
Ле са руб Кан стан цін Бяр жа нін уся го 
год пра цуе ў Вір каў скім ляс ніц тве Клі-
чаў ска га ляс га са. І тое, што ме на ві та 
ён вый граў ся род юні ё раў пу цёў ку на 
су свет ны чэм пі я нат валь шчы каў ле су 
ў Швей ца рыю, лі чыць да сяг нен нем. Ка-
жа, што са пер ні кі тра пі лі моц ныя і на-
браць тыя пе ра мож ныя звыш 1400 ба-
лаў бы ло ня лёг ка. Але ж па ра ды баць кі, 
які так са ма ле са руб, і жыц цё вы во пыт 
зра бі лі сваю спра ву. Ця пер Кан стан цін 
на збо рах у Мін ску! Да 10 ве рас ня, ка-
лі ад бу дзец ца чэм пі я нат све ту, яшчэ 
ёсць час па трэ ні ра вац ца. За гад ваць аб 

не чым знач ным ён па куль ус трым лі ва-
ец ца, але, за пэў ні вае, зро біць усё, што 
ў яго сі лах.

У ад кры тым чэм пі я на це, які пра во-
дзіў ся на ба зе Асі по віц ка га во пыт на га 
ляс га са, пры ма лі ўдзел 50 валь шчы каў 
ле су з Бе ла ру сі, Ра сіі і Лат віі. З аза ртам 
ге ро яў зна ка мі тай са вец кай ка ме дыі 
«Дзяў ча ты» яны вір ту оз на ару да ва лі 
бен за пі ла мі і дэ ман стра ва лі доб рае ве-
дан не тэх ні кі бяс пе кі. Не менш за хап-
ляль ным ста ла ві до ві шча на мяс цо вым 
ста ды ё не, дзе сваю спрыт насць пра-
дэ ман стра ва лі ма шы ніс ты хар вес та раў 

і фар вар да раў. У вы ні ку ма гі лёў ская 
ка ман да ста ла леп шай у эс та фе це. На 
яе ра хун ку — 2-е мес ца ў ка манд ным 
за лі ку ся род валь шчы каў ле су, 1-е ся-
род ма шы ніс таў хар вес та раў, 2-е ся род 
ма шы ніс таў фар вар да раў і 3-е ся род 
апе ра та раў гід ра ма ні пу ля та раў.

— Трэ ба ад зна чыць як вы со кі ўзро-
вень ар га ні за цыі гэ та га чэм пі я на ту, так і 
сту пень пад рых тоў кі яго ўдзель ні каў, — 
ад зна чыў га лоў ны ме ха нік Ма гі лёў-
ска га вы твор ча га лес га саб' яд нан ня 
Аляк сей ГА ЛЯ КЕ ВІЧ. — Гэ тыя спа-
бор ніц твы вель мі не аб ход ны для па пу-
ля ры за цыі ра бо чых спе цы яль нас цяў. 

Валь шчык ле су — траў ма не бяс печ ная 
пра фе сія, якая па тра буе ад ча ла ве ка 
па вы ша най ува гі і май стэр ства. І тое, 
што ў апош нія тры га ды пра цэс вал-
кі дрэў ак тыў на ме ха ні зу ец ца, толь кі 
на ка рысць спра ве. Ка лісь ці ў на шых 
ляс ніц твах хар вес та раў бы лі адзін кі, а 
ця пер 24! І на шы спе цы я ліс ты, як па ка-
заў чэм пі я нат, доб ра ве да юць спра ву. 
Пла ну ец ца, што да кан ца го да ўзро вень 
ме ха ні за цыі ле са на рых тоў кі з да па мо-
гай тэх ні кі скла дзе ў воб лас ці 55%.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
Фо та БЕЛТА

�

Упер шы ню ў Бе ла ру сі на су-
свет най алім пі я дзе гі ра ві коў 
па стаў ле ны рэ корд Гі нэ са 
ў ка лек тыў най на мі на цыі. 
Ся род рэ кард сме наў — і ка-
рэс пан дэнт «Звяз ды».

БЫЦ ЦАМ 
НА СЕ АН СЕ... 
КАШ ПІ РОЎ СКА ГА

Уні каль ную маг чы масць стаць 
рэ кард сме нам пра па на ваў мне 
Ана толь Яжоў, 47-ра зо вы рэ кард-
смен Кні гі рэ кор даў Гі нэ са, прэ зі-
дэнт Між на род най фе дэ ра цыі гі-
ра во га тры ят ло на і Між на род най 
кан фе дэ ра цыі май строў гі ра во га 
спор ту.

Вя до мы на ўвесь свет гі ра-
вік ро дам з Ар хан гель ска. У Ві-
цеб ску ён ву чыў ся, пад Мінск ам 
слу жыў. Па ды маў гі ры ў га рах, 
на эк ва та ры, пад ва дой, на ват у 
бяз важ кас ці.

— Па спра бу ем па біць аме ры-
кан скі рэ корд ад на ча со ва га вы-
ка нан ня фі зіч ных прак ты ка ван-
няў. Ма са вая «фі зіч ная за рад ка» 
пра па на ва на прад стаў ні ка мі Кні гі 
Гі нэ са. Пер шы рэ корд быў уста-
ноў ле ны ле тась у ЗША — у шта-
це Паў ноч ная Ка ра лі на. Там бы лі 
за лі ча ны вы ні кі ўдзе лу 335 ча-
ла век. Усе ўдзель ні кі вы пра ба-
ван ня, ка лі рэ корд уста но вім, 
змо гуць на зы ваць ся бе рэ кард-
сме на мі. Кож ны мо жа атры маць 
ко пію сер ты фі ка та, якую пры вя-
зе ка мі сар з лон дан скай штаб-
ква тэ ры су свет ных рэ кор даў 
Гі нэ са. Пры жа дан ні га ран та ва-
ны і ін ды ві ду аль ны сер ты фі кат 
з ука зан нем іме ні і проз ві шча 
(каш туе 50 до ла раў. — Аўт.), — 
рас каз ваў на пя рэ дад ні алім пі я ды 
Ана толь Яжоў.

Уста на віць ка лек тыў ны рэ корд 
за пра сі лі ўсіх пры сут ных у кры тай 
за ле Цэнт раль на га спар тыў на га 
комп лек су пас ля ад крыц ця алім-
пі я ды гі ра ві коў. Як алім пій цаў, 
так і звы чай ных гле да чоў. Пе рад 
па чат кам спро бы па біць рэ корд 
аме ры кан цаў у Ві цеб ску пай шоў 
лі вень. Але ён не стаў пе ра шко-

Вы пра ба ва на на са беВы пра ба ва на на са бе  ��

РЭКОРД НАШ!
Як «звяз до вец» стаў «гі нэс цам»

Аляксандр (справа) і спар тыў ны ка мі сар Кні гі рэ кор даў Гі нэ са.

Ле са руб Да ра га наў ска га ляс ніц тва Дзміт рый Ка рат ке віч.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

З пі лой і на хар вес та ры
На 20-м чэм пі я на це Бе ла ру сі «Ле са руб-2014» 
вы бра лі леп шых валь шчы каў ле су

Пад час уста наў лен ня рэ кор да.

На алім пі я дзе гі ра ві коў.

дай для па тэн цый ных рэ кард сме-
наў (на ста ды ё не ка зы рок ёсць не 
над усі мі ра да мі гле да чоў).

— Ка лі лас ка, ста рай це ся ра-
біць усё тое, што і я. Інакш «сы-
дзе це з дыс тан цыі» і не ста не це 
рэ кард сме на мі, — звяр таў ся да 
нас Ана толь Яжоў.

Пад час уста ноў кі рэ кор да трэ-
ба бы ло се дзя чы ў крэс ле паў-
та раць за «гу ру» са мыя роз ныя 
ру хі. На прык лад, апус ціць га ла-
ву, пад няць, зноў апус ціць, рас-
сла біць це ла, вы цяг нуў шы но гі. 
Па ды ма лі і апус ка лі мы па чар зе 
ру кі, імі ту ю чы пад няц це гір.

Джэк Брок бэнг, афі цый ны рэ-
гіст ра тар рэ кор даў, спар тыў ны 
ка мі сар лон дан скай штаб-ква тэ-
ры Кні гі рэ кор даў Гі нэ са, па куль 
мы паў та ра лі за Яжо вым, хут ка 
па ды маў ся і апус каў ся па лес ві цы 
тры бу ны. Ён са чыў, каб усе бра лі 
ўдзел ва ўста наў лен ні рэ кор да. 
Тра іх у вы ні ку дыс ква лі фі ка ва лі.

Не да лё ка ад мя не ся дзе ла 
спа да ры ня з Маск вы, якая пры-
еха ла ў Ві цебск да сяб роў. Пе ры-
я дыч на мы з ёй смя я лі ся, бо тое, 
што ад бы ва ла ся, ча сам вель мі 
на гад ва ла се ан сы з удзе лам 
Каш пі роў ска га. Я шчы ра здзіў-

ляў ся муж нас ці на ша га «гу ру», 
які пад пра ліў ным даж джом да-
ваў ка ман ды, пры гэ тым яшчэ 
ўмуд раў ся жар та ваць.

Ка лі хо лад на, мок ра, ве цер і 
ў та кіх умо вах на ад кры тым па-
вер се неш та ра біць у такт з усі-
мі — не зу сім пры ем ны за ня так. 
Не да лё ка ад мя не так са ма па тэн-
цый ны рэ кард смен ска заў, што 
за ста ло ся 10 хві лін. Хут чэй бы. 
Па куль ча каў фі ні шу, ус пом ніў 
фільм «Печ кі-ла вач кі». Па мя та-
е це, ге рой, яко га цу доў на сыг-
раў Ва сіль Шук шын, рас каз ваў 
пра фе са ру пра тое, як да каз ваў 
му жы кам, што ён — Ге рой Са-
цы я ліс тыч най Пра цы? Мо жа, і 
мне прый дзец ца да бой кі «да-
каз ваць», што я — «гі нэ сец»? 
(Жарт, вя до ма. — Аўт.).

І вось ка мі сар з Лон да на па ве-
да міў, што рэ корд Гі нэ са ўста ноў-
ле ны! У Ві цеб ску 402 ча ла ве кі ад-
на ча со ва вы ка на лі ўсе за пла на-

ва ныя прак ты ка ван ні. На га даю, у 
ЗША — уся го 335 ча ла век.

ЯК ТРА ПІЦЬ У КНІ ГУ?
Ка лі і вы хо ча це стаць рэ кард-

сме нам Кні гі Гі нэ са, на ве дай це 

афі цый ны сайт у ін тэр нэ це (анг-
ла моў ны. — Аўт.). Там ся род ін-
ша га на са мым бач ным мес цы 
ёсць «кноп ка» з над пі сам «Уста-
на віць рэ корд». На ціс не це мыш-
кай на яе і атры ма е це дак лад ную 
ін фар ма цыю: што зра біць і як.

Мож на на огул ні чо га не пла-
ціць, ка лі прос та ад пра віць за яў ку 
для фік са ван ня рэ кор да. Каб яго 
па цвер дзіць, па він ны быць фо та і 
ві дэа до ка зы, под пі сы двух све дак 
(па жа да на афі цый ных асоб — на-
прык лад, чы ноў ні ка і па лі цэй ска-
га. — Аўт.) та го, што ўсё аса біс-
та ба чы лі і пад лі чы лі (ка лі трэ ба 
неш та лі чыць, — Аўт.).

Ка мі сар, ад каз ва ю чы на мае 
пы тан ні, пра га ва рыў ся, што бяс-
плат ныя за яў кі раз гля да юц ца не 
ў пер шую чар гу, ды і на огул мо-
гуць... «стра ціц ца». Больш за дзве 
ты ся чы за явак у ты дзень (!) на кі-
роў ва юц ца ў офіс Кні гі Гі нэ са з 
прось бай за фік са ваць рэ кор ды.

Мож на па ско рыць раз гляд 
за яў кі, але ўжо за пла ту — 300 
фун таў. Вы клік ка мі са ра на 
мес ца ўста ноў кі рэ кор да каш-
туе 10 ты сяч фун таў. Прэ мі яль-
ныя рэ кард сме нам не вы плач-
ва юц ца.

СІМ ВАЛ АЛІМ ПІ Я ДЫ — 
ВО ЖЫК

Без умоў на, рэ корд Гі нэ са стаў 
са мым яск ра вым мо ман там ві-
цеб скай 2-й су свет най алім пі я ды 
па гі ра вым тры ят ло не, сім ва лам 
якой стаў во жык. У алім пі я дзе 
бра лі ўдзел спарт сме ны больш 
чым з 20 кра ін све ту. Са ма му ма-
лод ша му — уся го 5 га доў, а ста-
рэй ша му — 90. Пер шая алім пі я-
да ад бы ла ся ў Ар хан гель ску — у 
жніў ні 2011 го да.

Бе ла рус кая фе дэ ра цыя май-
строў гі ра во га спор ту і сі ла во га 
жанг лі ра ван ня, якую ўзна чаль-
вае Ула дзі мір Ка та шук, бы ла 
ле тась за рэ гіст ра ва на ў Мі ніс-
тэр стве юс ты цыі. А спа бор ніц-
твы па спе лі ар га ні за ваць на ват 
у Паўд нё вай Аме ры цы.

Пас ля ві цеб скай алім пі я ды гі-
ра мі і элект рон ным аб ста ля ван-
нем бу дуць за бяс пе ча ны ад дзя-
лен ні на цы я наль най фе дэ ра цыі 
ва ўсіх аб лас ных цэнт рах. Апош-
няе вы раб ля ец ца ў Ві цеб ску і 
экс пар ту ец ца.

P.S. Праз дзень мне ўру чы лі 
імян ны сер ты фі кат ад Між на-
род най кан фе дэ ра цыі май строў 
гі ра во га спор ту і Між на род най 
фе дэ ра цыі гі ра во га тры ят ло на, 
які па цвяр джае, што я браў удзел 
ва ўста наў лен ні рэ кор ду. У сваю 
чар гу, Ана толь Яжоў уста на віў 
чар го вы ін ды ві ду аль ны рэ корд 
Гі нэ са. За 1 хві лі ну ён у жы ме ле-
жа чы пад няў дзве 24 кі ла гра мо-
выя гі ры 178 ра зоў! Па леп шыў мі-
ну лы свой жа рэ корд на 6 ра зоў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фо та Вік та ра НІ КА ЛА Е ВА
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— Фэст ад бу дзец ца 23 жніў ня на 
во зе ры Суя. Удзель ні ка мі не звы-
чай на га кон кур су ста нуць мас та кі-
па чат коў цы. Яны са ма стой на змо-
гуць вы бі раць арт-ма дэ лі, тэ ма ты ку 
і па ме ры мас тац ка га тво ра, каб па-
ка заць сваё май стэр ства ў рос пі се 
ча ла ве ча га це ла, — па ве да мі ла 
«Звяз дзе» Ва лян ці на УЛА СЕН-
КА, га лоў ны спе цы я ліст ад дзе-
ла ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры 
і па спра вах мо ла дзі По лац ка га 
рай вы кан ка ма.

Ар га ні за та ры па абя ца лі, што на 
це лах арт-ма дэ ляў мож на бу дзе 
ўба чыць не толь кі шэ дэў ры вы яў-
лен ча га і ды зай нер ска га мас тац-
тва. Але і... цы та ты, фра зы з вер-
шаў кла сі каў: Льва Талс то га, Ан-
ту а на дэ Сэнт-Эк зю пе ры, Фё да ра 
Да ста еў ска га, Аляк санд ра Пуш кі на, 
Мі ка лая Ня кра са ва і ін шых.

— Гэ та звер не ўва гу гас цей 
свя та на важ насць і не аб ход насць 
чы тан ня кніг, — да да лі ў рай вы-
кан ка ме.

Арт-ма дэ лі, якія на бя руць най-
боль шую коль касць ба лаў, атры ма-
юць ты тул «Міс бо дзі-арт По лацк-
2014», «Міс тар бо дзі-арт По лацк-
2014» і па мят ныя па да рун кі. Пад-
час пра вя дзен ня кон кур су так са ма 
бу дзе ра зы гра ны прыз гля дац кіх 
сім па тый.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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Не пра пус ці це!Не пра пус ці це!  ��

І верш 
Пуш кі на... 
на це ле
Упер шы ню 
ў По лац кім ра ё не 
прой дзе фес ты валь
бо дзі-ар ту

ЧА СО ВА ДА КА ЛІ НІНГ РА ДА 
АЎ ТО БУ САМ НЕ ДА Е ДЗЕШ

Дзяр жаў нае прад пры ем ства «Мінск транс» пры пы-
няе з 30 жніў ня рух аў то бу саў па марш ру це Мінск — 
Ка лі нінг рад на ўчаст ку Віль нюс — Ка лі нінг рад — 
Віль нюс.

Аў то бу сы бу дуць што дня кур сі ра ваць па марш ру це 
Мінск — Віль нюс: рэйс ад праў лен нем з на шай ста лі цы 
ад АВ «Цэнт раль ны» ў 6.00 (з Віль ню са з 31 жніў ня — у 
19.00). Толь кі 30 жніў ня з Віль ню са ад пра вяц ца аў то бу-
сы ў Мінск: у 19.00 па марш ру це Ка лі нінг рад — Мінск і ў 
19.10 — па марш ру це Віль нюс — Мінск. Пра ад наў лен не 
ру ху аў то бу саў па марш ру це Мінск — Ка лі нінг рад прад-
пры ем ства па ве да міць да дат ко ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПА ДА РА ЖЭ ЛА 
АЎ ТА МА БІЛЬ НАЕ ПА ЛІ ВА

Кан цэр нам «Бел наф та хім» за цвер джа ны но выя ад-
пуск ныя і роз ніч ныя цэ ны на наф та пра дук ты. 

Па вод ле ін фар ма цыі прэс-служ бы кан цэр на, роз ніч ныя 
цэ ны на бен зін і ды зель нае па лі ва, якія рэа лі зу юц ца праз 
АЗС, па вя лі чы лі ся ў ся рэд нім на 4,3%. Пе ра гляд кош таў 
зроб ле ны ў мэ тах кам пен са цыі зме ны кур су бе ла рус ка га 
руб ля ў да чы нен ні да за меж ных ва лют.

Та кім чы нам, ця пер па лі ва мар кі АІ-92 каш туе ўжо 
9700  руб лёў за літр (бы ло 9300 руб лёў), а АІ-95 — 
10  400 руб лёў за літр (бы ло 10 000 руб лёў).

Ды зель нае па лі ва (К4) пра па ну ец ца сён ня за 
10  500 руб лёў за літр, а ды зель «Еў ра 5» — за 10 700 руб-
лёў.

Сяр гей КУР КАЧ.

ХТО ЁН, ЛЕП ШЫ МА СА ЖЫСТ?
27 ве рас ня на пля цоў цы На цы я наль най шко лы 
пры га жос ці прой дзе чац вёр ты чэм пі я нат па спа-
ма са жы. 

Аў та ры тэт ная су дзейс кая ка ле гія, у са стаў якой ува-
хо дзяць прад стаў ні кі Між на род най шко лы спа (Ра сія), 
Бе ла рус кай ме ды цын скай ака дэ міі пас ля дып лом най аду-
ка цыі, Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ме ды цын ска га ка ле джа, 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та фі зіч най куль ту ры, 
на за ве леп ша га ма са жыс та кра і ны.

Як рас па вя лі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства ганд лю, чэм-
пі я нат пра хо дзіць у два эта пы — дэ ман стра цыя кла січ на га 
ма са жу і спа-пра гра ма. Га лоў ны прыз трох прай шоў шых 
ме ра пры ем стваў — пу цёў ка на Між на род ны фес ты валь 
спа, ма са жу і ёгі Tpspafest. У 2011 го дзе яе да біў ся Мі ха іл 
Кле ба но віч з аў тар скай пра гра май «Лёг кія но гі» на асно ве 
эле мен таў рус кай кла сі кі, лім фад рэ на жу, ней ра се дан ту, 
а ў 2012 го дзе — Рус лан Агар каў з пры го жай пра гра май 
«Тай-гар мо нія». Ле тась па ацэн цы жу ры стаў леп шым 
Ігар Ку рач кін з пра гра май «Сем мя шэч каў». Ён жа пе ра-
мог у на мі на цыі «Прыз гля дац кіх сім па тый». Ула даль ні кі 
пры за вых мес цаў пры ма юць удзел у чэм пі я на тах све ту 
па спа-ма са жы, якія тра ды цый на пра хо дзяць у Маск ве і 
пры ма юць удзель ні каў з 16 кра ін і рэ гі ё наў Ра сіі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

КІ РАЎ НІК АД НА ГО З ПРАД ПРЫ ЕМ СТВАЎ 
«БЕЛ ПА ЛІЎ ГА ЗА» «ПА ГА РЭЎ» НА ДА ЧЫ

Пра ку ра ту ра Мін скай воб лас ці рас па ча ла кры мі-
наль ную спра ву ў да чы нен ні да бы ло га ге не раль-
на га ды рэк та ра ад на го з прад пры ем стваў «Бел па-
ліў га за» за зло ўжы ван не служ бо вы мі паў на моц-
тва мі.

На пра ця гу 2008—2012 га доў кі раў нік у ра бо чы час 
сіс тэ ма тыч на, без ад па вед на га афарм лен ня і апла ты, 
пры цяг ваў пад на ча ле ных і тэх ні ку прад пры ем ства для 
ра монт ных і бу даў ні чых ра бот на аса біс тай да чы і ў ква-
тэ ры дач кі. «У вы ні ку суб' ек ту гас па да ран ня на не се ны 
стра ты ў су ме 14 млн руб лёў. За та кія дзе ян ні муж чы ну 
па гра жае па збаў лен не во лі да 6 га доў і штраф, а так са-
ма па збаў лен не пра ва зай маць пэў ныя па са ды тэр мі нам 
да 5 га доў», — кан ста та ваў на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла 
па ба раць бе з ка руп цы яй і ар га ні за ва най зла чын нас цю 
пра ку ра ту ры Мін скай воб лас ці Ігар Быч ко.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ДЗЯ ДУ ЛЯ АБА КРАЎ БА БУ ЛЮ 
НА АЎ ТА ВАК ЗА ЛЕ Ў БАБ РУЙ СКУ

87-га до вы пен сі я нер аба краў 78-га до вую жан чы ну 
на аў та вак за ле ў Баб руй ску, па ве да мі лі БЕЛ ТА ва 
ўпраў лен ні ўнут ра ных спраў Ма гі лёў ска га аб лас-
но га вы ка наў ча га ка мі тэ та.

З за явай аб пра па жы Br1,6 млн у мі лі цыю звяр ну ла ся 
пен сі я нер ка з Баб руй ска. Яна рас па вя ла пра ва ахоў ні кам, 
што па сва ёй ду рас ці па кі ну ла цяж кую сум ку ў бу дын ку 
аў та вак за ла і ад лу чы ла ся на 5 хві лін. Вяр нуў шы ся, пра ве-
ры ла змес ці ва сум кі і зра зу ме ла, што яе аба кра лі.

Асо бу па да зра ва на га су пра цоў ні кі мі лі цыі ўста на ві лі 
хут ка. Гро шы ў ба бу лі ўкраў дзя ду ля, які, да рэ чы, за ўсё 
сваё жыц цё ні ко лі не трап ляў у по ле зро ку пра ва ахоў ні каў. 
Ад нак, за ўва жыў шы сум ку, якая адзі но ка ста я ла ў бу дын-
ку вак за ла, не ўтры маў ся ад спа ку сы лёг кай на жы вы.

У да чы нен ні да пен сі я не ра След чым ка мі тэ там за ве-
дзе на кры мі наль ная спра ва па ч. 1 арт. 205 «Кра дзеж» 
КК.

А НОЧ ЧУ ЕГЕР З ПА ЛЯЎ НІ ЧЫ МІ 
ВЯР НУ ЛІ СЯ...

Ка лі ра бот ні кам Асі по віц кай між рай інс пек цыі па-
сту пі ла ін фар ма цыя пра не за кон нае па ля ван не на 
тэ ры то рыі Слаў ка віц ка га ляс ніц тва ў Глус кім ляс га-
се, яны на мес цы пра ве ры лі гру пу па ляў ні чых пад 
кі раў ніц твам еге ра, якія зда бы лі дзі ка-ся го лет ка.

Егер пра да ста віў усе па трэб ныя да ку мен ты, пас ля ча го 
гру па за гру зі ла ту шу жы вё лы ў ма шы ну і па кі ну ла па ляў-
ні чыя ўгод дзі. А ін спек та ры, якія аб сле да ва лі на ва кол ле, 
не ўза ба ве знай шлі... яшчэ ад ну ту шу са мкі дзі ка з аг ня-
стрэль ным ра нен нем. За схо ван кай бы ло ўста ноў ле на 
скры тае на зі ран не. Ка ля апоў на чы па ляў ні чыя ра зам з 
еге рам вяр ну лі ся, каб за браць зда бы чу. Дзярж ін спек та ры 
пра са чы лі за аў та ма бі лем да до ма ад на го з па ляў ні чых у 
па сёл ку Глуск. Для пра вя дзен ня су мес на га агля ду до ма-
ўла дан ня вы клі ка лі су пра цоў ні каў мяс цо ва га РУ УС.

— У хля ве бы лі зной дзе ны дзве ра за бра ныя ту шы дзі-
коў. Да ку мен ты, якія б па цвяр джа лі за кон насць зда бы чы 
дру го га па лі ку эк зэмп ля ра, прад' яў ле ны не бы лі, — рас-
па вя ла 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. — У па ру шаль ні каў кан фіс-
ка ва лі дзве па ляў ні чыя стрэль бы і ка ра бін. Раз гля да ец ца 
пы тан не кры мі наль най ад каз нас ці ві на ва тых за не за кон-
нае па ля ван не, якое на нес ла пры ро дзе шко ду ў асаб лі ва 
буй ным па ме ры — на 120 ба за вых ве лі чынь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ВІ НА ВА ТЫ ЗА СТАЎ СЯ БЕЗ ВІ НА
У вёс цы Рэ дзькі Дуб ро вен ска га ра ё на пра ва ахоў-
ні кі ноч чу за тры ма лі аў то бус з 7,2 тыс. бу тэль ка мі 
кант ра банд на га ві на ра сій скай вы твор час ці.

Ві но агуль ным кош там ка ля 232 млн руб лёў вёз па 
аў та да ро зе Брэст—Мінск—мя жа РФ ін ды ві ду аль ны прад-
пры маль нік з Мін скай воб лас ці. Па коль кі на бу тэль ках не 
бы ло ак цыз ных ма рак РБ, быў скла дзе ны пра та кол аб 
ад мі ніст ра цый ным пра ва па ру шэн ні. Груз кан фіс ка ва ны.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
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БЕ ЛА РУС КІЯ РЭ КОР ДЫ ГІ НЭ СА
У Бе ла ру сі за рэ гіст ра ва на са мая*  вя лі кая хут касць пе ра да чы 
ко да Мор зэ. Ад бы ло ся гэ та ў 2003 го дзе. Хут касць пе ра да чы — 
216 зна каў у хві лі ну.
Бе ла русь — рэ кард смен па коль кас ці пра цу ю чых жан чын — * 
53,5%.
На ша кра і на — лі дар па коль кас ці кі на тэ ат раў на ду шу на сель-* 
ніц тва: на 2774 ча ла ве кі 1 кі на тэ атр. Уся го на мо мант рэ гіст ра цыі 
рэ кор да ў Бе ла ру сі на ліч ва ла ся 3780 кі на тэ ат раў.
 Па пу ляр ная гуль ня Бе ла рус кай вы твор час ці World of Tanks * 
(«Свет тан каў»), рас пра ца ва ная кам па ні яй «Гейм стрым», тра пі-
ла ў Кні гу рэ кор даў Гі нэ са, па ста віў шы су свет ны рэ корд па ад на-
ча со вым зна хо джан ні гуль цоў на ад ным гуль ня вым сер ве ры.
У бе ла рус кіх ля сах рас це грыб вя сёл ка, за не се ны ў Кні гу рэ-* 
кор даў Гі нэ са як са мы хут ка рос лы грыб: за хві лі ну ён вы рас тае 
на 5 мі лі мет раў.
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