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«Ча ты ры з пя ці кра дзя жоў 
ад бы ва юц ца шля хам 
воль на га до сту пу»

— За апош нія га ды кра дзя жоў у 
ста лі цы знач на па ме не ла, — га во рыць 
су пра цоў нік ад дзе ла па рас крыц ці 
ква тэр ных кра дзя жоў упраў лен ня 
кры мі наль на га вы шу ку кры мі наль-
най мі лі цыі ГУ УС Мінск ага гар вы-
кан ка ма Яў ген БО КІЙ.

Са дзей ні чае гэ та му ак тыў ная пра-
фі лак тыч ная пра ца, у тым лі ку і з ра-
ней су дзі мы мі асо ба мі. Спра ва 
ў тым, што ква тэр ная кра жа 
лі чыц ца ква лі фі ка ва ным зла-
чын ствам, на якое пе ра важ на 
ідуць лю дзі, якія ўжо не ад ной чы 
да гэ туль кан флік та ва лі з за ко-
нам.

Ад нак ле тась мы за рэ гіст ра-
ва лі пры бліз на паў та ры ты ся чы 
та кіх вы пад каў. Пры чым во сем-
дзе сят пра цэн таў з іх ад бы лі ся 
шля хам воль на га до сту пу! Гэ та 
зна чыць, што кож ны дзень пад 
пры цэл ама та раў чу жо га даб ра 
трап ля юць ча ты ры-пяць мін скіх 
ква тэр і пры ват ных да моў. Рас-
кры ва ец ца ж сем з дзе ся ці та кіх зла-
чын стваў.

Не трэ ба ге рой ні чаць
Уя ві це са бе на ступ ную сі ту а цыю. 

Вы — па ляў ні чы, а зна чыць, ма е це да-
звол на за хоў ван не зброі. Стрэль ба ві-
сіць у ва шай ха це на сця не. Уна чы вас 
абу джае звон раз бі та га шкла. Пер шая 
дум ка: у ха ту за браў ся зло дзей. Імк-
лі ва зры ва е це са сця ны стрэль бу, пе-
ра за ра джа е це зброю, уры ва е це ся ў 
па кой і ба чы це, як ня про ша ны госць 
на кух ні на бі вае мя шок на жы тым да-
бром. Вы пры цэ лі лі ся. Бліс ну ла по лы-
мя, грым нуў стрэл... Зло дзей ля жыць 
на пад ло зе па ра не ны або за бі ты. А 
што да лей? Гэ та ў кі но ге рой заўж ды 
вы хо дзіць су хім з ва ды. У на шай жа 
рэ аль нас ці меч Фе мі ды мо жа па ра зіць 
са мо га гас па да ра...

— Ня час та, але та кія «ран дэ ву» ад-
бы ва юц ца. Хут чэй, мож на ка заць пра 
іх вы пад ко вы ха рак тар, бо зло дзей, 
вя до ма ж, ад дае пе ра ва гу та му, каб 
за стац ца ін ког ні та, — кан ста туе Яў-
ген Бо кій. — Све жы прык лад ад быў-
ся ўжо сё ле та. Гас па дар ад па чы ваў 
у ква тэ ры пас ля нач ной зме ны. Яго 
ўва гу пры цяг ну лі ней кія не зра зу ме лыя 
гу кі. Ні бы та хтось ці кор паў ся ў за мку. 
Ён ад чы ніў дзве ры і ўба чыў два іх , якія 
тут жа рэ ці ра ва лі ся. Па гэ тым фак це 
за ве дзе на кры мі наль ная спра ва па 
ар ты ку ле 205 Кры мі наль на га ко дэк-
са, як на за мах на здзяйс нен не ква-
тэр най кра жы.

Лепш за ўсё зло дзею не пе ра шка-
джаць у яго на ме рах збег чы. Ён не чым 
на гад вае па сва іх па во дзі нах за цка ва-
на га зве ра, яко му мо жа прый сці ў га-
ла ву не ма ве да ма што, каб вы рвац ца з 

паст кі на во лю. І хто ве дае, што мо жа 
ля жаць у яго кі шэ ні?

Яў ген Бо кій пры гад вае ад ну спра-
ву, па якой ужо асу джа ны ві на ва тыя. 
Муж і жон ка прый шлі да до му і ўба-
чы лі вы рва ную сар ца ві ну зам ка. Як 
толь кі яны ад чы ні лі дзве ры, ім на су-
страч кі ну лі ся два хлоп цы. У ад на-
го з іх у ру цэ быў ку хон ны нож, які, 
як вы свет лі ла ся пас ля, быў так са ма 
ўкра дзе ны з ква тэ ры. Муж і жон ка 
прос та са сту пі лі ім да ро гу. І пры ня лі 
пра віль нае ра шэн не — не ста лі ге-
рой ні чаць з ры зы кай для ўлас на га 
жыц ця. Усё гэ та бы ло ква лі фі ка ва на 
як ква тэр ны раз бой.

Са мае га лоў нае ў кры тыч най сі-
ту а цыі — не пад да вац ца эмо цы ям, 
а як ма га хут чэй вы клі каць мі лі цыю. 
Ад ра зу ж на зы ваць пры кме ты, ад рас 
і на пра мак, ку ды па бег ня ўда лы зла-
чын ца. Блі жэй шы на рад па труль на-
па ста вой служ бы ці ўнут ра ных войск 
у лі ча ныя хві лі ны атры мае па трэб-
ную ін фар ма цыю, і шан цы за тры-
маць зло дзея па «га ра чых сля дах» 
рэз ка па вя ліч ва юц ца. Гэ так бы ло 
ўжо не ад ной чы. Больш за тое, па-
цяр пе лы мо жа да па маг чы ў скла дан-
ні ба зы до ка заў, якая да па мо жа пры 
апа знан ні зла чын цы. А як пра ві ла, 
та кія ўчын кі но сяць сіс тэм ны, се рый-
ны ха рак тар.

— Ка лі ж су тыч кі па збег нуць усё 
ж не ўда ло ся, то ўсё роў на трэ ба па-
мя таць аб тым, што за кон мо жа па-
вяр нуц ца і су праць аб ра ба ва на га, 
— на гад вае су раз моў ца. — Пер шае 
пра ві ла, якое па ві нен вы кон ваць па-
цяр пе лы, — гэ та су вы мер насць шко-
ды. Па маг чы мас ці, леп шае для гас-
па да ра — за тры маць ама та ра чу жо га 
з на ня сен нем мі ні маль най шко ды яго 
зда роўю.

Аб' ек тыў су праць зло дзея
А вось пры ся дзіб ны ўчас так 

лепш за ўсё аб ста ля ваць ві дэа-
ка ме ра мі, ка лі на гэ та, вя до ма, 
ёсць гро шы. Лю дзі, якія жа да-
юць кры ху сэ ка но міць, ста вяць 
не са праўд ныя апа ра ты, а іх 
му ля жы. Ці да па ма га юць яны 
— ін шая спра ва.

Трэ ба па ста віць доб ры 
плот. Ра за браць цаг ля ную 
ці бе тон ную ага ро джу ку ды 
скла да ней, чым  ада рваць 
дзве-тры струх не лыя дош кі. 
Не ка то рыя дач ні кі ра ша юць 

пад рых та ваць «сюр прыз» для зло-
дзея і ўпо тай пра цяг ва юць ка лю чы 
дрот. Ды вось толь кі за яго вы ка ры-
стан не мож на тра піць на ла ву пад суд-
ных і са мо му: ка лі той жа зла мыс нік 
моц на па ра ніц ца.

— Знач ная до ля зла чын стваў 
здзяйс ня ец ца ме на ві та ў пры ват ным 
сек та ры. Не ка то рыя гра ма дзя не па-
вод зяць ся бе так, як быц цам яны 
жы вуць дзесь ці ў глу ха ма ні, дзе ўсе 
ўсіх ве да юць і да вя ра юць ад но ад на-
му. Але, на прык лад, ста лі ца — гэ та 
вель мі пры ваб нае мес ца для тых жа 
гаст ра лё раў. Та му аба вяз ко ва пад-
трым лі вай це доб рыя ста сун кі з су се-
дзя мі, — ра іць су раз моў ца. — Ка лі 
яны за ўва жаць у ва шым два ры ка-
гось ці не зна ё ма га, то па тэ ле фа ну юць 
у мі лі цыю.
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Леп ша га срод ку для ахо вы жылля, 

чым ахоў ная сіг на лі за цыя, па куль не 
пры ду ма на. Пры яе ўста ноў цы спе-
цы я ліс ты ра яць не эка но міць. Мно гія 
бла кі ру юць толь кі ўва ход ці дзве ры і 
вок ны. Ад нак не бяс пе ка мо жа пад сце-
ра гаць і з ін ша га бо ку. Зу сім ня даў на 
ў Дзяр жын ску зла дзеі ха це лі аб ра ба-
ваць кра му, пра ла маў шы сцен ку. Дзе-
вяць га доў та му ў Мін ску зла чын цам 
вель мі «па лю бі лі ся» вен ты ля цый ныя 
шах ты. Та му поў нас цю аба ро няць ад 
ня про ша ных гас цей хі ба што дат чы кі 
ру ху.

Хтось ці до ма па кі дае са ба ку бай-
цоў скай па ро ды, каб «пра ву чыць» 
зло дзея. Але і гэ та не па на цэя: з жы-
вё ла мі так са ма мо гуць рас пра віц ца. І 
са мыя «на ва ро ча ныя» за мкі і дзве ры 
не ўра ту юць на сто пра цэн таў. Усе ме-
ха ніз мы, што ства рыў ча ла век, тэ а рэ-
тыч на мож на ад чы ніць...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Га лоў ны ўрач рас тлу ма чыў, 
што звы чай ная ва да ста но віц-
ца ка рыс най пас ля яе апра цоў кі 
шля хам элект ро лі зу. Ад па вед-
ны пры бор для апра цоў кі ва ды, 
да рэ чы, вы раб ле ны ў Мін ску. 
Элект рыч ны ток, які пра хо дзіць 
праз ва ду, змя няе яе ўнут ра ную 
струк ту ру. Для кож на га хво ра га 
вы пра цоў ва ец ца ін ды ві ду аль-
ная пра гра ма ля чэн ня. Пас ля 
элект ро лі зу ва да па дзя ля ец ца 
на дзве фрак цыі, якія ва ло да-
юць га ю чы мі ўлас ці вас ця мі. 
Пры ля чэн ні хва роб «жы вую» і 
«мёрт вую» ва ду п'юць у роз ных 
спа лу чэн нях у за леж нас ці ад ві-
ду за хвор ван ня.

«Жы вая» ва да — доб ры 
сты му ля тар, та ні за тар, кры ні ца 
энер гіі. Пры во дзіць у рух увесь 
ар га нізм, пры дае энер гію, ба-
дзё расць, спры яе рэ ге не ра цыі 
кле так, за гой вае ра ны... «Мёрт-
вая» ва да — вы дат ны дэз ын-
фек тар. Рэ ка мен ду ец ца яе піць 
для пра фі лак ты кі і ля чэн ня пра-
студ ных за хвор ван няў, гры пу, 
ан гі ны. Та кая ва да па ні жае ціск, 
су па кой вае нер во вую сіс тэ му, 
па ляп шае сон, па ні жае боль у 

су ста вах, хут ка да па ма гае пры 
рас строй стве кі шэч ні ка.

Як пад крэс лі лі ме ды кі, су-
мес нае пры мя нен не «жы вой» і 
«мёрт вай» ва ды да па ма гае зма-
гац ца з мно гі мі хва ро ба мі: гер пе-
сам, грыб ко вы мі за хвор ван ня мі, 
пса ры я зам, пра ста ты там і гэ так 
да лей. Штуч на ак ты ві за ва ную 
ва ду ўжо даў но ўжы ва юць для 
ля чэн ня хво рых у та кіх кра і нах, 
як Япо нія, Аў стрыя, Гер ма нія, Із-
ра іль, Ін дыя... Яшчэ ў са вец кія 
га ды — на пры кан цы 1980-х — 
бяс печ насць пры мя нен ня та кой 
ва ды па цвер дзіў фар ма ка ла гіч-
ны ка мі тэт СССР.

Ві цеб скія ме ды кі так са ма 
пла ну юць ля чыць хво рых... бія-
по лем пчол. Якія не ку са юць 
ча ла ве ка, а ле чаць яго, зна хо-
дзя чы ся по бач за шклом. Ужо 
за мо ві лі спе цы яль ны «до мік» 
для пра вя дзен ня се ан саў. Вя-
до ма, што ана ла гіч ным чы нам 
ужо даў но пад трым лі вае ся бе ў 
фор ме прэ зі дэнт Укра і ны.

— Не тра ды цый ныя ме та ды 
ля чэн ня ста но вяц ца ўсё больш 
па пу ляр ны мі. Ле тась мы ака-
за лі плат ных па слуг на су му 

6,6 міль яр да руб лёў — гэ та 45% 
ад па ме ру на ша га фі нан са ван-
ня з бюд жэ ту. У па раў на нні з 
па за мі ну лым го дам, рост плат-
ных па слуг — 130%. На аб слу-
гоў ван ні ін ша зем цаў за ра бі лі 
ка ля 50 ты сяч до ла раў. Пры-
яз джа юць ля чыц ца ў Ві цебск 
не толь кі ра сі я не, але і жы ха-
ры да лё ка га за меж жа. Ся род 
на шых па цы ен таў ёсць і вель мі 
ба га тыя лю дзі. У пры ват нас ці, у 
нас пра хо дзіў ля чэн не ра сій скі 
біз нес мен, які пры яз джаў у гос-
ці ў Бе ла русь да сва ёй сяст ры. 
Ля чыў ся ад пса ры я зу і за стаў ся 
вель мі за да во ле ны не толь кі вы-
со кім кла сам спе цы я ліс таў, але 
і доб ры мі ўмо ва мі ля чэн ня. Ля-
чы лі і гра ма дзя ні на ЗША, яко му 
пры зна чы лі ў Аме ры цы шас ці-
ме сяч ны курс пры ёму ан ты бі-
ё ты каў. Мы яму па ста ві лі ды яг-
наз і пры зна чы лі ме тад ля чэн ня. 
Аказ ва лі ме ды цын скія па слу гі і 
гра ма дзя нам Гер ма ніі, Укра і ны. 
Мін ча нін пры яз джаў па льня ное 
аб горт ван не, — рас каз вае Вік-
тар Спі ры до наў.

Вель мі за па тра ба ва ны мі ста-
лі та кія па слу гі дыс пан се ра, як 
«Аса біс ты дэр ма то лаг» і «Аса-
біс ты ве не ро лаг». Апраў да лі 
ся бе тэ ле ме ды цы на і ан лайн-
кан суль та цыі.

У пла нах ад крыц цё ў ста цы-
я на рах дыс пан се ра... ін тэр нэт—
ка вяр няў. За не вя лі кую пла ту 
хво рыя змо гуць ба віць час у 
су свет ным па ву цін ні, не вы хо-
дзя чы з ля чэб най уста но вы.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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Гру пы Ана нім ных Ал ка го лі каў 
(АА) дзей ні ча юць пры клад на 
ў 180 кра і нах све ту. Ка ля 70 
та кіх груп ёсць і ў на шай кра і  -
не. Дак лад ных звес так пра 
коль касць груп і чле наў у іх 
не іс нуе, па коль кі дзей насць 
АА рэг ла мен туе жа дан не пра-
ца ваць над са бой і да па ма-
гаць у гэ тым ін шым па вод ле 
не ка то рых прын цы паў. Гэ тыя 
прын цы пы на зы ва юц ца «Два-
нац цаць тра ды цый» або «Два-
нац цаць кро каў». Пры ду ма лі 
іх шмат га доў та му да лё ка ад 
на шай кра і ны. Час па ка заў, 
што тра ды цыі ня дрэн на пра цу-
юць і да па ма га юць за ста вац ца 
цвя ро зы мі мно гім за леж ным. 
Удзел у гру пах АА — не па на-
цэя. Мно гія зры ва юц ца і зноў 
вяр та юц ца да «кро каў». Вось 
што ду ма юць пра сваё член ства ў АА са мі 
прад стаў ні кі та кой са друж нас ці.

Дзміт рый:
— Ал ка голь для ал ка го лі ка — алер ген. У тым 

сэн се, што лю быя ал ка голь ныя на поі ў лю бой 
коль кас ці гэ та му ча ла ве ку про ці па ка за ны. Як 
толь кі ў яго жыц ці ўзні кае пер шая чар ка, яна 
тут жа пе ра тва ра ец ца ў... акі ян. Бо ал ка го лік 
не мо жа спы ніц ца. Сло ва «ме ра» — не для яго. 
Ад на ча со ва ал ка го лік пе ра кон вае ся бе, што 
мож на не як на ву чыц ца піць «пра віль на», «як 
усе», што ні я кай за леж нас ці ў яго ня ма. Та кі 
ча ла век заў сё ды не спа кой ны, раз драж нё ны і 
не за да во ле ны... Што б ні мя ня ла ся ў жыц ці, 
ал ка го лік пра цяг вае вы пі ваць, у ад роз нен не, 
ска жам, ад та го, хто пры пэў най зме не аб ста він 
здоль ны спы ніц ца.

Кан стан цін:
— Са друж насць АА, якая дзей ні чае ў Бе ла ру-

сі амаль 25 га доў, ні ко га не агі туе і не за цяг вае 
сі лай. Хво ра му не да юць ні я кіх пра гно заў і абя-
цан няў, не пра да стаў ля юць ні ля чэн ня, ні рэ абі-
лі та цыі. Хоць, вя до ма, у са друж нас ці ёсць, як мы 
ка жам, сяб ры — з лі ку тых жа ўра чоў-нар ко ла гаў. 
Ні хто не вы ра шае тут шмат лі кія бы та выя ці ся-
мей ныя праб ле мы. Ал ка го лі ку за бяс печ ва ец ца 
га лоў нае — маг чы масць быць і за ста вац ца цвя ро-
зым. А за ста ю чы ся цвя ро зым, мож на вы ра шыць 
лю быя праб ле мы.

Сяр гей:
— Раз мо ва ідзе пра доб ра ах вот ную су пол ку 

муж чын і жан чын, якія су стра ка юц ца для та го, 
каб пад трым лі ваць цвя ро засць. Адзі най умо-
вай удзе лу з'яў ля ец ца жа дан не кі нуць піць. У 
АА ня ма ні я кіх уз но саў і апла ты. Схо ды су пол-
кі пра хо дзяць у па мяш кан нях, якія на ле жаць 
роз ным кан фе сі ям і нар ка ла гіч ным уста но вам. 
Гэ та не больш чым арэн да па мяш кан ня за мі-
ні маль ную пла ту.

На мес нік ды рэк та ра па ву чэб на-вы ха ваў-
чай ра бо це Са цы яль на-пе да га гіч на га цэнт ра 
Мас коў ска га ра ё на г. Мін ска Але на КА ЖА-
КІ НА:

— Праб ле ма п'ян ства і ал ка га ліз му ак ту-
аль ная для на ша га ра ё на, дзе 221 дзі ця зна хо-
дзіц ца ў са цы яль на не бяс печ ным ста но ві шчы. 
У аб са лют най боль шас ці вы пад каў у гэ тым 
«ві на ва тыя» баць кі, якія зло ўжы ва юць ал ка го-
лем. На ба зе цэнт ра пра цуе і дзі ця чы пры ту лак. 
А з 2009 го да ў нас па ча ла сваю ра бо ту гру па 
Ана нім ных Ал ка го лі каў. Не ка то рыя баць кі па-
ча лі мя няц ца ме на ві та праз на вед ван не схо даў 
гэ тай гру пы. А ка лі баць кі па ча лі мя няц ца, зна-
чыць, у дзі ця ці ёсць шан цы вяр нуц ца ў бія ла-
гіч ную сям'ю.

Да роз ду му
Ці ал ка го лік я?
Я вы ра шаю, што не бу ду вы пі ваць. Але вы пі-

ваю. І на пі ва ю ся. По тым зноў вы ра шаю... і зноў 
на пі ва ю ся. Я на ват не ра зу мею, як у мя не гэ-
та атрым лі ва ец ца. Кож ная вы піў ка ста но віц ца 
не прос та пы тан нем раз бу рэн ня май го зда роўя. 
Са мыя роз ныя праб ле мы на рас та юць як снеж-
ны ком. Не чле ны АА, і на ват не ўрач па він ны 
вы нес ці мне ды яг наз. Я сам па ві нен пры знаць 
сваю за леж насць.

Што ра біць, ка лі мя не не па ко іць маё п'ян-
ства?

Шу каць да па мо гі. Маг чы ма, мне да па мо гуць 
Ана нім ныя Ал ка го лі кі.

Што ра біць, каб ус ту піць у АА?
Толь кі жа даць кі нуць вы піў ку. Ад нак мно гія не 

бы лі ўпэў не ны ў гэ тым жа дан ні, ка лі пры хо дзі лі ў 
АА. Паз ней гэ та жа дан не на бі ра ла сі лу.

Да ча го мя не аба вя жуць на вед ван ні схо-
даў АА?

Ні да ча го. Тут не вя дуць рэ гіст ра цыі чле наў, 
не ці ка вяц ца гіс то ры я мі за хвор ван ня. Ні хто не 
бу дзе кант ра ля ваць, ці прый дзеш ты на на ступ-
ны сход. Ні хто не бу дзе пы тац ца тваё проз ві шча. 
Да стат ко ва на зваць імя (або вы ду ма нае імя), каб 
да ця бе маг лі звяр тац ца.

Пра што раз маў ля юць на схо дах АА?
Ёсць роз ныя ві ды схо даў. Га лоў ным чы нам, на 

іх ал ка го лі кі дзе ляц ца ўлас ным во пы там вы зда-
раў лен ня. Яны рас каз ва юць, як ал ка голь паў плы-
ваў на іх жыц цё, што яны зра бі лі, каб за стац ца 
цвя ро зы мі. Той, ка му не хо чац ца га ва рыць, мо жа 
за ста вац ца прос та слу ха чом.

Як гэ та мо жа да па маг чы?
Са друж насць АА пра цуе па пра гра ме «Два-

нац цаць кро каў». Гэ тыя кро кі вя дуць да вы зда-
раў лен ня. Адзін ал ка го лік раз маў ляе з дру гім. І 
гэ та пра цуе!

Ча му на схо ды пра цяг ва юць ха дзіць тыя, 
хто вы зда ра веў?

Вы ле чыц ца ад ал ка га ліз му нель га. Гэ та зна-
чыць, ал ка го лік ні ко лі не змо жа нар маль на піць. 
Здоль насць за хоў ваць цвя ро засць за ле жыць ад 
фі зіч на га, псі хіч на га і ду хоў на га вы зда раў лен ня. 
Гэ та га да зва ля юць да сяг нуць схо ды АА і пры мя-
нен не ў жыц ці та го, што бы ло да сяг ну та ў вы ні ку 
ра бо ты па пра гра ме «Два нац цаць кро каў».

Ці мож на прый сці на сход са сва я ком?
Іс ну юць «ад кры тыя» схо ды, ку ды мо гуць за-

ві таць і чле ны сям'і, і сяб ры ал ка го лі ка. Ін фар-
ма цыю на гэ тую тэ му мож на атры маць на сай це 
www.aabelarus.org або па ну ма рах:

Мінск (+375 29) 276 83 17
Брэст (+375 29) 207 84 71
Ві цебск (+375 33) 696 45 88
Го мель (+375 29) 230 90 40
Грод на (+375 29) 583 69 51
Ма гі лёў (+375 29 849 79 40)
Сло нім (+375 29) 280 21 79
Шчу чын (+375 29) 285 68 70

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Га ю чая сі лаГа ю чая сі ла  ��

ЛЕ ЧАЦЬ «ЖЫ ВОЙ»
І «МЁРТ ВАЙ» ВА ДОЙ

Ля чэн не «жы вой» і «мёрт вай» ва дой — но вая па куль што 
экс клю зіў ная ся род дзяр жаў ных ме ды цын скіх уста ноў пра-
па но ва Ві цеб ска га аб лас но га скур на-ве не рыч на га дыс пан-
се ра. Па вод ле слоў Вік та ра Спі ры до на ва, кі раў ні ка гэ тай 
ме ды цын скай уста но вы, не тра ды цый ныя ме та ды ля чэн ня 
— «фіш ка» ў дзей нас ці дыс пан се ра. Тут ужо па спя хо ва па-
праў ля юць зда роўе па цы ен ты пры да па мо зе ўку саў пчол, 
а так са ма п'я вак, вы ка рыс тоў ва ец ца фіш-тэ ра пія і гэ так 
да лей. А ля чэн не «жы вой» і «мёрт вай» ва дой — на він ка. 
Ужо пра во дзі лі проб ныя се ан сы. Кошт кож на га — уся го 1,5 
ты ся чы руб лёў.

Су праць за леж нас ціСу праць за леж нас ці  ��

«ДВА НАЦ ЦАЦЬ КРО КАЎ» 
ДА ЦВЯ РО ЗАС ЦІ
Маг чы ма, да па мо гуць Ана нім ныя Ал ка го лі кі

І. АГУЛЬ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НІ
1. Рэ клам ная гуль ня пад наз вай «Пад пі шы ся на «Звяз-

ду» (да лей — Гуль ня) пра во дзіц ца на тэ ры то рыі Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь у ад па вед нас ці з гэ ты мі Пра ві ла мі ў тэр мін 
з 20 лю та га па 30 чэр ве ня 2014 го да ўключ на з мэ тай 
сты му ля ван ня рос ту пад піс кі на га зе ту «Звяз да» на дру гі 
квар тал 2014 го да.

2. Ар га ні за тар Гуль ні — рэ дак цый на-вы да вец кая ўста-
но ва «Вы да вец кі дом «Звяз да» (да лей — уста но ва), мес-
ца зна хо джан ня: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 
10А, УНП 100155376.

ІІ. ПРЫ ЗА ВЫ ФОНД ГУЛЬ НІ
3. Пры за вы фонд рэ клам най гуль ні «Пад пі шы ся на 

«Звяз ду» сфар мі ра ва ны за кошт ма ё мас ці ар га ні за та ра 
гуль ні — рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі 
дом «Звяз да» і скла да ец ца з на ступ ных рэ чаў:

ІІІ. УМО ВЫ ЎДЗЕ ЛУ Ў ГУЛЬ НІ
4. Рэ клам ная гуль ня «Пад пі шы ся на «Звяз ду» пра-

во дзіц ца з мэ тай сты му ля ван ня рос ту пад піс кі на га зе ту 
«Звяз да» на дру гі квар тал 2014 го да.

5. Удзель ні кам Гуль ні мо жа быць лю бы гра ма дзя нін 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, які па ста ян на пра жы вае на яе тэ ры-
то рыі і які афор міў і апла ціў пад піс ку на га зе ту «Звяз да» 
на дру гі квар тал або пер шае паў год дзе 2014 го да.

6. Пад ста вай для ўдзе лу ў Гуль ні з'яў ля ец ца да сла-
ная пад піс чы кам на ад рас уста но вы ў пе ры яд пад піс ной 
кам па ніі на дру гі квар тал 2014 го да вы ра за ная з га зе ты 
або з укла ды ша ў га зе ту за поў не ная карт ка ўдзель ні-
ка — пад піс чы ка «Звяз ды», якая змя шча ец ца ў га зе це 
«Звяз да» да двух ра зоў на ты дзень у пе ры яд з 20 лю та га 
па 5 кра са ві ка 2014 го да.

7. Адзін пад піс чык мо жа да слаць толь кі ад ну карт ку 
ўдзель ні ка. Пад піс чык, які да слаў больш за ад ну карт ку 
ўдзель ні ка, вы клю ча ец ца з Гуль ні.

8. Карт кі ўдзель ні ка, на кле е ныя на па пе ру ці плён ку, 
ад ксе ра ка пі ра ва ныя або да сла ныя пас ля 9 кра са ві ка 
2014 го да (па паш то вым штэм пе лі атры ман ня), да ўдзе лу 
ў Гуль ні не пры ма юц ца.

ІV. СКЛАД КА МІ СІІ ПА ПРА ВЯ ДЗЕН НІ ГУЛЬ НІ
9. Для пра вя дзен ня Гуль ні ўста но ва ства рае ка мі сію па 

пра вя дзен ні рэ клам най гуль ні «Пад пі шы ся на «Звяз ду» 
(да лей — Ка мі сія) у на ступ ным скла дзе:

Кра ча ва На тал ля Іль і ніч на — на мес нік ды рэк та ра рэ-
дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз-
да» — стар шы ня Ка мі сіі;

Чле ны Ка мі сіі:

Чыч ко Ак са на Мі ка ла еў на — на чаль нік упраў лен ня 
рас паў сюдж ван ня дру ка ва ных СМІ РУП «Бел пош та»;

Мі хай лі чэн ка Але на Вік та раў на — за гад чык ад дзе ла 
пад піс кі і перс пек тыў ных пра ек таў рэ дак цый на-вы да вец-
кай уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да»;

Доў нар Ва лян ці на Ар кадзь еў на — рэ дак тар ад дзе-
ла рэ дак цыі га зе ты «Звяз да» рэ дак цый на-вы да вец кай 
уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да»;

Сянь ко Аляк сандр Ана толь е віч — спе цы я ліст 1 ка тэ го-
рыі ад мі ніст ра цый на-гас па дар ча га сек та ра рэ дак цый на-
вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да».

10. Ка мі сія кі ру ец ца ў сва ёй дзей нас ці рэг ла мен там 
(раз дзел V гэ тых Пра ві лаў).

11. Асо бы, якія ўва хо дзяць у склад Ка мі сіі, не мо гуць 
быць удзель ні ка мі гэ тай Гуль ні.

V. РЭГ ЛА МЕНТ РА БО ТЫ КА МІ СІІ
12. Ка мі сія ажыц цяў ляе кант роль за за ха-

ван нем вы зна ча ных пра ві лаў пра вя дзен ня рэ-
клам най гуль ні, вы зна чае пе ра мож цаў Гуль ні, 
якія вый гра лі прыз, раз гля дае скар гі і спрэч ныя 
пы тан ні, якія ўзні ка юць пад час пра вя дзен ня Гуль-
ні.

13. Па ся джэн ні Ка мі сіі вя дзе стар шы ня. Па-
ся джэн ні Ка мі сіі з'яў ля юц ца пра ва моц ны мі пры 
на яў нас ці боль шас ці чле наў з яе за рэ гіст ра ва-
на га скла ду.

14. Чле ны Ка мі сіі аба вя за ны: пры маць 
удзел у па ся джэн нях Ка мі сіі, за бяс печ ваць пад-
час Гуль ні ад па вед насць па рад ку яе пра вя дзен ня 
гэ тым Пра ві лам, вы зна чыць пе ра мож цаў Гуль ні, 
якія вый гра лі пры зы, пры маць удзел у раз гля дзе 

скар гаў (пры іх на яў нас ці) удзель ні каў, пад піс ваць пра-
та ко лы па ся джэн няў Ка мі сіі.

15. На па ся джэн не Ка мі сіі ў якас ці на зі раль ні каў без 
пра ва га ла са ван ня мо гуць за пра шац ца ўдзель ні кі Гуль ні, 
прад стаў ні кі не за леж ных ар га ні за цый.

16. Усе ра шэн ні Ка мі сі яй пры ма юц ца шля хам ад кры-
та га га ла са ван ня прос тай боль шас цю га ла соў стар шы ні 
і чле наў Ка мі сіі, якія пры сут ні ча лі на па ся джэн ні. У вы-
пад ку роў на сці га ла соў «за» і «су праць» го лас стар шы ні 
Ка мі сіі з'яў ля ец ца вы ра шаль ным.

17. Ра шэн ні Ка мі сіі афарм ля юц ца пра та ко лам, які 
пад піс ва ец ца ўсі мі пры сут ны мі на па ся джэн ні чле на мі 
Ка мі сіі.

VІ. ПА РА ДАК РО ЗЫГ РЫ ШУ ПРЫ ЗОЎ
18. Ро зыг рыш пры зоў ажыц цяў ля ец ца на па ся джэн ні 

Ка мі сіі 11 кра са ві ка 2014 го да ў 12 га дзін у па мяш кан ні 
ўста но вы па ад ра се: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц-
ка га, 10А.

19. Пе рад па чат кам ро зыг ры шу карт кі ўдзель ні каў сар-
ту юц ца па аб лас цях і го ра дзе Мін ску, змя шча юц ца ў асоб-
ныя пра стор ныя скры ні і ста ран на пе ра меш ва юц ца.

20. Асоб на для кож най воб лас ці і для го ра да Мін ска 
ра зы гры ва юц ца па ад ным элект ра пра се.

За тым усе карт кі змя шча юц ца ў ад ну скры ню, пе ра-
меш ва юц ца і ся род удзель ні каў ра зы гры ва ец ца су пер-
прыз — тэ ле ві зар.

21. Пе ра мож цам Гуль ні, які вый граў прыз, лі чыц ца 
ўдзель нік, чыё проз ві шча на пі са на на да сла най ім карт-
цы ўдзель ні ка, якую пры ро зыг ры шы кож на га асоб на га 
пры за вы цяг не вы пад ко вым чы нам са скры ні хто-не-

будзь з за про ша ных удзель ні каў Гуль ні або прад стаў ні-
коў не за леж ных ар га ні за цый. На кож най та кой карт цы 
ўдзель ні ка па зна ча ец ца вый гра ны прыз і рас піс ва юц ца 
чле ны Ка мі сіі.

22. Вы ні кі ро зыг ры шу пры зоў афарм ля юц ца пра та-
ко лам і пуб лі ку юц ца да 21 кра са ві ка 2014 го да ўключ на 
ў га зе це «Звяз да».

Уста но ва ў тэр мін да 21 кра са ві ка 2014 го да да сы лае 
пе ра мож цам па ве дам лен не аб вый гра ным пры зе за каз-
ным пісь мом з ука зан нем тэр мі ну яго атры ман ня.

VІІ. МЕС ЦА, ПА РА ДАК І ТЭР МІН ВЫ ДА ЧЫ ПРЫ-
ЗОЎ

23. Умо вай вы да чы пры зоў з'яў ля ец ца прад' яў лен не 
пе ра мож цам паш пар та або да ку мен та, які па цвяр джае 
асо бу, і ары гі на ла аба не мен та або кві тан цыі аб пад піс цы 
на га зе ту «Звяз да» на дру гі квар тал або пер шае паў год-
дзе 2014 го да.

Пры звяр тан ні па атры ман не пры за прад стаў ні ка пе-
ра мож цы ён па ві нен прад' явіць да ве ра насць на атры ман-
не пры за, паш парт і ары гі нал аба не мен та або кві тан цыі 
аб пад піс цы на га зе ту «Звяз да» на дру гі квар тал або 
пер шае паў год дзе 2014 го да.

24. Ад сут насць у пе ра мож цы, які вый граў прыз, аба не-
мен та або кві тан цыі аб пад піс цы на га зе ту «Звяз да» на 
дру гі квар тал або пер шае паў год дзе 2014 го да з'яў ля ец ца 
пад ста вай для ад мо вы ў вы да чы яму пры за ў су вя зі з 
тым, што ён не ад па вя дае па тра ба ван ням, якія прад' яў-
ля юц ца да ўдзель ні ка Гуль ні пунк там 5 гэ тых Пра ві лаў.

25. Пры зы вы да юц ца пе ра мож цам у тэр мін па 30 
чэр ве ня 2014 го да ў па мяш кан ні ўста но вы па ад ра се: 
г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, з 9:00 да 13:00 і з 
14:00 да 17:00, за вы клю чэн нем вы хад ных і свя точ ных 
дзён. Рас хо ды, звя за ныя з пры ез дам пе ра мож цаў па 
атры ман не пры за, уста но ва не аплач вае.

26. Вы пла та гра шо ва га эк ві ва лен ту кош ту рэ ча ва га 
пры за або за ме на яго на ін шы прыз не да пус ка ец ца.

27. Пас ля 30 чэр ве ня 2014 го да вы да ча пры зоў спы-
ня ец ца і прэ тэн зіі ўдзель ні каў не пры ма юц ца.

VІІІ. ЗА КЛЮЧ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НІ
28. Пе ра мож цы Гуль ні ня суць ад каз насць за прад-

стаў лен не пад атко вай спра ва здач нас ці і за вы пла ту ўсіх 
па дат каў, якія пра ду гле джа ны дзей ным за ка на даў ствам 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у су вя зі з атры ман нем пры зоў.

29. Пе ра мож цы Гуль ні і іх сва я кі зга джа юц ца з тым, 
што іх ім ёны, фа та гра фіі, ліс ты і ін тэр в'ю мо гуць быць 
вы ка ры ста ны ўста но вай у лю бых рэ клам ных і/або ін-
фар ма цый ных ма тэ ры я лах, якія звя за ны з Гуль нёй. Яны 
так са ма зга джа юц ца да ваць ін тэр в'ю і зды мац ца для 
рэ клам ных ма тэ ры я лаў у су вя зі з Гуль нёй без вы пла ты 
яко га-не будзь да дат ко ва га ўзна га ро джан ня. Усе пра вы 
на та кія пуб лі ка цыі на ле жаць уста но ве.

30. Пра ві лы пра вя дзен ня рэ клам най гуль ні «Пад пі-
шы ся на «Звяз ду» да па чат ку рэ клам най гуль ні бу дуць 
апуб лі ка ва ны су мес на з рэ кві зі та мі іх дзяр жаў най рэ гіст-
ра цыі ў га зе це «Звяз да».

31. Да вед кі, якія да ты чац ца гэ тай Гуль ні, мож на атры-
маць па тэ ле фо не (017) 287 18 38.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі рэ клам най 
гуль ні № 2302 ад 13.02.2014 г. вы да дзе на Мі ніс тэр ствам 
ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Шу кай це карт ку ўдзель ні ка гуль ні ў блі жэй шых ну-
ма рах га зе ты!

ПРА ВІ ЛЫ ПРА ВЯ ДЗЕН НЯ РЭ КЛАМ НАЙ ГУЛЬ НІ
«ПАД ПІ ШЫ СЯ НА «ЗВЯЗ ДУ»

№ 
п/п

Наз ва
Коль-
касць 
(шт.)

 Ца на 
за шт. 
з ПДВ 
(руб.)

 Уся го 
з ПДВ 
(руб.)

1.
Элект ра прас Bosh TDA2315 
CCBD5, РФ

7 330 000 2 310 000

3. 
Тэ ле  в і  зар  Sumsung 
UE32F4020AWXRU, РФ

1 3 699 000 3 699 000

УСЯ ГО пры за вы фонд рэ клам най гуль ні «Пад пі шы ся на «Звяз-
ду» скла дае 6 009 000 (Шэсць міль ё наў дзе вяць ты сяч) бе ла-
рус кіх руб лёў.

МАЙ НА ЎВА ЗЕ!
Якія ж ар ты ку лы Кры мі наль на га ко дэк са па ві нен ведаць гас па дар, 

каб са мо му не змя ніць хат ні ад рас на ту рэм ны?
� Ар ты кул 144. Пры чы нен не смер ці па не асця рож нас ці ка ра ец ца па-

праў чы мі ра бо та мі да двух га доў, або аб ме жа ван нем во лі да трох га доў, або 
па збаў лен нем во лі на той жа тэр мін. Ка лі ж жыц цё бы ло ада бра на ў дзвюх ці 
больш асоб, то тэр мін за кра та мі па вя ліч ва ец ца да пя ці га доў.
� Ар ты кул 151. На ўмыс нае на ня сен не цяж ка га або менш цяж ка га па-

шко джан ня пры пе ра вы шэн ні мер, не аб ход ных для за тры ман ня зла чын цы. 
Мак сі маль ная санк цыя — да трох га доў аб ме жа ван ня во лі.
�  Ар ты кул 153. На ўмыс нае на ня сен не лёг ка га ця лес на га па шко джан ня. 

Са мы гор шы рас клад мо жа пры вес ці да трох ме ся цаў арыш ту.

«ПА ЛЯ ВАН НЕ» «ПА ЛЯ ВАН НЕ» 
НА ЗЛО ДЗЕЯНА ЗЛО ДЗЕЯ

За ча пі лаЗа ча пі ла  ��

ХТО ЗА БЫ ВАЕ 
РОХ КАЦЬ?

Са праў ды, коль кі мож на за клі каць су ай чын-
ні каў не сме ціць на ву лі цах і да ро гах, не вы-
кід ваць бы та выя ад хо ды з бал ко наў і вок наў 
ма шын? Не за клі каць, а ска заць, хто яны 
ёсць на са мрэч, вы ра шы лі аў та ры са цы яль-
най рэ кла мы і ўма ца ва лі вось та кія біл бор ды. 
Вель мі трап на і дас ціп на пад ме ча на, зга дзі-
це ся. На жаль, па куль ма ла ва та па доб най 
на гляд най агі та цыі. Але га лоў нае — па ча так. 
У Брэс це біл борд з'я віў ся на ву лі цы Мас коў-
скай, якая пе ра хо дзіць у тра су М1.

А мо жа, вар та раз мно жыць та кія пла ка ты і раз-
ве сіць у кож ным пад' ез дзе, дзе не ахай ныя жыль цы 
ма юць за вя дзён ку кі даць пра ма пад но гі аб горт кі 
цу ке рак і жу ек, рэ клам ную ма ку ла ту ру з паш то-
вых скры нак і ін шае смец це. А яшчэ доб ра бы ло 
б уста на віць яе ў вок нах тых, хто ку рыць на бал-
ко нах і кі дае акур кі з акна. Вось ім бы — пры му-
со ва — па ве сіць па лот ны з та кім над пі сам за мест 
жа лю зі і фі ра нак...

Ня дрэн на бы ло б змяс ціць на гляд ную агі та цыю 
на рэ ках і азё рах, дзе ця пер шмат ах вот ных да зі-
мо вай ры бал кі і дзе су пра цоў ні кі пры ро да ахоў най 
ін спек цыі мя ха мі збі ра юць бу тэль кі і ін шую та ру, 
якую ры ба кі па кі да юць пас ля «су грэ ву». Трэ ба 
ду маць, кі да юць і не рох ка юць...

Вель мі ха це ла ся б, каб са цы яль ная рэ кла ма 
хоць кры ху паў плы ва ла на свя до масць тых, хто 
мае звыч ку за смеч ваць на ва коль нае ася род дзе, і 
та кім чы нам за ла зіць у на шу з ва мі кі шэ ню. Срод кі 
на пры бі ран не за ты мі, ка го за клі ка юць рох каць, 
бя руц ца з на шых па дат каў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. Фо та аў та ра

�

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У чым соль кон кур су?
ААТ «Ма зыр соль» ста ла лаў рэ а там кон кур-
су «Леп шыя та ва ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
2013 го да», які быў аб ве шча ны і пра ве дзе-
ны Дзяр жаў ным ка мі тэ там па стан дар ты-
за цыі.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе кан цэр на «Бел-
дзярж харч прам», па ва ра ная хар чо вая вы вар ная 
ёда ва ная соль «Па лес се», якая вы раб ля ец ца пад 
та вар ным зна кам «За ла ты зубр», ста ла лаў рэ а-
там кон кур су ў на мі на цыі «Хар чо выя та ва ры». 
А но вы від пра дук цыі — гра ну ля ва ная соль для 
па су да мый ных ма шын, фа са ва ная ў кар дон ныя 
пач кі па два кі ла гра мы, пе ра маг ла ў на мі на цыі 
«Пра мыс ло выя та ва ры для на сель ніц тва і вы ра-
бы на род ных про мыс лаў». Ёй пры су джа ны ста тус 
«На він ка го да».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


