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НЕ СТАН ДАРТ НЫ ПА ДЫ ХОД
«Зай цоў» у транс пар це... уз ва жаць!

Сіс тэ му па вы яў лен ні без бі лет ні каў у 

гра мад скім транс пар це рас пра ца ва лі 

ў БДУ. У аў тар скі ка лек тыў увай шлі 

сту дэн ты эка на міч на га фа куль тэ та: 

трэ ця курс ні кі Мак сім Тал ка чоў, Ар цём 

Ба бя нок і чац вёр та курс ні кі Ста ні слаў 

Ка чал ка і Ар цём Ла ты шаў.

Для гэ тых мэт вы на ход ні кі пра па ну юць 

вы ка рыс тоў ваць дат чы кі вы мя рэн ня ма сы, 

што пры па дае на пад вес ку ко лаў транс парт-

на га срод ку, і лі чыль ні кі бі ле таў на пра езд. 

Змя нен не ва га вых па каз чы каў пры за ха ван-

ні або не пра пар цы я наль ным ва ган ні звес так 

аб пра яз ных квіт ках, які мі ска рыс та лі ся па-

са жы ры, мо жа ўказ ваць на пры сут насць у 

транс пар це без бі лет ні каў.

Пры бо ры счыт ва юць ін фар ма цыю пад-

час ад крыц ця дзвя рэй да па сад кі па са жы-

раў. Акра мя та го, сэр віс да зва ляе вы зна-

чыць за гру жа насць та го ці ін ша га марш ру ту 

і мэ та згод насць вы ха ду на яго да дат ко вых 

транс парт ных срод каў.

Іна ва цый ны пра ект сту дэн таў БДУ ўжо 

атры маў вы со кую ацэн ку і быў пры зна ны 

«Най леп шым са цы яль на знач ным ра шэн-

нем» на Між на род ным ка ляд ным ха ка то не. 

Фі нал спа бор ніц тва прай шоў ад на ча со ва ў 

Бель гіі і Фран цыі ў фар ма це тэ ле мос та. Уся-

го перс пек тыў ныя ідэі для ліч ба вай эка но-

мі кі рас пра цоў ва лі 16 ка ман даў з Фран цыі, 

Бель гіі, Шве цыі, Бе ла ру сі і Ра сіі. Аб са лют-

ным пе ра мож цам ста ла збор ная са Шве цыі. 

Так са ма бы лі вы зна ча ны най леп шыя стар-

та пы ў на мі на цы ях: «Аб са лют ны чэм пі ён», 

«Най леп шае ра шэн не пры клад ной за да чы», 

«Най леп шае аду ка цый нае ра шэн не», у тым 

лі ку, гей мі фі ка цыя» (у сфе ры «Аду ка цыя і 

кад ры»).

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ПА ПА ДА РУН КІ — 
ЯК НА РА БО ТУ...
За се рыю кра дзя жоў з ганд лё вых 
цэнт раў за тры ма ны 30-га до вы ра сі я нін

Су пра цоў ні ка мі ад дзе ла кры мі наль на-

га вы шу ку Каст рыч ніц ка га РУ УС Мін-

ска за тры ма ны 30-га до вы гра ма дзя нін 

Ра сіі, які вы кра даў рэ чы з ганд лё вых 

цэнт раў ста лі цы.

Як па ве дам ляе ГУ УС Мін гар вы кан ка ма, 

на лі нію 102 звяр нуў ся адзін з су пра цоў ні каў 

кра мы элект ра тэх ні кі, раз ме шча най у ганд-

лё вым цэнт ры на ву лі цы Баб руй скай, па ве-

да міў шы, што не вя до мы муж чы на вы краў 

тэх ні ку на су му ка ля 2000 руб лёў. Так са ма 

за яў нік рас ка заў, што спра ба ваў са ма стой-

на за тры маць зла дзюж ку, ад нак зра біць 

гэ та га яму не ўда ло ся.

Пад час пра вя дзен ня комп лек су апе ра-

тыў на-вы шу ко вых ме ра пры ем стваў бы ло 

ўста ноў ле на, што да кра дзя жу рэ чаў ака-

заў ся да тыч ны 30-га до вы гра ма дзя нін Ра-

сій скай Фе дэ ра цыі. Пра ва ахоў ні кі за тры ма лі 

яго на ву лі цы Мсці слаў скай, ка лі той вы хо-

дзіў з ганд лё ва га цэнт ра. Пры са бе ў па да-

зра ва на га бы лі зной дзе ны не каль кі адзі нак 

но вай бя ліз ны, кра дзеж якой ён здзейс ніў 

не за доў га да за тры ман ня.

Пра ва ахоў ні кам муж чы на рас тлу ма чыў, 

што не каль кі дзён та му пры ехаў у ста лі цу з 

мэ тай на быц ця па да рун каў. Ад нак цэ ны ў 

мін скіх кра мах для гра ма дзя ні на Ра сіі зда-

лі ся над та вы со кія, та му муж чы на пай шоў 

на кра дзеж.

Са слоў па да зра ва на га, ён дзей ні чаў па 

на ступ най схе ме: на кі роў ваў ся ў ганд лё выя 

цэнт ры, за хо дзіў у кра мы, якія па да ба лі ся, і 

вы кра даў рэ чы не за ўваж на для пра даў цоў. 

За ча ты ры дні ра сі я нін здо леў скрас ці: курт-

ку, па лі то, сум ку, пяць «ра зум ных га дзін ні-

каў», шэсць пар та тыў ных ка ло нак і дзе сяць 

най мен няў ніж няй бя ліз ны. Агуль ная су ма 

«зда бы чы» скла ла 3523 руб лі.

Вя до ма, што на тэ ры то рыі Ра сій скай Фе-

дэ ра цыі муж чы на ўжо пры цяг ваў ся да кры-

мі наль най ад каз нас ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ВЫ БУХ У ДРА ГІ ЧЫ НЕ:
па цяр пе лі лю дзі, па шко джа ны ква тэ ры

Над вя чор кам у па ня дзе лак пра гры меў 

вы бух у пя ці па вяр хо вым шмат ква тэр-

ным жы лым до ме па ву лі цы Кар ла 

Марк са ў Дра гі чы не. Над звы чай нае 

зда рэн не ад бы ло ся пры ман та жы на-

цяж ной сто лі. Ра бо ту пра во дзі лі су пра-

цоў ні кі пры ват на га прад пры ем ства.

Па вод ле звес так на сай це МНС, вы бух 

га за па вет ра най су ме сі без на ступ на га га-

рэн ня ад быў ся ў ква тэ ры на дру гім па вер се. 

У вы ні ку па шко джа на шэсць ква тэр. У баль-

ні цу бы лі да стаў ле ны ча ты ры ча ла ве кі. Двое 

ман таж ні каў, якія пра во дзі лі ра бо ты, па цяр-

пе лі моц на, іх шпі та лі за ва лі ў рэ ані ма цыю. 

На жан чы ну, жы хар ку су сед няй ква тэ ры, 

упаў ка ва лак сця ны, у вы ні ку яна атры ма ла 

ўда ры. Паз ней баць кі пад вез лі дзі ця, якое 

так са ма па цяр пе ла пад час зда рэн ня.

Ня шчас це ад бы ло ся ў цаг ля ным до ме 

2008 го да па бу до вы. Ця пер там пра цуе апе-

ра тыў на-след чая гру па. Жы ха ры су сед ніх 

ква тэр ад се ле ныя.

Як па ве да міў ка рэс пан дэн ту га зе ты на-

мес нік стар шы ні Дра гі чын ска га рай вы-

кан ка ма Ула дзі мір НЕ РАД, пас ля пра вя-

дзен ня кан сі лі у му мяс цо вых і брэсц кіх спе-

цы я ліс таў па цяр пе лых ман таж ні каў пе ра-

вод зяць у спе цы я лі за ва ную клі ні ку ста лі цы. 

Яны зна хо дзяц ца ў ста біль на цяж кім ста не. 

Зда роўю і жыц цю жан чы ны і дзі ця ці, якія 

так са ма ака за лі ся на баль ніч ных лож ках, 

ні чо га не па гра жае, ім ака жуць не аб ход ную 

да па мо гу ў мяс цо вай баль ні цы.

— Пас ля та го як пра ва ахоў ныя ор га ны 

скон чаць ра бо ту на мес цы зда рэн ня, — рас-

ка заў Ула дзі мір Не рад, — ту ды зой дуць спе-

цы я ліс ты, якія пад ра бяз на ацэ няць па шко-

джан ні жы лых па мяш кан няў. За тым бу дзе 

пры ня тае ра шэн не аб па ме рах і фор мах 

ака зан ня да па мо гі на ра монт і ад наў лен не 

жыл ля і ма ё мас ці.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Ла ты шы так са ма па ча лі 

мін скі тур нір з упэў не-

най вік то рыі, атры маў-

шы пе ра мо гу над дат-

ча на мі, та му ўча раш ні 

матч на сіў прын цы по вы 

ха рак тар у ба рацьбе за 

пер шае мес ца ў гру пе.

Пас ля пер ша га дня спа-

бор ніц тваў чэм пі я на ту бе ла-

рус кая збор ная лі дзі руе па 

эфек тыў нас ці гуль ні ў боль-

шас ці (40 пра цэн таў), хоць 

матч з Аў стры яй не стаў для 

на шых хлоп цаў лёг кай пра-

гул кай, а ў га лоў на га трэ-

не ра Дзміт рыя ДУ ДЗІ КА 

за ста лі ся пы тан ні да сва іх 

па да печ ных. «Не змаг лі 

мы, трэ не ры, да сту кац ца да 

гуль цоў, рас тлу ма чыць усю 

сур' ёз насць па тра ба ван няў 

да ка манд ных дзе ян няў. 

Спа дзя ём ся, цяж кая пе ра-

мо га, на арэ лях, пры му сіць 

за ноч на шых доб рых, са-

праў ды та ле на ві тых гуль цоў 

пе ра асэн са ваць сам пра цэс 

вы ступ лен ня на чэм пі я на це 

све ту. Трэ ба па пра ца ваць, 

каб да сяг нуць па стаў ле най 

мэ ты», — за зна чыў на стаў-

нік пас ля гуль ні са збор най 

Аў стрыі і вы ка заў над зею, 

што ў мат чы з Лат ві яй гэ тых 

мо ман таў ужо не бу дзе.

Ар га ні за та ры тур ні ру 

ў Мін ску па ве да мі лі, што 

ся рэд няя на вед валь насць 

мат чаў у пер шы дзень 

скла ла 2799 ба лель шчы-

каў. Гэ та най леп шы вы нік 

ма ла дзёж ных чэм пі я на таў 

све ту ў пер шым ды ві зі ё не 

за апош нія га ды. Да рэ чы, 

па пя рэд ні рэ корд на ле-

жаў так са ма Бе ла ру сі: у 

2010 го дзе на па ядын кі ма-

ла дзёж на га пер шын ства ў 
Баб руй ску ў пер шы дзень 
прый шло амаль 3800 ба-
лель шчы каў.

Каб да сяг нуць та ко га 
вы ні ку, бе ла рус кія ар га ні за-
та ры па ста ра лі ся на сла ву, 

акра мя ві до вішч на га ха кея, 

чым заў сё ды ад роз ні ва юц ца 

ма ла дзёж ныя чэм пі я на ты, 
у Мін ску ба лель шчы кі мо-
гуць знай сці са бе за ба вы 
для ду шы і ў пе ра пын ках. 
На «Чы жоў ка-Арэ не» ар га-
ні за ва ны фуд-кор ты і пунк ты 
ганд лю ат ры бу ты кай з ла га-

ты па мі чэм пі я на ту, пад гэ та 

ад да дзе на прак тыч на ўсё 

фае пер ша га па вер ха. Так-

са ма ёсць фо та-зо ны, каб 

усе ах вот ныя змаг лі за ха-

ваць мо мант не толь кі ў сва-

ёй па мя ці, але і на фо та. На 

дру гім па вер се раз мяс ці ла ся 

ўсё для дзя цей — гуль ня выя 

зо ны, маг чы масць па ма ля-

ваць, па гу ляць у на столь ны 

ха кей, на нес ці акваг рым.

Вы со кі ўзро вень чэм-

пі я на ту ад зна ча юць ужо і 

гос ці. «Усё вы дат на! Упэў-

не ны, хлоп цам па да ба ец ца 

гу ляць на та кой клас най, 

вя лі кай арэ не. Я ўжо быў у 

Мін ску два ці тры га ды та-

му са збор най U-18, так што 

вы дат на зноў апы нуц ца тут 

і ад чуць топ-уз ро вень», — 

ад зна чае трэ нер нар веж цаў 

Ан дэрс Ёсе. «Ні ко лі ра ней не 

бы ваў у ва шай кра і не, але 

па куль пад стаў для рас ча-

ра ван ня не бы ло. Зда ец ца, 

усё на са мым вы со кім уз роў-

ні», — рас ка заў на па да ючы 

нар веж скай дру жы ны По-

нтус Фінс тад.

Чэм пі я нат пра цяг ва ец ца, 

і заўт ра збор ная Бе ла ру сі 

згу ляе са збор най Нар ве гіі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фо та hосkеу.bу

Ха кей

ГУЛЬ НЯ ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА
Збор ная Бе ла ру сі стар та ва ла з пе ра мо гі на да маш нім ма ла дзёж ным чэм пі я на це све ту, 

а ўчо ра су стрэ ла ся з га лоў ны мі са пер ні ка мі за вы хад у элі ту — збор най Лат віі

ПРА ВЕРАЦЬ ЗА ГОН НЫЯ 
ПА ЛЯ ВАН НІ ПА ЎСЁЙ КРА І НЕ
У Мін скім і Па стаў скім ра ё нах ужо вы яў ле ныя фак ты 

бра кань ер ства, па ве да мі лі ў 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.

Увесь сне жань дзярж ін спек та ры ахо вы жы вёль на га і 

рас лін на га све ту бу дуць пра во дзіць спец ме ра пры ем ствы, 

скі ра ва ныя на вы яў лен не па ру шэн няў пры пра вя дзен ні за-

гон ных па ля ван няў. Ня рэд кія вы пад кі, ка лі цэ лыя ка лек-

тывы па ляў ні чых аказ ва юц ца да тыч ныя да бра кань ер ства. 

Асаб лі ва по пыт на дар мо вую дзі чы ну ўзрас тае пе рад свят-

ка ван нем Но ва га го да.

Пер шы этап мэ та на кі ра ва ных ма са вых пра ве рак ужо 

ад быў ся: у па ляў ні чых угод дзях па ўсёй кра і не пра ца ва ла 

56 рэй да вых груп Дзярж ін спек цыі, яны пра ве ры лі больш за 

70 па ляў ні чых бры гад. Акра мя дроб ных па ру шэн няў пра-

ві лаў бы лі вы яў ле ны два фак ты не за кон на га па ля ван ня з 

пры чы нен нем асаб лі ва буй ной шко ды.

У Мін скім ра ё не ка ля вёс кі Ду біц кая Сла ба да пад кі раў-

ніц твам еге ра мяс цо вай струк ту ры Бе ла рус ка га та ва рыст ва 

па ляў ні чых і ры ба ло ваў па ля ва лі во сем жы ха роў ра ё на. 

У якас ці зда бы чы па ляў ні чыя прад' яві лі ту шу ка зу лі. По бач 

з за плеч ні кам, на бі тым мя сам, зна хо дзі ла ся га ла ва жы-

вё лы. Па сля дах ад скі ну тых ра гоў ін спек та ры вы зна чы лі, 

што зда бы тая ка зу ля з'яў ля ец ца да рос лым са мцом, а не 

ся го лет кам, на зда бы чу яко га ў па ляў ні чых меў ся да звол. 

Егер, які пра цуе ў па ляў ні чай гас па дар цы ўжо шэсць га доў, 

не мог не за ўва жыць роз ні цы. Па за ко не, пры на яў нас ці лі-

мі ту ён па ві нен быў узяць з па ляў ні ча га, які пад стрэ ліў не 

тую асо бі ну, двай ны кошт, але не зра біў гэ та га.

Пры больш дэ та лё вым агля дзе мяс цо вас ці, дзе пра во дзі-

ла ся па ля ван не, ін спек та ры знай шлі све жыя рэшт кі яшчэ 

дзвюх ка зуль. У іх не за кон най зда бы чы за па до зры лі тую ж 

па ляў ні чую бры га ду. По шу кі мя са пра цяг ва лі ся да та го часу, 

па куль ін спек та ры не за зір ну лі пад дно егер ска га УАЗа. 

Там, пад ко лам, пры сы па ны ліс цем і га лін ка мі, зна хо дзіў ся 

за плеч нік, а ў ім — част кі туш дзвюх ка зуль і нож.

Па вы яў ле ных па ру шэн нях за ве дзе на кры мі наль ная 

спра ва. Сту пень ві на ва тас ці кож на га з удзель ні каў па ля-

ван ня ўста но віць след ства. Фі гу ран там па гра жа юць буй ныя 

штра фы з кан фіс ка цы яй зброі і па збаў лен нем пра ва на па-

ля ван не, маг чы ма так са ма аб ме жа ван не або па збаў лен не 

во лі. Ві на ва тым да вя дзец ца па крыць шко ду ад не за кон най 

зда бы чы трох асо бін ка зу лі, а гэ та больш за дзевяць ты сяч 

руб лёў.

Удзель ні кі за гон на га па ля ван ня ў Па стаў скім ра ё не так-

са ма вы ра шы лі ся на гру бае па ру шэн не, ка лі за мест да зво-

ле най да зда бы чы са мкі ла ся пад стрэ лі лі са мца. Лі мі ты на 

зда бы чу са мцоў у па ляў ні чай гас па дар цы бы лі ўжо вы чар-

па ныя, а пас ля гэ та га іх ад стрэл мо жа пры вес ці да па ру шэн-

ня бія ба лан су ў мяс цо вай па пу ля цыі. Па фак це не за кон най 

зда бы чы са мца ла ся пра во дзіц ца раз бі раль ніц тва.

Уз моц не ны кант роль за пра вя дзен нем за гон ных па ля-

ван няў пра цяг нец ца да за кан чэн ня се зо на. За ста нуц ца ў 

по лі зро ку ін спек та раў і ін шыя па ляў ні чыя.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ


