за рад спрацуе не 

так, як за ду маў вы твор ца. 

А то і на огул ні чо га не ад бу-

дзец ца пры за пус ку.

Усе асаб лі вас ці пра-

віль на га за хоў ван ня са лю-

таў, пе тар даў, фе ер вер каў 

аба вяз ко ва ўка за ны ў ін-

струк цыі. Між ін шым, су-

пра ва джаль ны да ку мент, 

на дру ка ва ны на рус кай або 

бе ла рус кай мо ве, а не іе-

рог лі фа мі, заўж ды пры кла-

да ец ца да сер ты фі ка ва най 

пі ра тэх ні кі, якая пра да ец ца 

ў спе цы яль ных ганд лё вых 

пунк тах. Там у зра зу ме лай 

фор ме да во дзіц ца па ра дак 

за пус ку.

— МНС су мес на з МУС 

па ста ян на пра во дзіць рэй-

ды, скі ра ва ныя на вы крыц цё 

ганд лю «шэ рай» пі ра тэх ні-

кай, якая не мае да ку мен-

таў аб сва ёй бяс печ нас ці, — 

пра цяг вае Ві таль На віц кі. — 

Але ка лі ёсць пра па на ван-

не, то па ві нен быць і по пыт. 

У да дзе ным вы пад ку кошт 

ле галь най і не сер ты фі ка-

ва най пі ра тэх ні кі прак тыч-

на зраў няў ся. Што ж ру хае 

па куп ні ка мі, якія ўсё роў на 

га то вы на быць не пра ве ра-

ную свя точ ную вы бу хоў ку? 

Ка лі жа дан не ку піць, ска-

жам, больш ма гут ныя са-

лю ты, якія не пра да юц ца ў 

ле галь ных пунк тах про да жу, 

то му шу рас ча ра ваць: пі ра-

тэх ні ка чац вёр та га і пя та га 

кла саў не вы ка рыс тоў ва ец-

ца ў гра ма дзян скім аба ра-

чэн ні. Яе мож на па ба чыць 

толь кі на ма са вых ме ра пры-

ем ствах, дзе з ёй пра цу юць 

вы ключ на ква лі фі ка ва ныя 

су пра цоў ні кі. У про даж жа 

па сту пае пі ра тэх ні ка пер ша-

га, дру го га і трэ ця га кла саў. 

Яны ад роз ні ва юц ца па між 

са бой аб' ёмам вы бу хо ва га 

рэ чы ва, якое за клад ва ец ца 

ўнутр, і да лё касцю па лё ту.

Уво гу ле, іс ну ю чы мі пра ві-

ла мі за ба ро не ны ўвоз у Бе-

ла русь пі ра тэх ні кі фі зіч ны мі 

асо ба мі. Ра біць гэ та ма юць 

пра ва вы ключ на тыя ар га-

ні за цыі, якія вы ка на лі дзве 

ўмо вы. Пер шая з іх — на-

яў насць да зво лу на ўвоз, 

які вы дае Мі ніс тэр ства па 

над звы чай ных сі ту а цы ях. 

Дру гая звя за на з на яў нас-

цю сер ты фі ка цыі ў Бе ла ру сі 

або ў ад ной з кра ін Мыт на га 

са ю за.

Не ўзры ва ец ца — 
не ча пай

Яшчэ адзін не ма ла важ-

ны мо мант, які па зна ча ны 

ў ін струк цыі да пі ра тэх ніч-

на га вы ра бу, — гэ та тое, 

што трэ ба ра біць, ка лі за-

рад па ней кай пры чы не не 

спра ца ваў. Пер шая ж дум-

ка, якая ўзні кае пры та кой 

сі ту а цыі, — пад бег чы і па-

гля дзець, што ж там ад бы-

ло ся. Як раз у гэ ты мо мант 

за рад та кі спра цоў вае па 

за ко не под лас ці — і тра ек-

то рыя ра ке ты скі роў ва ец-

ца прос та ў твар ча ла ве ку. 

Та кія вы пад кі скла да юць 

пры клад на чвэрць ад усёй 

сум най ста тыс ты кі траў-

маў. А з на ступ ства мі траў-

мы во ка да вя дзец ца жыць 

і на да лей, а яшчэ ка лі ўлі-

чыць, што 80 % ін фар ма цыі 

ча ла век атрым лі вае ме на-

ві та праз зрок...

Так, адзі нац ца ці га до ва му 

Ф., які жы ве ў Го ме лі, са лют 

тра піў у твар у на ва год нюю 

ноч. Бры га да хут кай ме ды-

цын скай да па мо гі ды яг нас та-

ва ла шмат лі кія ін ша род ныя 

це лы і эро зію ра га ві цы во ка.

Так са ма ў лі да рах траў-

маў — ад рыў фа лан гаў 

паль цаў. Гэ та ад бы ва ец ца 

та ды, ка лі ча ла век або не 

па спя вае хут ка ад кі нуць ад 

ся бе пе тар ду, або яна ра-

ней ча су спра цоў вае ў яго 

ў ру цэ.

— Ві даў пі ра тэх ні кі шмат, 

і кож ны год да да юц ца но-

выя, — рэ зю муе Ві таль На-

віц кі. — Але агуль ныя рэ-

ка мен да цыі за ста юц ца ра-

ней шы мі. Та кія рэ чы не аб-

ход на перш за ўсё па ста віць 

на цвёр дую па верх ню, каб 

да най блі жэй шых па бу доў, 

дрэў, лі ній элект ра пе ра да-

чы, аў та ма бі ляў ці прос та 

вы пад ко вых мі на коў ад лег-

ласць бы ла не мен шай за 

трыц цаць мет раў. Пас ля гэ-

та га пад паль ва ец ца кнот — 

і за ста ец ца ўся го толь кі як 

ма га хут чэй ад бег чы на бяс-

печ ную ад лег ласць. Пра ца-

ваць з пі ра тэх ні кай му сіць 

толь кі аб са лют на цвя ро зы 

ча ла век. І ні ў якім ра зе не 

дзі ця. Ка лі ж за рад не спра-

ца ваў, то трэ ба па ча каць 

паў га дзі ны, а пас ля за зір-

нуць у ін струк цыю, што ж 

пра па нуе вы твор ца на гэ ты 

вы па дак — за ліць ва дой або 

за сы паць пяс ком.

Ка вар нае 
по лы мя 
ха лод на га агню

Зда ва ла ся б, бен галь-

скі агонь — звык лая і бяс-

крыўд ная рэч. «Ха лод ны 

агонь» на пер шы по гляд не 

здоль ны ўтва рыць не бяс-

печ ную сі туа цыю. Ад нак гэ-

тае ўра жан не пад ман лі вае. 

Па ра шок алю мі нію або маг-

нію, які слу жыць га ру чым, 

здоль ны пры чы ніць не толь-

кі тэр міч ныя, але і хі міч ныя 

апё кі. Іх ля чыць вель мі доў га 

і ня прос та.

У ноч на 1 сту дзе ня 5-га-

до вая дзяў чын ка з Кры ча ва 

за па лі ла бен галь скі агонь, 

зна хо дзя чы ся до ма з баць-

ка мі. У ней кую се кун ду по-

лы мя пе ра кі ну ла ся на су кен-

ку ма лой. Яго па ту шы лі, але 

дзяў чын ка атры ма ла апё кі 

12 % па верх ні це ла пер шай 

і дру гой сту пе ні. На ва год-

нюю ра ні цу ма лая су стрэ ла 

ў баль ні цы.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

СА ЛЮТ БЕЗ «СВЕ ЖА НІ НЫ»

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8 017) 298-53-53; 
(8 029) 690-54-09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Современные розничные технологии» (УНП 690019195) 
в лице управляющего ООО «Антикризисное управление».

Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической 
несостоятельности (банкротства) будут проведены: 28 декабря 2018 г. 
09 00–17 00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов, местонахождение

Начальная 
цена, 

бел. руб. 
с НДС

1

– капитальное строение с инв. № 110/С-90725 с площадью 
70,8 кв. м (гараж), 
– капитальное строение с инв. № 110/С-90723, с площа-
дью 135,9 кв. м (архив, учебный класс), г. Барановичи, 
ул. Максима Горького, 4А

116 200,00

2
– изолированное помещение с инв. № 610/D-48047, пом. 
№ 6, с площадью 10,4 кв. м (склад), г. Борисов, ул. Строи-
телей, 26

3 600,00

3

– изолированное помещение с инв. № 710/D-55740, с пло-
щадью 274.9 кв. м (офис 2-й этаж, архив) новый техниче-
ский паспорт отсутствует,
– изолированное помещение с инв. № 710/D-55743 
с площадью 481,7 кв. м (офис 3-й этаж), г. Бобруйск, 
ул. Гоголя, д. 185

735 000,00

Контактный телефон для ознакомления и осмотра +37529 698 53 53, 
Денис.

Для участия в торгах необходимо: 1) в срок по 27 дека-
бря 2018 г. перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY06-
SOMA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, 
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация», 2) подать заявку 
по выбранному лоту на участие в торгах на сайте  WWW.BELTORGI.BY, 
3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы 
по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте  
WWW.BELTORGI.BY). 

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 

за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-
личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не 
возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению 
предмета торгов. 

Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги 
признаются несостоявшимися. Предмет электронных торгов продается 
претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов в 
течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. 
После этого, между продавцом и победителем электронных торгов в течение 
трех дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи 
предмета торгов

Крэмль: увя дзен не ва ен на га 
ста но ві шча ва Укра і не па гра жае 
эс ка ла цы яй кан флік ту на Дан ба се

Увя дзен не Укра і най ва ен на га ста но ві шча 

ня се ры зы кі эс ка ла цыі кан флік ту ў асоб-

ных рэ гі ё нах кра і ны, асаб лі ва на паў днё вым 

ус хо дзе. Та кое мер ка ван не вы ка заў прэс-

сак ра тар прэ зі дэн та Ра сій скай Фе дэ ра цыі 

Дзміт рый Пяс коў, ад каз ва ю чы на пы тан ні 

жур на ліс таў.

«Гэ та ўнут ра ная спра ва Укра і ны, але на фо-

не элек та раль на га пра цэ су, вя до ма, па доб ны 

крок, як увя дзен не ва ен на га ста но ві шча, мае 

асаб лі вую і ма ла чым за ка муф ля ва ную афар-

боў ку. Па тэн цый на так са ма ўвя дзен не ва ен-

на га ста но ві шча ў шэ ра гу рэ гі ё наў мо жа нес ці 

па гро зу эс ка ла цыі на пру жа нас ці ў кан флікт ным 

ра ё не. Ма ец ца на ўва зе паў днё вы ўсход», — 

ска заў прад стаў нік Крам ля.

Пры гэ тым Пяс коў, ка жу чы пра тое, ці пла ну-

ец ца так ці інакш па ды маць гэ тую тэ му пад час 

за пла на ва най су стрэ чы Ула дзі мі ра Пу ці на з 

прэ зі дэн там ЗША До наль дам Трам пам, вы ка-

заў мер ка ван не, што гэ та не з'яў ля ец ца тэ май 

для G20. «Што да аб мер ка ван ня гэ та га ін цы-

дэн ту на са мі це — гэ та не тэ ма для са мо га 

са мі ту «двац цат кі», — пад крэс ліў ён.

Гвалт з бо ку іміг ран таў пры му сіць 
Трампа за крыць мя жу з Мек сі кай

Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп за явіў, што 

ак ты гвал ту з бо ку не ле галь ных міг ран таў, якія 

спра бу юць пра брац ца на тэ ры то рыю ЗША, мо-

гуць пры му сіць яго за крыць мя жу з Мек сі кай.

Ён чар го вы раз 

вы ка заў мер ка ван-

не, што «хтось ці ар-

га ні зоў вае» гэ тыя 

гру пы міг ран таў, якія 

на кі роў ва юц ца да мя-

жы з ЗША. Па да ных 

кі раў ні ка аме ры кан скай дзяр жа вы, на мя жы 

ўжо зна хо дзяц ца «больш як 500 сур' ёз ных зла-

чын цаў і чле наў зла чын ных гру по вак». Ён вы-

ка заў упэў не насць у не аб ход нас ці ад праў ляць 

не ле галь ных іміг ран таў на ра дзі му — у Гва тэ-

ма лу, Ган ду рас і Саль ва дор. Прэ зі дэнт так са ма 

ад зна чыў, што су пра цоў ні кі сі ла вых ве дам стваў 

бы лі вы му ша ныя пры мя ніць у ня дзе лю слё за та-

чы вы газ з-за «на ціс ку вель мі жорст кіх лю дзей» 

з лі ку міг ран таў.

Трамп не стаў вы клю чаць кры мі наль на га пе ра-

сле да ван ня па ру шаль ні каў. «Мы раз гле дзім гэ тае 

пы тан не. Там вель мі жорст кія лю дзі, і, шчы ра 

ка жу чы, мы не хо чам, каб яны тра пі лі ў на ша гра-

мад ства, у на шу кра і ну», — ска заў прэ зі дэнт.

Ка роль Ма лай зіі 
ажа ніў ся з «Міс Маск ва — 2015»

Ка роль Ма лай зіі Му ха мад V ня даў на ад свят-

ка ваў сваё 49-год дзе. А дня мі ма нарх ад зна чыў 

ін шую ра дас ную па дзею. Ён ажа ніў ся з пе ра-

мож цай кон кур су «Міс Маск ва — 2015» 25-га-

до вай ра сі ян кай Ак са най Ва я во дзі най.

За клю чэн не шлю бу ад бы ло ся 22 ліс та па да ў 

пад мас коў най Бар ві се, але аб гэ тым не звы чай-

ным вя сел лі шы ро ка ста ла вя до ма толь кі ця пер. 

Яно і зра зу ме ла: хоць па дзея ад зна ча ла ся ў 

Bаrvіkhа Соnсеrt Hаll па-ка ра леў ску рас кош на, 

яна не асаб лі ва вы хо дзі ла за ме жы ся мей на га 

ко ла. Вя сель ная бя се да абы шла ся без ал ка го-

лю, а ўсе стра вы бы лі ха ляль ныя.

Дзе ля му жа Ак са на паў го да та му пры ня ла 

іс лам і ўзя ла му суль ман скае імя Ры ха на. Ад нак 

на ват пас ля вя сель най цы ры мо ніі Ва я во дзі на не 

змо жа на сіць ка ро ну ка ра ле вы Ма лай зіі. Гэ ты 

ты тул пры свой ва ец ца толь кі ка рэн ным ма лай-

зій кам.

Ха рак тэр на, што на ра дзі ме ма нар ха яго вя-

сел ле не вы клі ка ла асаб лі вай ці ка вас ці: на цы я-

наль нае тэ ле ба чан не і дзяр жаў ныя СМІ Ма лай-

зіі не ска за лі ні сло ва аб но вым ста ту се ка ра ля. 

Па га вор ва юць, што Му ха мад V не ка рыс та ец ца 

вя лі кай па пу ляр нас цю ў сва іх пад да ных: кі раў ні-

ка час та аб ві на вач ва юць у мар на траў стве.

У ма нар хіч най сіс тэ мы Ма лай зіі вы раз ны 

пры смак дэ ма кра тыі. Ка ра лёў у гэ тай кра і не 

абі ра юць, і яны кі ру юць па пяць га доў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

ГО РАД 
ЦЯ ПЕР НАШ

Гэ тыя сло вы ра дас ці ад та го, што 

ўсё скон чы ла ся і не трэ ба бо лей 

ха вац ца ад ня мец кіх аў та ма таў, 

гу ча лі на ву лі цах вы зва ле на га та-

ды яшчэ Пра пой ска, а не ўза ба-

ве — Слаў га ра да, 75 га доў таму. 

Гэ тай хві лі ны жы ха ры го ра да ча-

ка лі доў гія два га ды, ча ты ры ме ся цы і дзе вяць дзён. 

Ца на вы зва лен ня — больш за 10 ты сяч во і наў і пар ты-

зан, за гі ну лых пры вы зва лен ні ра ё на, амаль па ло ва 

раз бу ра ных вё сак, 661 за бі ты мір ны жы хар.

Па мяць ах вяр вай ны бы ла ўша на ва на пад час трох дзён на-

га свят ка ван ня юбі лей най да ты з дня Вя лі кай Пе ра мо гі. Да 

мес цаў ба я вой сла вы ўскла дзе ны жы выя квет кі і вян кі. Ад бы-

ло ся ўра чыс тае пе ра па ха ван не трох бай цоў, рэшт кі якіх бы лі 

зной дзе ны во сен ню ў ра ё не вёс кі Ма лая Зім ні ца. А ка ля вёс кі 

Ра ба ві чы, там, дзе пра хо дзіць аў та тра са Ма гі лёў — Слаў га-

рад, бы лі ад кры ты ме ма ры яль ны пом нік і алея па дзей 1943 

го да, пры све ча ныя па мя ці во і наў і мір ных жы ха роў.

Удзел у свя точ ных ме ра пры ем ствах пры ня лі і ра сій скія 

гос ці — кі раў нік прад стаў ніц тва Ні жа га род скай воб-

лас ці Ра сій скай Фе дэ ра цыі ў Бе ла ру сі Сяр гей ПЯТ РОЎ 

і дэ ле га цыя ад мі ніст ра цыі Шу мяц ка га ра ё на Сма лен скай 

воб лас ці. На пра ця гу трох дзён у го ра дзе і ра ё не пра хо дзі лі 

вы стаў кі, ве ча ры-рэ кві е мы, ін фар ма цый ныя га дзі ны, па ка-

зы кі на сту жак на ва ен ную тэ ма ты ку.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ЗдарэннеЗдарэнне

НА ТРА ТУ А РЫ 
ПА ЦЯР ПЕ ЛІ 

ДЗЕ ЦІ
У ста лі цы аў та ма біль 

пас ля ава рыі вы ле цеў 

на тра ту ар. Па цяр пе лі 

пра хо жыя — дзе ці.

Да рож на-транс парт нае 

зда рэн не ад бы ло ся ран кам 

на ву лі цы Ле а ні да Бя ды. Па 

ін фар ма цыі УДАІ ГУ УС Мін-

гар вы кан ка ма, кі роў ца аў та-

ма бі ля «Фоль ксва ген» пры 

раз ва ро це не са сту піў кі роў-

цу «Сіт ра е на», які ехаў у су-

стрэч ным кі рун ку. У вы ні ку 

ад бы ло ся су тык нен не, пас-

ля ча го «Сіт ра ен» вы ле цеў 

на тра ту ар і збіў свят ла фор-

ную стой ку. У гэ ты мо мант 

на тра ту а ры зна хо дзі лі ся 

пе ша хо ды, якія ча ка лі ўклю-

чэн ня да зволь на га сіг на лу 

свят ла фо ра. Па цяр пе ла чац-

вё ра дзя цей, якіх да ста ві лі ў 

баль ні цу з лёг кі мі ця лес нымі 

па шко джан ня мі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


