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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 6.35 19.51 13.16
Вi цебск — 6.23 19.42 13.19
Ма гi лёў — 6.26 19.41 13.15
Го мель — 6.24 19.36 13.12
Гродна — 6.51 20.05 13.14
Брэст    — 6.54 20.04 13.10

Iмянiны
Пр. Васіля, Ісака, Паліны. 
К. Антаніны, Антона, Бенядзікта, 
Вацлава.

Месяц
Маладзік 30 сакавіка. 
Месяц у сузор’і Цяльца. 
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НА РО ДЖА НЫЯ

1147 год — пер шая згад ка пра Маск ву. Ме на ві та пад 
да тай 4 кра са ві ка 1147 го да ў Іпаць еў скім ле та пі-

се га во рыц ца аб су стрэ чы ў Маск ве двух кня зёў — ула дзі мі ра-
суз даль ска га кня зя Юрыя Даў га ру ка га і ноў га рад-се вер ска га 
кня зя Свя та сла ва. У той час Маск ва бы ла не вя лі кім па се лі-
шчам на паўд нё ва-за ход ніх ру бя жах Рас то ва-Суз даль ска-
га княст ва, на скры жа ван ні шля хоў, якія іш лі ва Ула дзі мір, 
Суз даль і Рас тоў з Чар ні га ва і Ра за ні. Пад час ман голь ска га 
на шэс ця на Русь, у 1238 го дзе, го рад быў раз ра ба ва ны. Але 
не ўза ба ве Маск ва ста ла цэнт рам ба раць бы з За ла той Ар дой, 
а за тым і ста лі цай Мас коў скай Ру сі.

1557 год — на ра дзіў ся 
(вёс ка Аст роў на, 

ця пер Ві цеб ская воб ласць) Леў 
Іва на віч Са пе га, дзяр жаў ны дзе-
яч Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га, 
дып ла мат і мыс ляр. Атры маў доб-
рую аду ка цыю, сва бод на ва ло даў 
пяц цю мо ва мі. На пра ця гу свай-
го жыц ця Са пе га зай маў са мыя 
вы со кія па са ды ў ВКЛ. Ра зам з 
канц ле рам Аста фі ем Ва ло ві чам 
і Крыш та фам Ра дзі ві лам удзель-
ні чаў у ства рэн ні Тры бу на ла ВКЛ. 
Уз на чаль ваў сой ма вую ка мі сію 
па пад рых тоў цы Ста ту та ВКЛ 
(1588), ад рэ да га ваў яго тэкст і 
фі нан са ваў вы дан не ў ві лен скай 
дру кар ні Ма мо ні чаў. На цар коў-
ным са бо ры ў Брэс це ў 1596 г. 
як ка ра леў скі ка мі сар вы сту паў у аба ро ну цар коў най уніі. 
Удзель ні чаў у пад пі сан ні Дзя ву лін ска га пе ра мір'я (1618). У 
сва ёй па лі ты цы ад стой ваў су ве рэ ні тэт ВКЛ у скла дзе фе дэ-
ра тыў най Рэ чы Па спа лі тай. Са дзей ні чаў раз віц цю бе ла рус-
ка га кні га дру ка ван ня. У Ру жа нах са браў вя лі кую біб лі я тэ ку. 
Увай шоў у гіс то рыю Бе ла ру сі як вы дат ны дзяр жаў ны дзе яч 
і дып ла мат. Па мёр у 1633 го дзе.

1948 год — на ра дзіў ся Ва лян цін Ва сіль е віч Ма жа роў скі, 
бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не пры клад ной ме ха ні кі, 

док тар тэх ніч ных на вук (1993), пра фе сар (1994). Аў тар на ву-
ко вых прац па ме ха ні цы дэ фар ма ва на га цвёр да га це ла, ме-
та дах раз лі ку на пру жа на-дэ фар ма ва на га ста ну кан струк цый 
з кам па зі цый ных ма тэ ры я лаў, ра шэн ні кан такт ных края вых 
за дач пры ўза е ма дзе ян ні дэ фар му е мых цвёр дых цел.

Ула дзі мір КА РАТ КЕ ВІЧ, пісь мен нік, па эт, пуб лі цыст:

«Душа чалавека, як той алень каля вод, шукае ісціну».
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На двор'е быц цам пя шчот на шэп ча: 
«Ду малі, зі мо выя курт кі больш не спат-
рэ бяц ца, дур нень кія?..»

— Да ра гі! Тут сяб роў кі ў бар збі ра юц-
ца... Мож на, я з імі пай шла ўжо?!

Я са чу за сва ёй фі гу рай... Бо яна па 
на чах хо дзіць да ха ла дзіль ні ка.

Да іш нік спы няе ма шы ну дач ні ка:
— Так, штраф — 50 ты сяч руб лёў!
— А 100 ты сяч не раз мя ня еш?
— А на вош та мя няць? На зад жа тут 

па е дзеш?

У мя не ся бар піць кі нуў. Ну, як «ся-
бар»... Прос та зна ё мы.

— Су па кой мя не, да ра гі...
— Су па кой ся.
— Ды ў ця бе та лент псі хо ла га!

Гэ тым лю дзям не аб ход на іні цы я ты ва, каб 
вы ка заць сваю яр кую ін ды ві ду аль насць. 
Ад нак зрэд ку атрым лі ва ец ца так, што яны 
не мо гуць ад ра зу вы зна чыць для ся бе, хто 
яны на гэ тай зям лі і ча го шу ка юць у жыц-
ці. На стой лі васць — якасць, не аб ход ная 
ім для да сяг нен ня пос пе ху. Нель га за бы-
вац ца на тое, што гэ тыя лю дзі су пра цоў-
ні ча юць з ін шы мі для здзяйс нен ня сва іх 

за дум. Жыц цё ва не аб ход ным для іх ста но віц ца на яў насць 
вер на га спа да рож ні ка жыц ця ці сяб ра, здоль на га даць аб'-
ек тыў ную і сур' ёз ную па ра ду. За лог шчас ця для іх — цвя-
ро зы рэа лізм.

Для ар га ні за цыі аб слу гоў ван ня за-
меж ных гас цей і ўдзель ні каў чэм пі-
я на ту све ту па ха кеі, ака зан ня не аб-
ход най да па мо гі і да ве дач ных па слуг 
на Брэсц кім і Мін скім вак за лах, пры-
пы нач ных пунк тах Ма сю коў шчы на і 
Ло шы ца Бе ла рус кая чы гун ка ства ры-
ла ін фар ма цый ныя гру пы. У іх склад 
увай шлі прад стаў ні кі пяр віч ных ар га-
ні за цый БРСМ Мінск ага і Брэсц ка га 
ад дзя лен няў ма гіст ра лі — ма ла дыя 
ка му ні ка бель ныя лю дзі да 30 га доў.

Акра мя та го, як ін фар муе прэс-цэнтр 
Бе ла рус кай чы гун кі, бу дуць ство ра ны спе-
цы яль ныя пад раз дзя лен ні з удзе лам ва лан-
цё раў. На стан цыі «Мінск-Па са жыр скі» ў 
мес цах асноў ных па са жы ра па то каў бу дуць 
ад кры ты ча ты ры ін фар ма цый ныя цэнт ры. 
Га лоў ны з іх раз мес ціц ца ў за ле ча кан ня, 

дзе бу дуць пра ца ваць спе цы я ліс ты «Мін гар-
да вед кі» і ту рыс тыч на га цэнт ра «Да ртур» 
Мінск ага ад дзя лен ня Бе ла рус кай чы гун кі.

Ра бот ні кі ін фар ма цый ных цэнт раў ака-
жуць ін фар ма цый ную пад трым ку гас цям 
чэм пі я на ту, па тлу ма чаць, як прай сці да аб'-
ек таў аб слу гоў ван ня па са жы раў на вак за ле, 
да мес цаў пра жы ван ня і спар тыў ных арэн, 
па са дзей ні ча юць у ка ры стан ні транс парт ны-
мі па слу га мі, вы клі ку так сі ці на сіль шчы ка.

Ту рыс тыч ны цэнтр «Да ртур» ар га ні зуе 
эк скур сій нае аб слу гоў ван не гра ма дзян, 
да па мо жа ў по шу ку мес цаў у гас ці ні цах, 
хос тэ лах; ка лі трэ ба, за бра ні руе іх, за ка жа 
мес цы ў рэ ста ра нах. Для тых, хто па жа-
дае азна ё міц ца блі жэй з на шай ста лі цай, 
бу дуць пра па на ва ны што дзён ныя аў то бус-
ныя эк скур сіі «Мінск — ста лі ца Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь». Яны бу дуць па чы нац ца ад чы-
гу нач на га вак за ла. Па ча так рус ка моў ных 

эк скур сій у 10, 14 і 17 га дзін. На анг лій скай 
мо ве — у 12 га дзін.

На вак за ле стан цыі «Мінск-Па са жыр скі» 
свае па слу гі гас цям пра па нуе за ла па вы ша-
най кам форт нас ці «Клуб СВ». Ён раз ме шча-
ны на дру гім па вер се вак за ла і ў пер шую 
чар гу аб слу гоў вае па са жы раў, якія на бы-
лі бі лет у ва гон СВ. Ад мі ніст ра та ры клу ба 
ва ло да юць анг лій скай мо вай. Асаб лі вая 
ўва га ў «Клу бе СВ» на да ец ца ар га ні за цыі 
біз нес-па слуг. Па са жы рам пра па ну юць маг-
чы масць бес пра вад но га пад клю чэн ня да 
ін тэр нэ ту, пры не аб ход нас ці за бра ні ру юць 
чы гу нач ныя бі ле ты, мес цы ў гас ці ні цах, да-
па мо гуць на быць бі ле ты ў тэ атр ці на кан-
цэрт. Так са ма вы клі чуць так сі, на сіль шчы ка, 
па зна ё мяць з ту рыс тыч ны мі пра гра ма мі ў 
Мін ску і ін шых бе ла рус кіх га ра дах.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

Праб лем з за бес пя чэн нем кад ра-
мі прад пры ем стваў гра мад ска га 
хар ча ван ня і ганд лю пад час пра-
вя дзен ня чэм пі я на ту све ту па 
ха кеі быць не па він на. Пра гэ та 
ў тым лі ку іш ла га вор ка на чар го-
вым па ся джэн ні пад ка мі тэ та па 
пы тан нях ганд лё ва га за бес пя чэн-
ня, якое прай шло ў Мі ніс тэр стве 
ганд лю.

Як бы ло ад зна ча на, на вы па дак не-
аб ход нас ці ство ра ны кад ра вы ре зерв 
— 183 ча ла ве кі. Так са ма да па мо гу го-
ра ду ў не аб ход ных кад рах га то ва ака-
заць мі ніс тэр ства. Не па він на ў гэ тым 
кан тэкс це ўзнік нуць праб лем так са-
ма і з аб' ек та мі ганд лю і гра мад ска га 
хар ча ван ня на асноў ных спар тыў ных 
арэ нах.

Апроч ін шых пы тан няў, што раз-
гля да лі ся на па ся джэн ні пад ка мі тэ та, 
бы ла і ар га ні за цыя вы ста вы-про да-

жу на цы я наль най су ве нір най пра дук-
цыі на пло шчах ганд лё ва га цэнт ра 
«Арэ на-Сі ці». Бы ло, у пры ват нас ці, 
ад зна ча на, што бе ла рус кія прад пры-
ем ствы пра яві лі да во лі вы со кую ак-
тыў насць для та го, каб пры няць удзел 
у вы ста ве. У іх лі ку «Бел кні га», РУП 
«Слуц кія па ясы», «Бел са юз друк», 
дзяр жаў нае вы твор чае ганд лё вае аб'-
яд нан не «Бел мас тацт ва про мыс лы», 
Ба ра на віц кае ба ваў ня нае аб' яд нан-
не, шкло за вод «Нё ман», «Доб руш скі 
фар фо ра вы за вод», Ар шан скі льно-
кам бі нат, «Га лан тэя» і шэ раг ін шых 
прад пры ем стваў.

Кож на му з удзель ні каў у «Арэ не-Сі-
ці» бу дзе пра да стаў ле на па 6 квад рат-
ных мет раў ганд лё вай пло шчы. Акра мя 
та го, 300 «квад ра таў» да дат ко ва вы-
дзе ляць для прад пры ем стваў кан цэр на 
«Бел легп рам».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ін фарм-уколІн фарм-укол  ��

БАЮ-БАЮ... НЕ ЗА СЫ НАЮ
Мно гі мі да сле да ван ня мі ўста ноў ле на, што не паў на цэн ны сон 
пры во дзіць да па гар шэн ня па мя ці, зні жэн ня ўва гі і пра дук цый-
нас ці пра цы. Па ру шэн ні сну — ад на з най больш час тых скар гаў, 
якія пры му ша юць хво рых звяр тац ца да ўра чоў роз ных спе цы-
яль нас цяў. Коль касць лю дзей, якія скар дзяц ца на дрэн ны сон, 
па ста ян на рас це, пры чым і ся род па жы лых, і ся род ма ла дых. 
Гэ та не толь кі ме ды цын ская праб ле ма. Важ ную ро лю ады гры-
ва юць рэ жым пра цы і ад па чын ку, ін ды ві ду аль ныя асаб лі вас ці 
бія ла гіч ных рыт маў, пад тры ман не эле мен тар най гі гі е ны сну.

Якім бы вае па ру шэн не сну?
1. Не маг чы масць за снуць у звы чай ны час на фо не тры во гі, стра ху 

і на зой лі вых ду мак.
2. Не глы бо кі тры вож ны сон з час ты мі абу джэн ня мі.
3. Абу джэн не на не каль кі га дзін ра ней, чым звы чай на. Не спа кой-

ны сон пры спро бе за снуць зноў. Час та на зі ра ец ца ў па жы лых і пры 
дэ прэ сіў ных ста нах.

4. Ад сут насць ад наў лен ня сіл пас ля абу джэн ня.
5. Сан лі васць і дры мо та ў дзён ны час.
РАС СТРОЙ СТВУ СНУ СПРЫ Я ЮЦЬ:
ня вы ра ша ныя кан флік ты, цяж кая жыц цё вая сі ту а цыя, па чуц цё не спа-

кою, тры во га, дэ прэ сія, боль, вы со кая тэм пе ра ту ра, сек су аль ныя праб ле-
мы, па вы ша ны ар тэ рыя льны ціск, ужы ван не сты му ля та раў, пе ра ядан не, 
зме на клі ма ту, зме на аб ста ноў кі (но вае акру жэн не, но вы ло жак).

Па вод ле слоў ура ча псі хі ят ра-нар ко ла га Мінск ага га рад ско га 
псі хі ят рыч на га дыс пан се ра Аляк сея ТА РЫ КА ВА, перш чым іс ці да 
ўра ча, трэ ба за ду мац ца пра лад жыц ця, рас па ра дак дня, пра лік ві да цыю 
сі ту а цый, якія ўзбу джа юць і пра ва ку юць стрэс. Ка лі та кія за ха ды не да-
юць па трэб на га эфек ту, звяр та юц ца да ме ды ка мен тоз на га ля чэн ня.

Снат вор ныя ад роз ні ва юц ца сва ім хі міч ным са ста вам, ме ха ніз мам 
дзе ян ня і па боч ны мі эфек та мі. Ідэа льны сро дак па ві нен за бяс пе чыць 
хут кае за сы нан не, да стат ко вую пра цяг ласць сну і мі ні маль нае так 
зва нае пас ля дзе ян не (сан лі васць, пры гне чан не псі хіч най і фі зіч най 
ак тыў нас ці). Па цы ен таў з дэ прэ сі яй або су іцы даль ным мыс лен нем урач 
па пя рэдж вае аб маг чы мас ці ўзнік нен ня па доб на га ста ну або ду мак.

Заў сё ды трэ ба па мя таць, што пра цяг лае (ме сяц і бо лей) пры-
мя нен не лю бых снат вор ных срод каў — не ра зум ная і не бяс печ ная 
прак ты ка. Звы чай на па доб ныя ле кі пра піс ва юц ца кур сам на 2 тыд ні. 
Пры вель мі пра цяг лым ужы ван ні мо жа раз віц ца за леж насць, і прэ па-
рат прос та пе ра ста не аказ ваць на леж ны эфект.

Ва ўра чэб най прак ты цы най боль шай па пу ляр нас цю ка рыс та ец ца 
за пік лон («Сам нол», «Са некс», «Са нат-КМП»), які за бяс печ вае хут кае 
за сы нан не і бліз кі да на ту раль на га па струк ту ры і пра цяг лас ці сон, 
да во лі хут ка вы во дзіц ца з ар га ніз ма. Вы твор ныя за пік ло ну пас ля кур-
са во га пры ёму мо гуць ад на віць фі зі я ла гіч ную струк ту ру сну.

Пры мя ня юц ца і вы твор ныя за леп ло ну («Ан дан тэ»). Па рэ цэп це вы-
піс ва юц ца бен за дыя зе пі ны. З лі ку эта на ла мі наў на бе ла рус кім рын ку 
пры сут ні ча юць «Да нар міл» і «Сан міл».

Ся род па боч ных эфек таў — сла басць ра ні цай, су хасць у ро це, 
па ру шэн не адап та цый ных здоль нас цяў, па ру шэн не мо час пус кан ня, 
за пор, па вы шэн не тэм пе ра ту ры це ла.

Больш пра цяг ла мож на пры мя няць рас лін ныя прэ па ра ты з се да-
тыў ным эфек там: ва ляр' я ну, сар дэч нік, па сіф ло ру і ін шыя. Яны не 
вы клі ка юць фі зіч най за леж нас ці, але мо гуць вы клі каць эма цый ную.

СУ ПРАЦЬ ПА КА ЗАН НІ ДЛЯ ЎСІХ СНАТ ВОР НЫХ:
� ця жар насць і лак та цыя
� уз рост да 15 га доў
� па вы ша ная ад чу валь насць да прэ па ра ту.
Па жы лым па цы ен там з не да стат ко вай функ цы яй пе ча ні або ны рак 

пры зна ча юць па ло ву до зы, па сту по ва па вя ліч ва юць яе, а пры ад ме не прэ-
па ра та па сту по ва зні жа юць до зу або па вя ліч ва юць час па між пры ёма мі.

Пад час ля чэн ня не аб ход на па збя гаць ужы ван ня ал ка го лю, а так са ма 
па тэн цы яль на не бяс печ ных ві даў дзей нас ці, якія па тра бу юць па вы ша-
най ува гі і хут кай рэ ак цыі, на прык лад, пад час ва джэн ня аў та ма бі ля.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

Ба лель шчы кі змо гуць гу ляць да ра ні цы
Для пер са на лу, што бу дзе пра ца ваць у ста ліч ных зо нах гас цін-
нас ці пад час чэм пі я на ту све ту па ха кеі, пад рых та ва лі фор мен-
нае адзен не: бе лы верх, чор ны ніз, бей сбол ка бе ла га ко ле ру 
з гер бам, а так са ма ша лік аль бо галь штук з эле мен там на цы-
я наль най сім во лі кі. Част ка прад стаў ні коў пер са на лу бу дзе 
пра ца ваць у фор ме, сты лі за ва най пад тра ды цый нае бе ла-
рус кае адзен не.

Пра гэ та па ве да мі лі ў га лоў ным упраў лен ні спа жы вец ка га рын-
ку Мін гар вы кан ка ма. Для зон гас цін нас ці за куп ле на і спе цы яль ная 
мэб ля — драў ля ныя ста лы і крэс лы. Ся род хар чо вай пра дук цыі, 
якую бу дуць пра па ноў ваць гас цям, — шаш лык, сма жа ныя каў бас кі, 
крыл цы, са сіс кі. Так са ма ў ме ню — блі ны, пі ца і ін шыя стра вы.

На га да ем, што пад час чэм пі я на ту све ту па ха кеі ў ста лі цы пла ну-

юць ства рыць тры так зва ныя «зо ны гас цін нас ці» — у Сту дэнц кай 
вёс цы, ля Мінск ага ля до ва га па ла ца і ў ра ё не Па ла ца спор ту. Яны 
ўклю ча юць у ся бе ганд лё выя ра ды, аб' ек ты гра мад ска га хар ча ван-
ня, пунк ты аб ме ну ва лют, пля цоў кі для пра вя дзен ня раз на стай ных 
ме ра пры ем стваў і інш. Зо на гас цін нас ці ля Па ла ца спор ту ў дні ад-
крыц ця чэм пі я на ту, а так са ма пад час фі на лаў і паў фі на лаў бу дзе 
ча каць на вед ні каў з 10 да 3 га дзін, а ў ас тат нія дні — з 11.00 да 
24.00. У Сту дэнц кай вёс цы боль шасць аб' ек таў бу дзе пра ца ваць 
што дзён на з 10.00 да 3.00, а мес цы гра мад ска га хар ча ван ня пры 
ін тэр на тах збі ра юц ца ад кры ва цца яшчэ на дзве га дзі ны ра ней. Зо-
на гас цін нас ці ля Мінск ага ля до ва га па ла ца спор ту ча кае ту рыс таў 
з 10.00 да 24.00.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

Па са жы рам чы гун кі — 
мак сі мум зруч нас цяў і кам фор ту

Кад ра ва га «го ла ду» 
не бу дзе

ЛЯ ЛЕЧ НЫ 
ДО МІК

У ста лі цы гасцявалі ляль кі з Ра сіі, кра ін 
Бал тыі і Еў ро пы. У Мін ску прайшла вы ста-
ва аў тар скіх ля лек «Пан на Doll'я». Уся го ў 
экс па зі цыі было па ка за на ка ля ты ся чы ра бот 
май строў з 16 кра ін све ту. Ляль кі зроб ле ны з 
роз ных ма тэ ры я лаў: ад ка ра ля ля леч най вы-
твор час ці фар фо ру да воў ны, тэкс ты лю, ха лод-
най і га ра чай плас ты кі (па лі мер най глі ны).

Лю боў БЯ ЛЯ Е ВА. Фо та аў та ра.

Фіт нес-клуб

На пя рэ дад ні чэм пі я на туНа пя рэ дад ні чэм пі я на ту  ��

Да ведамаДа ведама  ��

Су дак — пад за ба ро най
Каб ства рыць спры яль ныя ўмо вы для ад наў лен ня звы чай на га су-
да ка, Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася-
род дзя ўста на ві ла за ба ро ну на ама тар скую лоў лю гэ та га ві ду ры бы 
ва ўсіх ры ба лоў ных угод дзях кра і ны ў пе ры яд з 1 кра са ві ка па 
30 мая. Га вор ка ідзе пра та таль ную за ба ро ну. Што гэ та азна чае?

— У вы шэй на зва ны пе ры яд, як вя до ма, дзей ні чае за ба ро на на зда бы чу 
ўсіх ві даў рыб у су вя зі з іх вес на вым не рас та ван нем. За вы клю чэн нем ама-
тар ска га ры ба лоў ства, ка лі ла віць ры бу мож на: у свет лы час су так з бе ра га 
ад ной ву дай з ад ным круч ком ці ад ным спі нін гам, асна шча ным штуч най 
пры на дай, з ад ным адзі на рным ці двай ным, ці трай ным круч ком па ме рам 
не бо лей за №10 па між на род най кла сі фі ка цыі №1. Дык вось, ка лі ў гэ ты 
час, на прык лад, на кру чок ры ба ло ва па па дзец ца шчу пак, яго браць мож на. 
А су да ка трэ ба аба вяз ко ва ад пус ціць. Да рэ чы, та кая ж за ба ро на, толь кі ў 
са ка ві ку, дзей ні ча ла ў да чы нен ні да шчу па ка, — па тлу ма чы ла «Звяз дзе» 
прэс-сак ра тар Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту 
пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь Воль га Гра мо віч.

Апроч за ба ро ны на лоў лю су да ка ва ўсіх ры ба лоў ных угод дзях, так са ма 
ў вы шэй на зва ны пе ры яд цал кам за ба ра ня ец ца ама тар скае ры ба лоў ства ў 
мес цах ма са ва га не рас ту гэ та га ві ду. На прык лад, у Лу ні нец кім ра ё не гэ та 
ка нал Мі ка шэ віц кі — на пра ця гу 2,5 кі ла мет ра ўверх па ка на ле ад мес ца яго 
ўпа дзен ня ў Пры пяць. У Гро дзен скім ра ё не — на Аў гус тоў скім ка на ле ад 
шлю за ка ля вёс кі Не мна ва да мес ца ўпа дзен ня ка на ла ў Нё ман, а так са ма 
на шэ ра гу пой мен ных ва да ёмаў Нё ма на. У Ма гі лё ве і Ма гі лёў скім ра ё не — на 
ўчаст ку Дняп ра і на пры лег лых пой мен ных ва да ёмах у ме жах ад во да за бо ру 
Ма гі лёў ска га аў та ма біль на га за во да імя С.М.  Кі ра ва да вус ця ра кі Дзеб ра.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

Аб кра даў ша пі кі
У ста лі цы мі лі цы я не ры за тры ма лі 20-га до ва га ма ла до га 

ча ла ве ка, які па да зра ец ца ў кра дзя жах з кі ёс каў.
— Вы зва ліў шы ся з мес цаў па збаў лен ня во лі, ён за ня ўся по шу-

кам жыл ля. Але, не ма ю чы ні пра цы, ні срод каў, вы браў звык лы 
для ся бе спо саб «за роб ку», — рас па вя ла прэс-афі цэр Пер ша май-
ска га РУ УС г. Мін ска Свят ла на Бі лін ская. — Хло пец аб ста ля ваў 
для ся бе жыт ло ў пад ва ле і па чаў па на чах аб кра даць га зет ныя 
ша пі кі, дзе не бы ло сіг на лі за цыі. Ён раз бі ваў віт ры ну і браў усё, 
што трап ля ла пад ру ку: цы га рэ ты, пра яз ныя бі ле ты, штось ці ядо-
мае. Уся го ад рук па да зро на га за ме сяц па цяр пе лі ча ты ры кі ёс кі. 
Што ці ка ва, у якас ці аб' ек таў для кра дзя жоў ма ла ды ча ла век вы-
бі раў толь кі тыя, што раз мя шча лі ся па блі зу яго ім пра ві за ва на га 
жыл ля. Пры за тры ман ні ён пры знаў сваю ві ну. Част ка скра дзе на-
га бы ла зной дзе на ў пад ва ле, дзе жыў па да зра ва ны.

Лег ка вік су тык нуў ся 
са школь ным аў то бу сам

Па ве дам лен не пра да рож на-транс парт нае зда рэн не ў вёс-
цы Уба лац це Ла гой ска га ра ё на па сту пі ла ў служ бу «101» у 
16.15. Па тра ба ва ла ся да па мо га ў вы ра та ван ні па цяр пе ла га.

На мес цы ра бот ні кі МНС вы свет лі лі, што кі роў ца лег ка во га 
аў та ма бі ля «Фоль ксва ген-Па сат» здзейс ніў ла ба вое су тык нен-
не са школь ным аў то бу сам «ПАЗ», які ру хаў ся ў су стрэч ным 
кі рун ку. Дзя цей у аў то бу се, на шчас це, не бы ло. У вы ні ку ава-
рыі па цяр пеў толь кі кі роў ца лег ка ві ка, яко га вы ра та валь ні кам 
да вя ло ся да ста ваць з са ло на.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

Крымінал, здарэнніКрымінал, здарэнні  ��

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.


