
ЧАЦ ВЁР ТЫ ТУР 
Па да ём чар го выя 

за дан ні кон кур су-17 
на ша га ак тыў на га 
аў та ра з На ва по лац-
ка Пят ра Шклу да-
ва — чэм пі ё на све ту 
па ша шач най кам па-
зі цыі і між на род на га 
май стра па гэ тым ін-
тэ ле кту аль ным ві дзе 

спор ту (на фо та). У іх бе лыя па чы на-
юць і пе ра ма га юць:

№ 17/10. Бе лыя: a1, a3, a5, a7, b2, 
b6, e1, f4, g3 (9). Чор ныя: b8, c5, d4, d6, 
d8, e5, e7, f2, h2, h4 (10).

№ 17/11. Бе лыя: b6, c3, d2, e1, e3, 
g1, h2 (7). Чор ныя: a3, b8, f2, f4, g3, 
g5, g7 (7).

№ 17/12. Бе лыя: a3, c1, d6, e1, e3, 
e7, f2, f4 (8). Чор ныя: a5, b2, b4, c3, c5, 
d2, d4, h2 (8).

№ 17/13. Бе лыя: a3, c1, e1, e5, e7, 
f4, f6, g3, g5 (9). Чор ныя: a5, b2, b4, c3, 
c5, c7, d4, h2, h6 (9).

КА А ПЕ РА ТЫЎ НЫЯ
ПРАБ ЛЕ МЫ 

У шах мат най кам па зі цыі пер шы 
ход на ле жыць ка а пе ра тыў ным за да-
чам, чым бе лыя атрым лі ва юць да па-
мо гу ў вы ба ры ва ры ян таў, якія за га дзя 
не ма юць па боч ных раз вя зак. За дан не 
за ста ец ца та кім жа, як у звы чай ных 
за да чах: мат у два ха ды аль бо мат 
у больш ха доў.

Што ты чыц ца ша шач ных ка а пе ра-
тыў ных праб лем, дык тут усё тое ж 
са мае, акра мя за дан няў. Імі з'яў ля юц-
ца: ход чор ных — ні чыя бе лых ці ход 
чор ных — вый грыш бе лых. Ра шэн ні 
так са ма кам па зі цый ныя, гэ та зна чыць, 
што гуль ня па він на быць дак лад най з 
абод вух ба коў. Пе ра ка най це ся ў гэ тым 
на кан крэт ных пры кла дах, якія пад рых-
та ваў вя ду чы руб ры кі:

1. Бе лыя: b2, b6, c1, e1, g1, g7, h2 
(7). Чор ныя: a3, b4, d2, d6, e3, f2, f4, 
g3 (8). Ход чор ных — ні чыя бе лых: (e5, 
d2) c:g5 (f8) e3 (d6!, g3) a7 (b8) b6! (h2) 
f4!! (b8)=.

2. Бе лыя: a5, a7, b2, c3, d2, e5, f6, 
h6 (8). Чор ныя: b4, b6, c5, c7, d8, h8 
(6). Ход чор ных — вый грыш бе лых: 1… 
de7 2. f:d8 (g7, a3, a3, d6, b4) bd4, c3, 

c3x. A1… ba3 2. cb4 (d6) 3. hg7 4. e7 
(b2) 5. ef8 (c1) 6. a3 (e3B) 7. d6 8. f2
9. b6!x. B (e7) f:b6!, bd4x.
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Тэр мін для ад ка заў тра ды цый ны — 
два тыд ні. На кі роў вай це іх на ад рас: 
220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка-
га, 10 а, рэ дак цыя га зе ты «Звяз да», 
руб ры ка «Шаш кі».

РА ШЭН НІ 
Аў тар скі-19 (Д. Кам чыц кі): № 1 — 

ef8, h6 (d4) f8, d2x, № 2 — b6, b8, c7, 
a3x, № 3 — f4 (e5) h4, a3 (b6) b4 (g7) e3 
(f6) f4 (e5, c5) a5, b6 (d6) a7, b8 (d4) f4 
(c3) c1x — дак лад ны лан цу жок ха доў і 
№ 4 — f6, f8, e5, h4 (b6) f2 (a5) e1x.

За дан ні аў тар скіх кон кур саў-17, 
18 і 19 пра віль на ра шы лі: У. Бан да рык 
(в. Лу га вая Сла ба да Мінск ага ра ё на), 
В. Тал ка чоў (в. Уз дзе ві чы Клі ма віц ка га 
ра ё на), М. Тру хан (в. М. Па гост Са лі-
гор ска га ра ё на), А. Бе лы (На ва по лацк), 
У. Валч коў (Ма ла дзеч на), А. Стат ке віч 
(пас. Зя лё ны Бор Іва цэ віц ка га ра ё на), 
І. Ана ніч (Грод на), С. Ня ча еў (Ба ра на-
ві чы), Аляк санд ра Ка мін ская (Ві лей ка) 
і інш.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 6.23 19.53 13.30
Вi цебск — 6.11 19.45 13.34
Ма гi лёў — 6.13 19.43 13.30
Го мель — 6.12 19.37 13.25
Гродна — 6.39 20.07 13.28
Брэст    — 6.42 20.06 13.24

Iмянiны
Пр. Аляксея, Апанаса, Васіля, 
Гаўрылы, Івана, Іларыёна, Ісака, 
Макара, Міхаіла, Фёдара.
К. Ліліяны, Разаліі, Ружы, Майсея.

Месяц
Маладзік 5 верасня. 
Месяц у сузор’і Дзевы. 

С
кл

аў
 А

н
д

р
эй

 М
ІХ

А
Й

Л
А

Ў
.

ШАШКІ Пад рэ дак цы яй мiж на род на га 
ар бiт ра Мi ка лая ГРУ ШЭЎ СКА ГА
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Па га ры зан та лі: Сём га. Строн га. Ся ло. Гу ма. Ата. 
Файл. Бал. Ле ма. Ша ле. Мім. Тост. Пал та ва. Сан. Са ні. 
Ткач. Са ма кат. Ту ра ка. Ад ра сат. Сал. На ра да. Ха та. 
Бінт. Жа кан. Крэм. Арэс. Ко мі. Грак. Га на рар.

Па вер ты ка лі: Гва дэ лу па. Ісус. Омуль. Араб. Ма лі. 
Мас так. Нач лег. Ані ва. Кант. Ал су. Ман на. Кла ка. Ямал. 
Тэ рор. Рок. Са лат. Эдэм. Ара. Адам. Сіг. Ода. Ке та. 
Стра ха. Бас как. Сак. На га та. Ка пэ ла. Біч. Та но метр.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Доў га ду ма ла, што б та кое па да рыць 
му жу на дзень на ро дзi наў. Пе ну для га-
лен ня? Шкар пэт кi?.. Ба наль на. Ку пi ла 
са бе пу цёў ку ў Тай ланд! Хай лю бi мы 
ад пач не!

Хлап чу кі гля дзяць на ма ла дых, якія вы-
хо дзяць з царк вы.

— Да вай на па ло ха ем іх, — пра па ноў-
вае адзін.

— Я сам! — за яў ляе дру гі, па ды хо дзіць 
да жа ні ха і ка жа:

— Вы дат ны вы бар, та та!

Тэ ле ма га зiн:
Ка лi вы бу дзе це кру цiць наш аб руч 

па 10 хвi лiн у дзень, вы стра цi це цэ лых 
5 га дзiн што ме сяц!
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е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by
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РЭКЛАМЫ
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1563 год — у Брэсц кай дру кар ні выдадзена Біб лія, у якой бы лі 
зме шча ны ўсе тэкс ты Ста ро га і Но ва га за па ве таў. Мецэ-

натам з'яўляўся Мі ка лай Ра дзі ві л Чор ны, та му Брэсц кая Біб лія яшчэ 
на зы ва ец ца Ра дзі ві лаў скай. Гэ та са мая вя лі кая і ба га та аформ ле ная 
бе ла рус кая дру ка ва ная кні га XVІ ста год дзя. У пе ра плё це са ску ры, 
з цу доў ны мі ілюст ра цы я мі і на ват з прад мет ным па ка заль ні кам (што 
бы ло ўпер шы ню ў бе ла рус кім кні га дру ка ван ні). На кож най ста рон цы 
на па лях ёсць ка мен та рыі да тэкс ту. У кні зе 738 ста ро нак. На дру-
ка ва на га тыч ным шрыф там у дзве ка лон кі па 58 рад коў у кож най. 
Асоб ні кі Брэсц кай Біб ліі за хоў ва юц ца ў Ра сій скай дзяр жаў най біб лі-
я тэ цы ў Маск ве, Ра сій скай на цы я наль най біб лі я тэ цы ў Пе цяр бур гу, 
Цэнт раль най біб лі я тэ цы АН Літ вы, у Яге лон скай біб лі я тэ цы ў Кра ка ве, 
ня поў ны асоб нік — у Цэнт раль най на ву ко вай біб лі я тэ цы імя Я. Ко ла са 
НАН Бе ла ру сі.

1837 год — вя до мы мас так і элект рык-ама тар Сэ мю эл Мор зэ 
ўпер шы ню пра дэ ман стра ваў сваё вы на ход ніц тва — тэ-

ле граф. Дэ ман стра цыя ад бы ла ся ў Нью-
Ёрк скім уні вер сі тэ це. Пра ект быў на іў ны і 
над звы чай скла да ны, ад нак зра біў на за-
про ша ных вя лі кае ўра жан не. Па спя хо вы 
пра мыс ло вец Сты вен Вейл пра па на ваў 
Мор зэ дзве ты ся чы до ла раў і па мяш кан не 
для во пы таў, а так са ма да па мо гу свай-
го сы на Аль фрэ да. На пра ця гу ча ты рох 
ме ся цаў тэ ле граф ны апа рат быў удас ка на ле ны, і, га лоў нае, Мор зэ 
рас пра ца ваў сваю са праў ды зна ка мі тую аз бу ку — спа лу чэн не кро-
пак і пра цяж ні каў.

1943 год — 70 га доў та му ў Крам лі ўпер шы ню пас ля Каст-
рыч ніц кай рэ ва лю цыі І. Ста лін пры няў у ся бе вы шэй шых 

іе рар хаў пра ва слаў най царк вы. Аў ды ен цыі ў Ста лі на ўда сто е ны міт-
ра па лі ты Кі еў скі, Ле нін град скі і Мас коў скі. Гэ та му ў не ма лой сту пе ні 
спры я ла па тры я тыч ная дзей насць у га ды вай ны пра ва слаў най царк-
вы, якую ўзна чаль ваў Сер гій, міт ра па літ Мас коў скі, па тры яр шы мес ца-
ахоў нік. Са бра ныя вер ні ка мі срод кі ў Фонд аба ро ны, ство ра ныя на іх 
тан ка выя час ці, авія эс кад рыл лі і шпі та лі, як ві даць, ста лі най леп шым 
ар гу мен там на ка рысць та го, што рэ лі гія не толь кі опі ум для на ро да. 
Вы ні кам су стрэ чы стаў да звол на ад крыц цё шэ ра гу се мі на рый і пра-
вя дзен не вы ба раў па тры яр ха ўсяе Ру сі. Склі ка ны 8 ве рас ня та го ж 
го да Ар хі рэй скі Са бор ад кры тым га ла са ван нем вы браў міт ра па лі та 
Сер гія (Стра га род ска га) Па тры яр хам Мас коў скім і ўсяе Ру сі.

Ула дзі мір КА РАТ КЕ ВІЧ, па эт, пра за ік:

«Дзе пра ца, там і перс пек ты вы».
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Вам пашанцавала!
Вы сталі ўдзельнікам 

унікальнай акцыі!

Тра ды цый на ў пер шыя дні но ва га на ву чаль на-
га го да школь ні кі пі шуць са чы нен не на тэ му 
«Як я пра вёў ле та». Вось і «Звяз да» па пра сі ла 
не каль кіх пуб ліч ных асоб па дзя ліц ца ўра жан-
ня мі: які мі бы лі для іх і чым за пом ні лі ся тры 
ме ся цы ле та-2013?

Вік то рыя КА СЯ НЮК,
ра дыё- і тэ ле вя ду чая
(«Рэ пар цёр «Бе ла рус кай ча сін кі»):

— Гэ тым ле там я ўмуд ры ла ся ад па чыць не толь-
кі на поўд ні, але і на поў на чы. У чэр ве ні я ез дзі ла 
ў гос ці ў не вя лі кі нар веж скі га ра док Ста ван гер. Ён 

за мі ла ваў мя не сва і мі роз на ка ля ро вы мі драў ля ны мі 
до мі ка мі і бяз люд ны мі ву лач ка мі; хо дзіш па го ра дзе 
і не мо жаш па зба віц ца ад чу ван ня, што гу ля еш ся род 
мас філь маў скіх дэ ка ра цый… Я гас ця ва ла ў Нар ве гіі 
ўся го ты дзень, але па спе ла вель мі мно гае: і па за га-
раць на бе ра зе Паў ноч на га мо ра, і па ста яць на вяр-
шы ні ва да спа да Мон ге фо сен, і сфа та гра фа вац ца 
на са мым ус край ку Прэ кес ту пе на, што ў пе ра кла дзе 
з нар веж ска га зна чыць «ка фед ра пра па вед ні ка». 
Але са мым скла да ным бы ло ўзы хо джан не на фі ёрд 
К'е раг, той са мы, дзе зна хо дзіц ца зна ка мі ты ка мень, 
што за граз ся род скал. Шлях да ка ме ня — ка ля пя ці 
кі ла мет раў. Да рэ чы, пра ля гае ён праз тры пе ра ва лы. 
Я на ват пла ка ла — на столь кі бы ло цяж ка і страш на 
ўзды мац ца ў го ры на ты ся чу мет раў, пры чым без 
аль пі нісц кіх пры лад, чап ля ю чы ся ру ка мі за жа лез-
ныя лан цу гі, спе цы яль на раз ве ша ныя для ту рыс-
таў. І ўсё ж я дай шла! Праў да, за брац ца на ка мень, 
каб сфа та гра фа вац ца, так і не змаг ла. Вель мі ўжо 
страш на!

Ула дзі мір КУ БЫШ КІН,
прад зю сар:

— Маё ле та бы ло вель мі на сы ча ным, пры чым ад-
па чы нак, як заўж ды, атры маў ся су ме шча ным з пра-
цай. Ез дзіў на між на род ны кон курс у Крым, дзе быў 
стар шы нёй жу ры. Ра ней па спя ваў і ў ча ты рох па доб-

ных ме ра пры ем ствах 
«па жу рыць», але сё-
ле та сіл ха пі ла толь кі 
на ад но. За тое шмат 
і плён на па пра ца ва лі 
са сва і мі ар тыс та мі: 
з Ган най Шар ку но-
вай гаст ра ля ва лі па 
Бе ла ру сі, мно га сту-
дый най пра цы бы ло 
і з Ган най, і з Ві та лем 
Ва ран ко, Яго рам 
Ваўч ком (па да печ-
ныя Ула дзі мі ра з тэ-
ле пра ек та «Ака дэ мія 
та лен таў» — Аўт.). 

Уво гу ле, для мя не ле та — гэ та заўж ды пад рых тоў ка 
да на пру жа на га для ар тыс таў асен не-зі мо ва га се-
зо на, та му паў на вар тас на ад па чы ваць да вя дзец ца 
толь кі ўзім ку. Але, лі чу, яно та го вар тае: з гур там 
«Ямай ка» мы пе ра пі са лі ўсе пес ні з но вым ва ка лам, 
змя ні лі імідж дзяў ча там і зра бі лі не каль кі фо та се-
сій… Ад нак са мае га лоў нае — во пыт гэ та га ле та 

па ка заў вост рую не аб ход насць аб за вес ці ся ўлас най 
сту ды яй, і я пры клаў усе на ма ган ні, каб яна ў мя не 
най хут чэй з'я ві ла ся. Спа дзя ю ся, гэ та не ўза ба ве ўсе 
за ўва жаць. Так што ле та бы ло на поў не на па ста ян-
ным ру хам і пра цай, якая пры но сіць мне са праўд нае 
за да валь нен не. Рас ча ра ван не мі ну лых ме ся цаў хі ба 
што толь кі ад но — за ўсё ле та так і не ўда ло ся з'ез-
дзіць на ры бал ку…

Ган на ХІТ РЫК,
акт ры са тэ ат ра імя Я. Ку па лы, спя вач ка 
(гурт «S°unduk»):

— Пра што рас каз ваць: пра гурт ці пра ся бе? Ка-
лі пра гурт, то мы ўжо за пі са лі па ло ву пе сень для 
трэ ця га па лі ку аль бо ма, на які доб рыя лю дзі да па-
маг лі са браць гро шы праз сайт Boomstarter ме та дам 
«на род на га фі нан са ван ня» — краў дфан дын гу. Па 
шчы рас ці, я вель мі ча ка ла і ма ры ла пра дыск, але 
не над та ве ры ла, што нам удас ца са браць гро шы, 
што ка мусь ці яшчэ ў та кой сту пе ні ці ка ва тое, чым 
мы зай ма ем ся… Але па трэб ную су му мы на бра лі 
на ват за па ло ву ад пу шча на га тэр мі ну, і з гэ тай на-
го ды я вель мі шчас лі вая. Што да аса біс тых лет ніх 
ура жан няў, то на пры кан цы чэр ве ня ў мя не быў дзень 
на ро дзі наў, з якім не звы чай на і вель мі пры ем на па-
він ша ва лі на шы пры хіль ні кі-фо рум цы. Яны зра бі лі 
са мы са праўд ны сцяг на ша га гур та — вель мі пры-
го жы, з вы явай за моч най ад ту лі ны на бе лым фо не. І 

на фес ты ва лі, дзе мы вы сту па лі ў той дзень, рап там 
гля джу: на шы хлоп цы і дзяў ча ты раз мах ва юць ней кім 
сця гам. Што за дзі ва кі, ду маю. А по тым на чар го вым 
куп ле це ра зу мею, што гэ та НАШ сцяг! Зра зу ме ла, 
ад ра зу за бы ла ся сло вы пес ні і толь кі кры ча ла ўсім: 
«Па гля дзі це, па гля дзі це ж!» А ін шыя ўдзель ні кі гур-
та з мя не па смей ва лі ся, бо ўсе ўжо даў ным-даў но 
ўсё ве да лі. По тым мне па да ры лі, на пэў на, міль ярд 
па да рун каў, у тым лі ку ўся кіх за баў ных ку фэр каў і 
па вет ра ных ша ры каў. І фі нал са пса ва ла толь кі тое, 
як нас аб слу гоў ва лі ў ка вяр ні. За тое по тым з на шы мі 
фо рум ца мі гру пай ча ла век у 30 мы сха дзі лі ў кі на тэ-
атр на муль цік — гэ та бы ло са праў ды здо ра ва, бо з 
ма лень кім сы нам вель мі рэд ка мне ўда ец ца ку дысь ці 
вы брац ца.

Шка да толь кі, ка нец ле та вый шаў бла гі: мы па-
спра ба ва лі па ехаць на мо ра з сям' ёй, лі та раль на 
два ра зы ку па лі ся, а по тым Сцё па (2-га до вы сын 
акт ры сы — Аўт.) за хва рэў, і мы ўсе вель мі пе ра жы-
ва лі, пла ка лі, ха дзі лі па ўра чах, якіх бы ло не знай сці. 
Лі та раль на толь кі ў апош ні дзень гэ та га ад па чын ку, 
ка лі ма лы пай шоў на па праў ку, уз дых ну лі з па лёг кай. 
А ўво гу ле, што я: ня дрэн на прай шло ле та, хі ба толь-
кі вель мі ста мі лі ся, а на пе ра дзе столь кі пра цы — і 
спек так лі ў тэ ат ры, і кан цэр ты, і дыск жа трэ ба да-
піс ваць…

Юлія БЫ КА ВА, спя вач ка, па эт ка,
і Яў ген АЛЕЙ НІК,
прад зю сар, кам па зі тар (гурт «Аў ра»):

— У нас ле та прай шло ў па да рож жах. Спа чат ку 
быў не вя лі кі тур па Сла ве ніі — вы сту па лі на фес ты ва-
лі ў ста лі цы кра і ны Люб ля не і да лі кан цэрт у не вя лі кім 

го ра дзе Рыб ні ца. По тым па спе лі яшчэ па пра ца ваць 
у Маск ве, за піс ва лі пес ні для ра сій скіх вы ка наў цаў, 
з які мі ўжо даў но і шчыль на су пра цоў ні ча ем. А на-
пры кан цы вы ра шы лі кры ху раз ня во ліц ца і вы бра лі ся 
на ся мей ны ад па чы нак у Бал га рыю. Ад кры лі для 
ся бе «ўсё ўклю ча на» і ця пер бу дзем вы му ша ны бе-
гаць ва кол до ма, каб скі нуць на ступ ствы гэ та га «ўсё 
ўклю ча на», — энер гіч на пе ра ліч вае Яў ген.

— Не тое каб мы вель мі ўжо аб' яда лі ся ў вод пус ку, 
але бал гар ская кух ня ста ла ад крыц цём: там шы коў-
на, над звы чай смач на га ту юць! — да дае Юля. — Ну, 
і апош нія дні ле та мы не ся дзе лі без спра вы: па ча лі 
за піс не каль кіх пе сень, а во сен ню пла ну ем вы пус ціць 
свой но вы аль бом.

Та ма ра ЛІ СІЦ КАЯ,
тэ ле- і ра дыё вя ду чая,
пісь мен ні ца, сцэ на рыст:

— У нас бы ло, мож на ска заць, пра цоў нае ле та: 
за пус ка лі на тэ ле ба чан ні но вы пра ект, што дзён нае 
ток-шоу «Дзень у вя лі кім го ра дзе», та му сі лай во лі 
да вя ло ся пры му сіць і ся бе за стац ца ў го ра дзе. Але 
ўда ло ся здзейс ніць і не каль кі вель мі ці ка вых вы ла-
зак. Ад на з іх — дзён ны сплаў на бай дар ках па Іс ла-
чы ўсёй сям' ёй, уклю ча ю чы ма лод ша га 5-га до ва га 
сы на Го шу. Мы з му жам Гле бам Ма ро за вым ра ней 
удзель ні ча лі ў вод ных па хо дах, але гэ та бы ло ўсё ж 
да во лі даў но, та му і для нас па езд ка ста ла не прос та 
за ба вай, а вы пра ба ван нем. З ад на го бо ку — вель мі 

пры го жыя мяс ці ны, не звы чай ны края від, а з дру го-
га — іс тот ная фі зіч ная пра ца, пе ра адо лен не пе ра-
шкод: па ро гаў, за ва лаў і г. д. («Гэ та вель мі ці ка ва, але 
цяж ка: ка лі шмат га доў «вяс лу еш» толь кі «мыш кай», 
дзе ся ці га дзін ны «мах вяс лом» стра шэн на стам ляе. 
Але гэ та ня хай, гэ та кам пен су ец ца зда роў ем, эмо-
цы яй і дзе вя нос та сан ты мет ро вым бі цэп сам», — па-
зна чы ла Та ма ра ў сва ім бло гу. — Аўт.) 

І тое, што мы прай шлі ўвесь шлях, ка ля 20 км, і 
не сыш лі з дыс тан цыі, — гэ та ста ла для нас агуль ным 
ся мей ным подз ві гам. А па коль кі ўсім без вы клю чэн ня 
спа да ба ла ся, на пэў на, паў то рым па доб ную вы лаз ку 
ў на ступ ным го дзе. Ці пры ду ма ем штось ці но вень-
кае — та кая ўжо ў нас не спа кой ная сям'я, на мес цы 
ся дзець не пры вык лі.

«Са чы нен ні» збі ра ла
Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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Ёсць пы тан неЁсць пы тан не  �� Крымінал, здарэннеКрымінал, здарэнне  ��

ЛЕ ТА ЯК МА ЛЕНЬ КАЕ ЖЫЦ ЦЁ НАР КА ГАН ДАЛЬ КА ЛЯ КА ВЯР НI 
Ка ля бу дын ка дзi ця чай ка вяр-
нi на пло шчы Бан га лор у ста-
лi цы апе ра тыў нi кi ўпраў лен ня 
па нар ка кант ро лi i про цi дзе ян-
ня ганд лю людзь мi ГУ УС Мiн-
гар вы кан ка ма ра зам з бай ца мi 
спец пад раз дзя лен ня «Ал маз» 
за тры ма лi 34-га до ва га мiн ча нi на, 
якi зай маў ся про да жам асаб лi ва 
не бяс печ на га нар ко ты ку — «ме-
та до ну».

Пра ва ахоў нi кi кан фiс ка ва лi ў яго 
11 гра маў гэ та га рэ чы ва, яко га маг-
ло б ха пiць больш чым на 20 доз. 
Свой «та вар» нар ка ды лер, якi, да рэ-
чы, афi цый на лi чыў ся бес пра цоў ным, 
пра да ваў па 100 до ла раў за грам, 
а вы ру ча ныя гро шы ўклад ваў у бу-
даў нiц тва пры ват на га до ма на тэ ры то-
рыi Мiн скай воб лас цi. Да та го ж i сам 
не су праць быў атры маць «кайф»: 
па iн фар ма цыi апе ра тыў нi каў, муж-
чы на ўжо ка ля дзе ся цi га доў «ся дзеў» 
на нар ко ты ках, у 2004 го дзе за ана ла-
гiч нае зла чын ства быў пры га во ра ны 
да ту рэм на га тэр мi ну i толь кi ня даў на 
вый шаў на сва бо ду.

ПАД ЛЕ ТАК  ТУ ШЫЎ ПА ЖАР... 
Да пры быц ця пад раз дзя лен няў 

МНС 13-га до вы хлоп чык са ма стой на 
спра ба ваў лік ві да ваць за га ран не ка-
лек тыў ных хля воў у вёс цы Лу га вая 
Сла ба да Мінск ага ра ё на. У вы ні ку 
шы фер вы га рэў на 360 квад рат ных 
мет рах. Хлоп чык да па ма гаў баць-
кам па гас па дар цы і пад час за га ран-
ня зна хо дзіў ся ў хля ве. Пры ту шэн ні 
пад ле так атры маў апё кі га ла вы, рук 
і ног. Пры чы на зда рэн ня — дзі ця чае 
сва воль ства з аг нём.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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