
13 снежня 2018 г. СЁННЯ 37 ты сяч 
пор цый ка вы 
і 55 ты сяч 
літ раў ва ды
Мін скі чэм пі я нат 
Еў ро пы 
па фі гур ным 
ка тан ні 
ў ліч бах

Ар га ні за та ры зна ка вай па-

дзеі, якую пры ме Мінск з 21 

па 27 сту дзе ня 2019 го да, аб-

вяс ці лі шэ раг ці ка вых ліч баў.

На прык лад, удзель ні чаць у тур-

ні ры бу дзе больш за 100 спарт-

сме наў, ся род якіх са мыя моц ныя 

прад стаў ні кі еў ра пей скіх кра ін. Ра-

зам са спарт сме на мі пры едуць трэ-

не ры і аб слу го вы пер са нал — уся го 

ка ля 500 ча ла век. Спа бор ніц твы 

бу дзе асвят ляць ка ля 150 за меж-

ных жур на ліс таў. Пра ца ваць на ме-

ра пры ем ствах бу дуць ка ля 200 ва-

лан цё раў, уклю ча ю чы за меж ных.

Ад дзел пад рых тоў кі лё ду бу дзе 

пра ца ваць на пля цоў цы з 4 ра ні цы 

да 12 но чы, а вось спарт сме ны бу-

дуць трэ ні ра вац ца і вы сту паць на 

лё дзе з 6 ра ні цы да 10 ве ча ра. Пла-

ну ец ца, што за час афі цый ных трэ-

ні ро вак і спа бор ніц тваў фі гу рыс ты, 

іх пер са нал, а так са ма пер са нал 

«Мінск-Арэ ны» вы п'юць ка ля 7 ты-

сяч пор цый ка вы.

Для чэм пі я на ту бу дуць вы ка ры-

ста ны дзве ля до выя пля цоў кі — 

асноў ная і трэ ні ро вач ная арэ ны 

агуль най пло шчай 3600 квад рат-

ных мет раў. Для іх за лі ван ня спат-

рэ біц ца 55 000 літ раў пад рых та-

ва най з да па мо гай спе цы яль ных 

філь траў і рэ аген таў ва ды. Каб на-

даць лё ду па трэб ны фо на вы ко лер, 

бу дзе вы ка ры ста на 600 кі ла гра маў 

фар бы. Сім во лі ку чэм пі я на ту на 

лёд бу дуць на пра ця гу трох дзён 

на но сіць дзве бры га ды па восем 

ча ла век.

Цы ры мо нія ад крыц ця чэм пія-

на ту ад бу дзец ца 23 сту дзе ня. 

Спа бор ніц твы прой дуць з се ра ды 

23 сту дзе ня па су бо ту 26 сту дзе ня 

ўключ на. 21 і 22 сту дзе ня гле да чы 

змо гуць на ве даць афі цый ныя трэ-

ні роў кі. За крые чэм пі я нат 27 сту-

дзе ня га ла-кан цэрт з удзе лам пры-

зё раў спа бор ніц тваў.

Ці ка вая ін фар ма цыя для тых, хто 

яшчэ су мня ва ец ца, ці куп ляць бі ле-

ты на чэм пі я нат Еў ро пы. Бі ле ты ў 

Мін ску — са мыя тан ныя за апош нія 

дзе сяць га доў. Аба не мент на ўсе 

ме ра пры ем ствы чэм пі я на ту каш туе 

ад 100 да 250 руб лёў. Аба не мен ты 

на асоб ныя дні (уклю ча ю чы трэ ні-

роў кі) — ад 5 да 50 руб лёў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Тэ ракт у Страс бур гу
Поз на ўве ча ры 11 снеж ня муж чы на ўчы ніў стра ля ні ну 

на ка ляд ным кір ма шы ў цэнт ры французскага Страс бур га. 

Зла чы нец быў уз бро е ны піс та ле там і на жом.

Ах вя ра мі ата кі ста лі два ча ла ве кі, 14 атры ма лі ра нен ні, 

шас цё ра з іх зна хо дзяц ца ў цяж кім ста не. Як па ве да мі-

ла Bangkok Post, у лі ку за гі ну лых ака заў ся гра ма дзя нін 

Тай лан да. Ся род тых, хто атры маў ра нен ні, — італь ян скі 

жур на ліст.

Страль ба ад бы ла ся ў трох пунк тах го ра да. Фран цуз скія 

ўла ды раз гля да юць тое, што ад бы ло ся, як тэ ракт. Па да-

зра ва ным з'яў ля ец ца 29-га до вы ўраджэнец Страс бур га па 

іме ні Шэ рыф Ш. Звест кі пра яго зна хо дзяц ца ў кар та тэ цы 

Га лоў на га ўпраў лен ня ўнут ра най бяс пе кі, ён за не се ны ў 

спіс ра ды каль ных іс ла міс таў і зла чын цаў, якія па гра жа-

юць дзяр жаў най бяс пе цы. Ра ней гэ ты гра ма дзя нін ужо 

пры цяг ваў ся да ад каз нас ці за зла чын ствы ў Фран цыі і ў 

Гер ма ніі.

Згод на з ін фар ма цы яй па лі цыі, муж чы ну па він ны 

бы лі за тры маць у аў то рак ра ні цай па па да зрэн ні ў 

да тыч нас ці да за ма ху на за бой ства і ра ба ван ні. У хо-

дзе апе ра цыі бы лі за тры ма ныя не каль кі ча ла век, ад-

нак са мо га Шэ ры фа до ма не ака за ла ся. Як па ве да-

міў BFMTV, пад час во быс ку ў яго ў ква тэ ры знай шлі 

гра на ту.

У вы шу ку мер ка ва на га тэ ра рыс та пры ма юць удзел 

350 па лі цэй скіх, 100 су пра цоў ні каў су до вай па лі цыі, сал-

да ты ан ты тэ ра рыс тыч най апе ра цыі «Сан ты нель», пад-

раз дзя лен ні апе ра тыў на га рэ ага ван ня па лі цыі Фран цыі. 

Так са ма ў ан ты тэ ра рыс тыч най апе ра цыі за дзей ні ча ны 

вер та лё ты.

Мэй за яві ла, што бу дзе да апош ня га зма гац ца 
су праць спроб ад пра віць яе ў ад стаў ку

Прэм' ер-мі ністр Вя лі ка-

бры та ніі Тэ рэ за Мэй за яві-

ла, што бу дзе зма гац ца да 

апош ня га су праць спроб 

зняць яе з па са ды кі раў-

ні ка ўра да.

«Кі раў нік пар ла менц-

ка га Ка мі тэ та-1922 Грэм 

Брэй дзі па цвер дзіў, што атры маў 48 ліс тоў пар ла мен та ры-

яў-кан сер ва та раў, што за пус ці ла пра цэ ду ру га ла са ван ня 

аб да ве ры да мя не ўнут ры Кан сер ва тыў най пар тыі, — ска-

за ла Мэй. — Я бу ду зма гац ца су праць во ту му не да ве ру 

да апош ня га». Бры тан скі прэм' ер за яві ла, што пры мае 

вы клік ка лег па Кан сер ва тыў най пар тыі.

Мэй да да ла, што яе ад стаў ка ры зы куе за тры маць ці 

на ват ад мя ніць пра цэс па вы ха дзе кра і ны са скла ду ЕС. 

«За ме на лі да ра на ча ле Кан сер ва тыў най пар тыі за раз 

па ста віць бу ду чы ню на шай кра і ны пад па гро зу, ство рыць 

ня вы зна ча насць, ка лі мы з цяж кас цю мо жам са бе да зво-

ліць гэ та», — ска за ла Мэй, пад крэс ліў шы, што гэ та «не 

ад па вя дае на цы я наль ным ін та рэ сам».

Bіld: ХДС вы ву чае ва ры ян ты 
да тэр мі но вай пе ра да чы Крамп-Ка рэн баў эр 
паў на моц тваў канц ле ра

Гер ман скі Хрыс ці ян ска-дэ ма кра тыч ны са юз вы ву-

чае маг чы масць та го, што Ан ге ла Мер кель пе рад асць 

паў на моц твы канц ле ра но ва му лі да ру кан сер ва та раў 

Ан нег рэт Крамп-Ка рэн баў эр да за кан чэн ня гэ та га ле-

гіс ла тур на га пе ры я ду — 2021 го да. Пра гэ та па ве да мі-

ла га зе та Bіld са спа сыл кай на кры ні цы ў кі раў ніц тве 

ХДС.

У на ступ ным го дзе кі ру ю чы аль янс (блок ХДС/ХСС і 

СДПГ) прой дзе праз сур' ёз ныя вы пра ба ван ні: у маі прой-

дуць вы ба ры ў Еў ра пар ла мент, во сен ню — вы ба ры ў 

трох ус ход не гер ман скіх зем лях (Бран дэн бург, Сак со нія, 

Цю рын гія).

У кі раў ніц тве ХДС раз ліч ва юць, што Мер кель пе радасць 

Крамп-Ка рэн баў эр па са ду кі раў ні ка ўра да са мае поз няе 

вяс ной 2020 го да з тым, каб апош няя ўзмац ні ла свае па-

зі цыі і па вя ла кан сер ва та раў на вы ба ры 2021 го да.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ня даў на рэ дак цыя атры ма ла 

ад каз на ар ты кул ад Ма гі лёў скай 

га рад ской ін спек цыі пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя за под пі сам яе стар-

шы ні Пят ра Ла по, дзе га во рыц-

ца, што за ко нам аб абы хо джан ні 

з ад хо да мі не за ба ра ня ец ца за-

ха ван не апа лай ліс то ты ў санк-

цы я на ва ных для гэ та га мес цах 

для да лей ша га вы ка ры стан ня ў 

якас ці кам пос ту. Га во рыц ца і пра 

тое, што лі цэй № 9 мае да звол 

на ства рэн не кам пост авай ямы 

на тэ ры то рыі свай го пла до ва га 

са ду. «Атры ма ны бія гу мус бу дзе 

вы ка рыс тоў вац ца для ўлас ных 

па трэб у якас ці ўгна ен ня для 

пад корм кі рас лін», — ска за на ў 

ліс це.

Там жа па зна ча на, што «ў хо-

дзе пра вя дзен ня аб сле да ван ня 

пры лег лай да лі цэя тэ ры то рыі 

ўста ноў ле на, што яна за хлам-

ле ная ад хо да мі спа жы ван ня. 

Служ бо вым асо бам вы да ны 

рэ ка мен да цыі на лік ві да цыю 

выяў ле ных не да хо паў, і яны вы-

ка на ныя».

Яшчэ адзін ліст у рэ дак цыю 

на пі са ла ме та дыст лі цэя На дзея 

Ло бах, якая з абу рэн нем сцвяр-

джае, што ўсе фак ты ў ар ты ку ле 

ска жо ныя. Маў ляў, гэ та ўсё зда-

гад кі «зма га ра за чыс ці ню Ві та ля 

Гар дзе е ва». «Я пра цую ў лі цэі з 

1982 го да, люб лю яго і га на ру-

ся ім», — пі ша жан чы на і да дае, 

што ўста но ва заў сё ды бы ла толь кі 

пры кла дам для пе рай ман ня, што 

ні я ка га смет ні ка на яе тэ ры то рыі 

не бы ло. Яе ліст і стаў на го дай 

для яшчэ ад на го ві зі ту ў гэ тую 

ўста но ву.

Не здар ма ка жуць, што ад ной 

праў ды ня ма, у кож на га яна свая. 

І па зі цыя стар шы ні ву ліч ка ма не 

су па дае з па зі цы яй су пра цоў ні каў 

лі цэя. На мес нік ды рэк та ра лі цэя 

Ігар Ва сіль чан ка пра дэ ман стра ваў 

ін струк цыю па абы хо джан ні з пры-

род ны мі ад хо да мі, якая са праў ды 

да зва ляе зра біць на тэ ры то рыі 

лі цэя кам пост авую яму для ўлас-

ных па трэб. І яна, мяр ку ю чы па ін-

фар ма цыі, па він на зна хо дзіц ца ў 

ме жах пла до ва га са ду. Ра зам мы 

на ват прый шлі на тое са мае мес-

ца, пра якое на пі са на ў ар ты ку ле. 

Яма ні ку ды не знік ла, праў да, ліс-

то ты ў ёй ужо не бы ло. А вось на-

коль кі са мо гэ та мес ца за кон нае, 

уста на віць без спе цы я ліс та не маг-

чы ма, бо ага ро джы па між пус ту ю-

чай тэ ры то ры яй і тэ ры то ры яй лі цэя 

на огул ня ма (тут спа сы ла юц ца на 

не да хоп фі нан саў).

А вось што шчы ра кра ну ла, дык 

гэ та са лі дар насць ка лек ты ву, лю-

дзей, аб' яд на ных дум кай, што іх 

уста но ва най леп шая. «Ба чы це, як 

шмат у нас дып ло маў», — пра дэ-

ман стра ва лі яны спе цы яль на ад-

ведзе ную пад уз на га ро ды сця ну. 

Праў да, усе дып ло мы ма юць да-

чы нен не бо лей да на ву чаль на га 

пра цэ су. А вось на конт доб ра ўпа-

рад ка ван ня там ні чо га ня ма. Маг-

чы ма, у гэ тым уся спра ва. Не здар-

ма ж у ліс це з пры ро да ахоў най 

ін спек цыі га во рыц ца, што «пры 

пра вер цы на зі ра лі ся пры кме ты 

за хлам лен ня тэ ры то рыі, на што 

і бы ло ўка за на кі раў ніц тву ўста-

но вы».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ЖАРС ЦІ ВА КОЛ ЯМЫ

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

ДОЙ ЛІД СТАЎ 
ГА НА РО ВЫМ ГРА МА ДЗЯ НІ НАМ

Зна ка мі ты ар хі тэк тар Ста ні слаў Ша бу-

неў скі, дзя ку ю чы яко му ства ры ла ся 

сён няш няе аб ліч ча Го ме ля, з 12 снеж ня 

лі чыц ца га на ро вым гра ма дзя ні нам го-

ра да над Со жам. Та кое ра шэн не пры няў 

Го мель скі га рад скі са вет дэ пу та таў.

Ця пер га мяль ча не ад да юць за слу жа ную 

да ні ну па ва гі свай му зна ка мі та му зем ля ку, 

які быў рэ прэ са ва ны ў 30-я і рэ абі лі та ва ны ў 

1989 го дзе. Па пра ек тах Ша бу неў ска га ўзве-

дзе на боль шасць вя до мых ка мен ных бу дын-

каў го ра да пер шай па ло вы ХХ ста год дзя. Мы 

рас каз ва лі аб яго спад чы не ў адным з ну ма роў 

«Звяз ды» ў лі пе ні гэ та га го да.

2 снеж ня споў ні ла ся 150 га доў з дня на-

ра джэн ня дой лі да, а на пя рэ дад ні стар шы ня 

Го мель ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір Двор-

нік у гу тар цы з мэ рам Го ме ля Пят ром Кі ры-

чэн кам агу чыў іні цы я ты ву пры сво іць зван не 

«Га на ро вы гра ма дзя нін Го ме ля» Ста ні сла ву 

Ша бу неў ска му. Кі раў ніц тва го ра да пад тры-

ма ла пра па но ву, унес ла яе на раз гляд се сіі 

гар са ве та. А вось за раз пад тры ма лі і дэ пу та-

ты. Час за ду мац ца і пра тое, каб па мяць пра 

вы дат на га ар хі тэк та ра ў Го ме лі за хоў ва ла ся і 

праз наз ву ву лі цы ці пом нік.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ПЕР ШЫЯ БЕ ЛА РУС КІЯ 
МІК РА АЎ ТО БУ СЫ 

ПА ЧА ЛІ ЗБІ РАЦЬ У БРЭС ЦЕ
На ба зе за во да «Брэст маш» па ча ла ся 

збор ка пер шых у на шай кра і не па са жыр-

скіх і гру за вых мік ра аў то бу саў. Гэ та су-

мес ны пра ект Мінск ага аў та ма біль на га 

за во да, у струк ту ру яко га ця пер ува хо-

дзіць «Брэст маш», і кі тай скай кам па ніі.

Пер шыя сем ма шын ужо прак тыч на га то-

выя, па ве да мі лі на за вод зе. Мік ра аў то бу сы 

збі ра юць на шы спе цы я ліс ты па айчынных тэх-

на ло гі ях з кі тай скіх кам плек ту ю чых. Вы пус-

ка юц ца дзве ма дэ лі: па са жыр скі аў то бус на 

16 мес цаў і гру за вы фур гон. Знеш не но вая 

ма шы на па доб ная на «Мер се дэс-Спрын тар», 

ды зайн ства ра лі, аба пі ра ю чы ся на густ спа-

жыў цоў. У вы твор час ці аў то бу са вы ка рыс тоў-

ва ец ца шас ці сту пен ча тая ка роб ка пе ра дач, 

ру ха вік на 150 кон скіх сіл. Пры гэ тых ха рак-

та рыс ты ках аў та ма біль лі чыц ца эка на міч ным. 

Ін жы не ры па кла па ці лі ся і пра яго эка ла гіч ныя 

ха рак та рыс ты кі, якія ад па вя да юць еў ра пей-

скім. Па куп ні кі на пер шую пар тыю ўжо ёсць. 

Да кан ца го да на за вод зе пла ну юць вы пус-

ціць 50 ма шын, а ў перс пек ты ве — да дзвюх 

ты сяч у год.

Но вая вы твор часць, не су мнен на, ста не ім-

пуль сам для брэсц ка га прад пры ем ства, якое 

апош нім ча сам зна хо дзі ла ся ў скла да ным эка-

на міч ным ста но ві шчы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

У СТА ЛІ ЦЫ «ШЭ РЫХ» ТАК СІ 
ЎЖО ПРОЦЬ МА
Кам па нія па кант ро лі 

за вы ка нан нем за ка на даў ства 
ў сфе ры пе ра воз кі па са жы раў 

аў та ма бі ля мі так сі па ча ла ся ў Мін ску
У га рад ской пад атко вай ін спек цыі ад-

зна чы лі, што апош нім ча сам па ру шэн ні 

ў гэ тай га лі не на бы ва юць ма са вы ха рак-

тар. Так, па час ці лі ся вы пад кі пе ра воз кі 

па са жы раў не аў та ма бі лем-так сі, а праз 

па слу гу арэн ды аў та ма бі ля з кі роў цам. 

У апош нім вы пад ку ў пе ра воз чы каў ад-

сут ні ча юць ка са выя апа ра ты, су ме шча-

ныя з так со мет рам. За мест іх вы ка рыс-

тоў ва юц ца пры ла ды, якія не ад па вя да-

юць іх сфе ры пры мя нен ня.

А за гэ та ўжо мож на і пры цяг нуць да ад мі-

ніст ра цый най ад каз нас ці. «Акра мя та го, юры-

дыч ныя асо бы і ін ды ві ду аль ныя прад пры маль-

ні кі аба вя за ны ўста ля ваць і вы ка рыс тоў ваць 

пла цеж ныя тэр мі на лы», — рас тлу ма чы лі спе-

цы я ліс ты, звяр нуў шы ўва гу па са жы раў, што ў 

ад па вед нас ці з за ко нам «Аб аба ро не пра воў 

спа жыў цоў» вы ка наў ца па ві нен свое ча со ва 

да ваць не аб ход ную і дак лад ную ін фар ма цыю 

аб пра па на ва ных та ва рах (ра бо тах, па слу-

гах).

Ка лі вам пра па ну юць арэн ду аў та ма бі ля з 

кі роў цам, то клі ент па ві нен дак лад на ве даць 

свае пра вы. У гэ тым вы пад ку пра ві лы аў та-

ма біль ных пе ра во зак пра ду гледж ва юць за-

клю чэн не да па езд кі да га во ра фрах та ван ня 

са скла дан нем на рад-за ка за. Пры ад сут нас ці 

гэ тых да ку мен таў у па са жы раў прос та ня ма 

га ран тый на аба ро ну сва іх гра ма дзян скіх пра-

воў.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЗА ЛЕЗ ЛА Ў КА ША ЛЁК 
ДА 90-ГА ДО ВАЙ

Зла мыс ні цай бы ла га ра джан ка 1990 го да 

на ра джэн ня, ды рэк тар ад на го з пры ват-

ных ганд лё вых прад пры ем стваў.

У мі лі цыю звяр ну ла ся па цяр пе лая па жы-

лая жан чы на з за явай аб кра дзя жы 125 руб-

лёў. Пра ва ахоў ні кі ра зам з экс пер та мі агле-

дзе лі жыл лё пен сі я нер кі, дзе знай шлі ад біт кі. 

У іх ужо бы ла вер сія аб па да зра ва най асо бе, 

а сля ды толь кі па цвер дзі лі яе. Не ўза ба ве су-

пра цоў ні кі мі лі цыі за тры ма лі па да зра ва ную 

ў кра дзя жы мін чан ку. Пад мар кай про да жу 

пры бо ра для кант ро лю ўцеч кі га зу яна пра-

нік ла ў ква тэ ру да пен сі я нер кі і скра ла ў яе 

ка ша лёк, па ве да мі лі ў ГУ УС Мін гар вы кан ка ма. 

Пры гэ тым не за бы ла ся атры маць гро шы і за 

пра да дзе ны пры бор.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


