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Па ве дам лен не пра моц ныя 

сне га па ды на вы хад ных 

мно гія ўспры ня лі скеп тыч-

на. Ад нак тыя, ка му вы па ла 

быць у да ро зе ў ня дзе лю, 

ужо здзіў ле на па ціс ка лі 

пля чы ма, і гэ та толь кі па-

ча так зі мы! Ра ні ца па ня-

дзел ка фак тыч на па ча ла-

ся з пад вя дзен ня вы ні каў 

ба раць бы з на ступ ства мі 

сты хіі. Так, па вод ле ін фар-

ма цыі МНС, у іх лік ві да цыі 

бра лі ўдзел больш за тры 

ты ся чы адзі нак тэх ні кі і 

пяць ты сяч ра та валь ні каў.

11 снеж ня на тэ ры то рыі Бе ла-

ру сі на зі ра лі ся не спры яль ныя ме-

тэа ра ла гіч ныя з'я вы з вы па дзен-

нем апад каў у вы гля дзе сне гу. 

Мак сі маль ная вы шы ня снеж на га 

по кры ва ад зна ча ла ся ў Па стаў скім 

ра ё не і скла да ла 38 сантыметраў. 

У Та ла чын скім ра ё не з-за аб ле-

дзя нен ня пра ва доў на не каль кі 

га дзін ад бы ла ся за трым ка ў ру ху 

трох па са жыр скіх цяг ні коў.

Ра бот ні кі МНС пра во дзі лі ра-

бо ты па рас пі лоў цы і пры бор цы 

35 па ва ле ных дрэў, а так са ма 

аказ ва лі да па мо гу ў вы цяг ван ні са 

снеж ных за но саў 108 транс парт ных 

срод каў. Уся го бы ло за дзей ні ча на 

3310 адзі нак тэх ні кі і 5620 ча ла-

век. 

Па звест ках «Бел энер га», 

на пра ця гу су так на тэ ры то-

рыі кра і ны пе ры я дыч на па ру-

ша ла ся элект ра за бес пя чэн не 

523 на се ле ных пунк таў, 45 сель-

ска гас па дар чых бу дын каў і 1780 

транс фар ма тар ных пад стан цый. 

Ад клю чэн ні апе ра тыў на лік ві да-

ва лі ся ава рый ны мі бры га да мі.

У Брэсц кай воб лас ці за мі ну-

лыя су ткі вы па ла ад ад ной да 

дзвюх дэ кад ных норм апад каў. 

За су ткі на тэ ры то рыі воб лас ці 

вы па ла ад 14 да 22 мм апад-

каў. У Пін ску і Брэс це — 25 мм. 

У паўд нё ва-ўсход няй част цы 

рэ гі ё на ад зна чаў ся снег упе-

ра меш ку з даж джом. Вы шы ня 

снеж на га по кры ва ў ра ё нах 

у ся рэд нім па вя лі чы ла ся на 

10—20 см і на ве чар па за мі ну-

ла га дня скла да ла ад 18 см да 

29 см. У Ба ра на ві чах — 31 см. 

У Брэсц кай воб лас ці ра та валь-

ні кі 37 ра зоў вы яз джа лі для 

ака зан ня да па мо гі ў бук сі роў-

цы транс парт ных срод каў, якія 

апы ну лі ся ў снеж най па стцы. 

З-за моц ных апад каў 11 снеж-

ня ў за но сы і снеж ныя гур бы 

тра пі лі пяць аў та ма бі ляў хут-

кай ме ды цын скай да па мо гі. 

Та кія вы пад кі, у пры ват нас ці, 

зда ры лі ся ў Пін скім, Брэсц кім і 

Дра гі чын скім ра ё нах, а так са ма 

ў Ба ра на ві чах. У Дра гі чын скім 

і Ка мя нец кім ра ё нах ра бот ні кі 

МНС ад бук сі ра ва лі два па са-

жыр скія аў то бу сы.

Су пра цоў ні кі МНС Гро дзен-

скай воб лас ці на пра ця гу 11 і 

12 снеж ня 15 ра зоў бук сі ра ва лі 

ве лі ка гру зы, якія за храс ну лі ў 

сне зе. Акра мя фур, ра та валь-

ні кам да во дзі ла ся бук сі ра ваць 

і лег ка вуш кі, якія апы ну лі ся ў 

сне га вых за но сах. Так са ма ча-

ты ры ра зы су пра цоў ні кі МНС 

бук сі ра ва лі ка рэ ты хут кай 

да па мо гі. Уся го ж з-за па гар-

шэн ня ўмоў на двор'я, моц на га 

вы па дзен ня сне гу ра та валь ні кі 

11 і 12 снеж ня 39 ра зоў аказ-

ва лі да па мо гу гра ма дзя нам і 

ар га ні за цы ям. Ві цебск ад сне-

гу ў вы хад ныя рас чы шча лі ка ля 

60 адзі нак тэх ні кі і 350 ча ла век.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Сты хіяСты хія

ТА КО ГА СНЕ ГА ПА ДУ, ТА КО ГА СНЕ ГА ПА ДУ...

Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь смут ку юць у су вя зі з рап тоў най 

смер цю ШЧО КІ НА Мі ка лая Сяр ге е ві ча, бе ла рус ка га фі ло са фа, гра мад ска га дзея ча, за гад чы ка ад дзе ла 

са цы я ло гіі дзяр жаў на га кі ра ван ня дзяр жаў най на ву ко вай уста но вы «Ін сты тут са цы я ло гіі На цы я наль най 

ака дэ міі на вук Бе ла ру сі» і вы каз ва юць глы бо кія спа чу ван ні яго род ным і бліз кім.

— Анд рэй Ула дзі мі ра-

віч, да ючы ін тэр в'ю ня-

мец ка му вы дан ню, Ан ге ла 

Мер кель фак тыч на пад-

тры ма ла вай ну ва Укра і-

не. Вы на зва лі гэ тую за яву 

сен са цы яй. Ча му?

— Ні ко лі ра ней за ход нія 

па лі ты кі або прад стаў ні кі 

за ход ніх эліт та ко га ўзроў-

ню не ра бі лі па доб ных сен-

са цый ных і ад кры тых за яў 

аб мэ це сва ёй па лі ты кі. Як 

пра ві ла, гэ тыя элі та рыі з'яў-

ля юц ца цу доў ны мі ак цё-

ра мі і ўме юць ха ваць свае 

са праўд ныя на ме ры лепш, 

чым пра фе сій ныя пры твор-

шчы кі. У гэ тай су вя зі за ява 

Мер кель свед чыць аб вель-

мі мно гім. Сён ня За хад 

ра зу мее праб ле му свай-

го раз віц ця, ра зу мее, што 

без вай ны ён не мо жа вы-

ра шыць гэ тыя праб ле мы, і 

рэ аль на спра буе пе ра нес-

ці вы дат кі транс фар ма цыі 

све ту на сва іх кан ку рэн таў. 

Пры чым ро біць гэ та лю бы мі 

спо са ба мі, у тым лі ку праз 

кро ва пра ліц це. Спра ва ў 

тым, што са праўд ныя на ме-

ры ўдзель ні каў ста но вяц ца 

зра зу ме лы мі по тым. Ча сам 

праз дзе ся ці год дзі — ні як 

не ра ней. Ця пер жа За хад 

зна хо дзіц ца ў вель мі скла-

да ным ста но ві шчы. Раз бу-

ра юц ца ад на па ляр ны свет, 

эка на міч ная сіс тэ ма, гра-

мад ска-эка на міч ная фар ма-

цыя, па бу да ва ная на рын ку, 

кан ку рэн цыі і па зы ко вым ка-

пі та ле. Пры чым ад бы ва ец ца 

ўсё гэ та імк лі ва. І за мож нае 

са слоўе кра ін ка лек тыў на га 

За ха ду — ула даль ні кі транс-

на цы я наль ных кар па ра цый, 

фі нан са ва га сек та ра — ва 

ўмо вах раз бу рэн ня ста рой 

сіс тэ мы спра бу юць за ха-

ваць як ма га больш рэ сур-

саў пад сва ім кант ро лем, 

пе ра кла да ю чы гэ тыя вы-

дат кі на ін шых, ства ра ю чы 

ача гі на пру жа нас ці ў над зеі, 

што ва ўмо вах ха о су яны 

здо ле юць вы ра шыць свае 

праб ле мы больш рэ зуль та-

тыў на. Та му з гэ та га пунк ту 

гле джан ня пры знан не, якое 

па сту пі ла ў тым лі ку ад Мер-

кель, — яшчэ і ві да воч ная 

пры кме та та го, што ў гэ тых 

эліт ных ко лах іс ну юць вель-

мі сур' ёз ны раз лад, кан флікт 

і раз ме жа ван не.

— Вы пад крэс лі ва е це, 

што ра ней та ко га ў між на-

род най прак ты цы ні ко лі 

не бы ло...

— Гэ та ад бы ва ец ца ўпер-

шы ню. Ця пер кан флік ту юць 

эліт ныя гру пы, якія кант-

ра лю юць рэ аль ны сек тар 

эка но мі кі, пра мыс ло васць, 

зна хо дзяц ца ў кан флік це з 

гла баль ны мі фі нан сіс та мі і 

ўла даль ні ка мі кар па ра цый, 

якія за бяс печ ва юць сфе ру 

па слуг і тэ ле ка му ні ка цый, ін-

фар ма цый ную або сэр віс ную 

эка но мі ку. Хто з іх стра ціць 

больш, а хто менш — гэ та 

ўнут ра ны кан флікт. Так са ма 

кан флікт ад бы ва ец ца ў іх і па 

кра і на вай пры кме це. Ста но-

віц ца аб са лют на ві да воч на, 

што аме ры кан скія алі гар хі 

для та го, каб вы ра шыць свае 

праб ле мы, вы му ша ны ра ба-

ваць сва іх са юз ні каў. Га лоў-

най ах вя рай та кой па лі ты кі 

ста но віц ца кан ты нен таль ная 

Еў ро па і перш за ўсё Гер ма-

нія. Гер ма нія, якую нель га ў 

поў най ме ры на зваць су ве-

рэн най кра і най, па коль кі яе 

ва ен ная і па лі тыч ная бяс пе-

ка на пра ця гу дзе ся ці год дзя 

за бяс печ ва ла ся Злу ча ны мі 

Шта та мі Аме ры кі праз НА ТА, 

ра зу мее, што ў кан чат ко вым 

вы ні ку ме на ві та за яе кошт 

бу дуць апла ча ны ўсе гэ тыя 

кан флік ты ў Еў ро пе. Бу дзе 

гэ та рэа лі за ва на праз вы ваз 

ка пі та лу, дэ ін дуст ры я лі за-

цыю і на ват, маг чы ма, ства-

рэн не ўмоў, ка лі най больш 

ква лі фі ка ва ная част ка ня-

мец ка га гра мад ства вы му-

ша на эміг ры руе ўслед за 

ня мец кі мі прад пры ем ства-

мі, якія бу дуць ства рац ца ў 

ін шых кра і нах. На цы я наль-

ныя ня мец кія элі ты па чы на-

юць гэ та ўсве дам ляць, та му 

ўнут ры іх рас це і шы рыц ца 

кан флікт. За ява ж Мер кель 

су па ла з ін шай рэ за нанс-

най па дзе яй, якую пяць га-

доў та му мы не маг лі са бе 

на ват уя віць, — так зва най 

змо вай пен сі я не раў. Част-

ка ня мец кіх пра мыс ло вых 

ко лаў, бы лыя ўра да выя чы-

ноў ні кі па чы на юць ра зу мець, 

у якой сі ту а цыі аказ ва ец ца 

іх кра і на, і спра бу юць гэ та-

му су праць дзей ні чаць. Гэ-

тыя дзве па дзеі свед чаць аб 

тым, што Гер ма нія на па ро зе 

вель мі сур' ёз ных унут ра ных 

уз ру шэн няў і кан флік таў.

— Ці мож на ска заць, 

што за ява Ан ге лы Мер-

кель поў нас цю мя няе 

ўспры няц це яе як аў та ры-

тэт най па лі тыч най фі гу ры, 

якая імк ну ла ся да ўрэ гу-

ля ван ня лю бых сі ту а цый 

мір ным шля хам?

— Ні спа да ры ня Мер кель, 

ні які-не будзь ін шы аў та ры-

тэт ны кі раў нік за ход няй кра і -

ны ні ко лі не імк ну лі ся да пэў-

ных мір ных урэ гу ля ван няў. 

Яны заў сё ды бы лі за кла по ча-

ныя за ха ван нем гла баль най 

іе рар хіч най сіс тэ мы, у якой 

ма тэ ры яль ныя і фі нан са выя 

рэ сур сы не спра вяд лі ва пе-

ра раз мяр коў ва лі ся ў ін та рэ-

сах іх кра ін. За ха ван не да мі-

на ван ня ў све це бы ло іх не 

адзі най за да чай. Ін шае пы-

тан не, як я ўжо ка заў, — яны 

цу доў ныя пры твор шчы кі, та-

му спра ба ва лі на даць усёй 

сва ёй дзей нас ці мак сі маль на 

доб ра пры стой ны ха рак тар. 

Кры зіс, кан флікт — час, ка-

лі заў сё ды зля та юць мас кі 

і рэ аль ны змест пра цэ саў 

ста но віц ца ві да воч ным. Гэ-

та ад бы ло ся з Мер кель, але, 

ду маю, так бу дзе прак тыч на 

з усі мі па лі тыч ны мі ко ла мі 

За ха ду.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

Кан тэкстКан тэкст

Анд рэй СА ВІ НЫХ: «Гер ма нія на па ро зе вель мі сур' ёз ных 
унут ра ных уз ру шэн няў і кан флік таў»

За ява экс-канц ле ра ФРГ Ан ге лы Мер кель аб Мін скіх па гад нен-

нях на бы ла шы ро кі гра мад скі рэ за нанс. У ін тэр в'ю ня мец кай 

га зе це «Dіe Zeіt» бы лы канц лер Гер ма ніі ад зна чы ла, што Мін скія 

па гад нен ні, за клю ча ныя па між Ра сі яй і Укра і най у 2014 го дзе, 

бы лі «за ма роз кай» кан флік ту, а не яго ра шэн нем, і да лі Укра і не 

«каш тоў ны час», каб стаць яшчэ больш моц най.

Сваё стаў лен не да гэ тай гуч най за явы-пры знан ня вы ка заў на 

па лях са мі ту ЕА ЭС пад час раз мо вы з жур на ліс та мі Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка. «Ка лі гэ та так бы ло б, як яна ка жа, гэ та агід на. 

Але гэ та не так. І тое, як ёсць на са мрэч, гэ та не прос та агід на — гэ та мяр зот на... 

Яна па сту пі ла дро бяз на, агід на. Яна жа дае быць у трэн дзе. Мін скія па гад нен ні і 

па зі цыя Мер кель, як і ін шых, у тым лі ку і Па ра шэн кі, бы лі та ды вель мі сур' ёз ныя. 

Уяў ля е це, пас ля мін скіх па ся джэн няў увесь свет га ва рыў аб тым, што на рэш це 

зра бі лі крок і пад пі са лі гэ тыя да мо вы. Спы ні ла ся вай на, пе ра ста лі гі нуць лю дзі. 

Усё гэ та па зі тыў на ацэнь ва лі», — ска заў Прэ зі дэнт.

Атрым лі ва ец ца, дзе ля хай пу, дзе ля та го, каб аб та бе ўспом ні лі, мож на вось так — пе-

ра кру ціць усё на но вы лад, па грэ ба ваць і ўлас най рэ пу та цы яй, і прын цы па мі дып ла-

ма тыі? Што гэ та — но выя «трэн ды» су час най па лі ты кі? Сва ім мер ка ван нем, звя за ным 

з за явай Мер кель, з ка рэс пан дэн там «Звяз ды» па дзя ліў ся стар шы ня Па ста ян най 

ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па між на род ных спра вах Анд рэй СА ВІ НЫХ.

У Ма гі лё ве ў гэ тыя вы хад ныя 

на огул зда рыў ся па топ. Яшчэ 

ў су бо ту ад чу ва ла ся іс тот ная 

ад лі га, снег на бры няў, па крыў-

ся ле дзя ной ска рын кай. А ў ня-

дзе лю дождж цал кам са пса ваў 

увесь зі мо вы пей заж. З не ба 

лі ло так, што снеж ныя гур бы, 

якія ўпры гож ва лі ву лі цы і да мы 

з кан ца ліс та па да, па ча лі імк лі-

ва пе ра ўтва рац ца ў ле дзя ныя 

бур лі выя рэч кі.

Асаб лі ва не спа кой ны мі вы да лі ся 

гэ тыя вы хад ныя для су пра цоў ні каў 

МНС і ДАІ. У ме сен джа рах ма гі ляў-

ча не дзя лі лі ся ві дэа, дзе ма шы ны, 

ні бы лод кі, плы лі ў ва дзе ледзь не па 

са мыя дзве ры. Не абы шло ся і без да-

рож ных ава рый. На тэ ле грам-ка на ле 

«Мі лі цыя Ма гі лёў шчы ны» з'яў ля ла ся 

ві дэа з мес ца ДТЗ у Кі раў скім ра ё-

не. Па ся род тра сы зла маў ся мік ра-

аў то бус, у якім ганд боль ная ка ман-

да ві цеб ска га клу ба еха ла на матч у 

Баб руйск. На да па мо гу ім прый шлі 

су пра цоў ні кі ДАІ. Аў та ма біль ад ра-

ман та ва лі на най блі жэй шай стан цыі 

тэх аб слу гоў ван ня, ка ман ду ада грэ лі, 

і яна па еха ла да лей.

— Моц ныя апад кі і пе ра па ды тэм-

пе ра тур пры вя лі да аб ле дзя нен ня 

кро наў дрэў , якія па да лі, у тым лі ку 

і на пра ез джую част ку, — рас ка за-

ла ін спек тар ад дзя лен ня аб лас-

ной Дзяр жаў та інс пек цыі Воль га 

ВЕР ШУБ СКАЯ. — Пра ва ахоў ні кі 

Чэ ры каў ска га РА УС аказ ва лі да па-

мо гу ў вы зва лен ні да ро гі і ад наў-

лен ні ру ху.

З аса біс тых на зі ран няў. Уз доўж 

тра сы Ма гі лёў — Слаў га рад у су-

бо ту ля жа ла шмат па ва ле ных дрэў, 

а не ка то рыя пад цяж кас цю на бры-

ня ла га сне гу са гну лі ся ледзь не да 

зям лі. Ка лі пра яз джа лі па Слаў-

га рад скім ра ё не, бы ло ві даць за 

дрэ ва мі, як у ле се пра цуе бры га да 

ра бо чых.

Вя лі кую не бяс пе ку ўяў ляе мок ры 

снег, які на за па сіў ся на да хах. Па 

ін фар ма цыі стар ша га ін спек та ра 

Ма гі лёў ска га аб лас но га ўпраў лен-

ня МНС Воль гі НЕ ХА РО ШЫХ, пад 

цяж кас цю снеж на га ба лас ту аб ры-

ну ла ся ка ля 600 квад рат ных мет раў 

да ху сель ска гас па дар ча га скла да 

ААТ «Мі хе еў ка-аг ра» ў вёс цы Но вае 

Пры буж жа Дры бін ска га ра ё на. У па-

мяш кан ні за хоў ва ла ся ка ля дзвюх 

тон кам бі кор му. На шчас це, лю дзі 

не па цяр пе лі.

Ра та валь ні кі МНС за клі ка юць 

усіх, хто мае гас па дар чыя па бу до-

вы, тэр мі но ва вы зва ляць іх ад сне гу. 

А га ра джа нам пры та кім на двор'і 

трэ ба быць уваж лі вы мі і тры мац-

ца па да лей ад бу дын каў, на да хах 

якіх на за па сіў ся снег. Пад уз дзе-

ян нем даж джу ён пе ра ўтва рыў ся ў 

ма на літ ныя ле дзя ныя глы бы, якія 

пе ры я дыч на аб валь ва юц ца. Асаб-

лі ва не бяс печ на зна хо дзіц ца ка ля 

бу дын каў са скат ны мі да ха мі.

Па сло вах на мес ні ка ге не раль-

на га ды рэк та ра па доб ра ўпа рад-

ка ван ні Упраў лен ня ка му наль ных 

прад пры ем стваў Ма гі лё ва Дзя ні са 

Кой ды, на рас чыст цы ву ліц у гэ тыя 

вы хад ныя пра ца ва ла бо лей чым 

130 адзі нак транс пар ту, у тым лі ку 

30 пры цяг ну тых ад ін шых прад пры-

ем стваў.

— Двор ні кі на огул шчы ра ва лі ўсе 

вы хад ныя, у тым лі ку ў ня дзе лю, 

свой вы хад ны дзень, — удак лад ніў 

су раз моў ца. — А ў ноч з ня дзе лі на 

па ня дзе лак да дат ко ва вы яз джа лі на 

ачыст ку ліў неп ры маль ных ра шо так 

ча ты ры бры га ды да рож на-мас та во га 

прад пры ем ства. Дзя ку ю чы ра бо це 

ка му наль ных служ баў, у ру ху гра-

мад ска га транс пар ту ў Ма гі лё ве 

сур' ёз ных збо яў не ад бы ло ся.

Між тым сі ноп ты кі абя ца юць ма гі-

ляў ча нам но выя іс пы ты — па ні жэн-

не тэм пе ра ту ры. Так што піль нас ці 

губ ляць не трэ ба.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

У МА ГІ ЛЁ ВЕ ЛІ ЛО ЯК З ВЯД РА


