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Апе ра тыў ні кі Пер ша май ска га 

РУ УС Мін ска ўста на ві лі асо бу 

ма ла до га ча ла ве ка, 

які з ху лі ган скіх па мкнен няў 

раз біў ла ба вое шкло 

ў чу жым аў та ма бі лі.

Улас нік Audі па ве да міў пра ва ахоў ні-

кам, што ў яго ма шы не па бі та ла ба вое 

шкло. Транс парт ны сро дак быў пры пар-

ка ва ны на ста ян цы ка ля жы ло га до ма 

па ву лі цы Шу га е ва без па ру шэн ня пра-

ві лаў пар коў кі.

Сы шчы кі вы свет лі лі, што аў та ма-

біль па шко дзіў 21-га до вы не пра цу ю-

чы жы хар ста лі цы. Ма ла ды ча ла век 

жы ве ў ад ным до ме з гас па да ром па-

шко джа най ін ша мар кі. У яго гас ця ва лі 

сяб ры, яны ра зам вы пі ва лі. Пас ля ча го 

мін ча нін вы ра шыў пра дэ ман стра ваць 

та ва ры шам сваю сі лу — вы кі нуў сло-

ік з агур ка мі з акна, ды так, каб той 

пра ля цеў як ма га да лей, па ве да мі лі ў 

ГУ УС Мін гар вы кан ка ма. За кат ка зва-

лі ла ся на пры пар ка ва ны аў та ма біль. 

Гас па дар аца ніў пры чы не ную шко ду ў 

2000 руб лёў.

Ана ла гіч ны вы па дак ад быў ся ня даў-

на і ў Грод не. Жы хар аб лас но га цэнт ра 

вы явіў, што яго «Опель» па шко джа ны 

прад ме там, вы кі ну тым з акна шмат па-

вяр хоў кі. Ін ша мар ка ста я ла ў два ры 

жы ло га до ма па ву лі цы Бры ке ля, зноў 

жа, без па ру шэн няў пра ві лаў да рож-

на га ру ху.

Бы ло ўста ноў ле на, што ка ля 22 га-

дзін з акна не менш чым пя та га па вер ха 

пен сі я нер ка вы кі ну ла шкля ную бу тэль-

ку. Яна ўпа ла за лі ча ныя сан ты мет ры 

ад транс парт на га срод ку, раз бі ла ся аб 

ас фальт, ад нак аскол ка мі па шко дзіла 

ла ка фар ба вае па крыц цё «Опе ля». Шко-

да, пры чы не ная ўла даль ні ку ма шы ны, 

скла ла 300 руб лёў.

Ужы ван не спірт ных на по яў зноў 

ста ла ўскос най пры чы най ху лі ган скіх 

дзе ян няў — гэ тым ра зам у по ле зро ку 

пра ва ахоў ні каў тра піў ра ней не су дзі мы 

жы хар Мас тоў ска га ра ё на 1995 го да на-

ра джэн ня. Ма ла ды ча ла век ад па чы ваў у 

ад ной з за баў ляль ных уста ноў рай цэнт-

ра і ме на ві та тут здзейс ніў не пры го жы 

ўчы нак, яко му ўжо да дзе на пра ва вая 

ацэн ка. Ноч чу хло пец зай шоў у сан ву-

зел ка вяр ні, дзе кі нуў ва ўні таз пе тар ду. 

Ад вы бу ху той ра зляцеўся на ка вал кі, і 

стра ціў сваё функ цы я наль нае пры зна-

чэн не, па ве дам ляе УУС Гро дзен ска га 

абл вы кан ка ма.

Тое, што ад бы ло ся з сан тэх ні кай, гас-

па да ры за баў ляль най уста но вы вы яві-

лі пе рад яе за крыц цём. Асо бу ху лі га на 

ўда ло ся ўста на віць па ка ме рах ві дэа на-

зі ран ня. Су ма на не се най шко ды — ад на 

ты ся ча руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У цэнт ры Го ме ля ад ну з га лоў ных 

ву ліц пе ша хо ды ця пер змо гуць пе-

ра ся каць ня звык лым спо са бам. 

У аб лас ным цэнт ры з'я віў ся дыя га-

наль ны пе ша ход ны пе ра ход. Гэ та 

пер шы па доб ны во пыт у рэ гі ё не.

Іні цы я ва ла но ва ўвя дзен не ўпраў лен не 

ДАІ Го мель ска га абл вы кан ка ма. Яго су-

пра цоў ні кі за га дзя апа вяс ці лі га мяль чан 

пра аб ме жа ван не ру ху на гэ тым участ ку, 

а да рож ныя служ бы на нес лі ад па вед ную 

раз мет ку на прам каў для пе ша хо даў.

Дзве «зеб ры» па дыя га на лі звя за лі 

скры жа ван не ву ліц Са вец кай, Ка му на раў 

і Лан ге. Ця пер пе рай сці пра ез ную част ку з 

ад на го бо ку на дру гі ста не ня звык ла, але 

знач на хут чэй. Тут да дат ко ва ўста ля ва лі 

ча ты ры свят ла фо ры для пе ша хо даў. Для 

бяс пе кі ўдзель ні каў да рож на га ру ху яны 

бу дуць пра ца ваць 24/7.

Асноў ны плюс но ва ўвя дзен ня — па доб-

ная ар га ні за цыя па то ку транс пар ту і гра ма-

дзян, што пе ра ся ка юць ажыўленае скры-

жа ван не, зні зіць коль касць ДТЗ з удзе лам 

пе ша хо даў, ад зна чы лі ў ДАІ Го мель скай 

воб лас ці.

Па доб ныя экс пе ры мен таль ныя пе ша-

ход ныя пе ра хо ды мо гуць хут ка з'я віц ца і на 

ін шых ву лі цах з ін тэн сіў нымі транс парт нымі 

па то камі. Пры чым дыя га наль ныя «зеб ры» 

ак ту аль ныя не толь кі для Го ме ля, але і для 

рай цэнт раў рэ гі ё на.

Што да ты чыц ца са май доў гай ву лі цы 

Го ме ля — Са вец кай, то мно гія га ра джа-

не ча ка лі змен у ар га ні за цыі ру ху на гэ-

тым марш ру це яшчэ пас ля рэ за нанс най 

трагедыі, якая зда ры ла ся ле тась у каст-

рыч ні ку. На га да ем, та ды 21-га до вы кі роў ца 

BMW 740 на ве лі зар най хут ка сці вы ехаў 

на тра ту ар, урэ за ўся ў слуп і здзейс ніў на-

езд на трох жан чын-пе ша хо даў. Ад на з іх 

за гі ну ла, дру гая атры ма ла цяж кія ця лес-

ныя па шко джан ні, трэ цяя пе ра жы ла моц ны 

шок. Ця пер па Са вец кай мож на ру хац ца з 

хут ка сцю да 50 кі ла мет раў ў га дзі ну.

На тал ля НЕ ВЯ РОЎ СКАЯ.

Вы дат кі на бяс пе ку фо ру му ў Да во се 
аца ні лі ў $46,5 млн

Бяс пе ка Су свет на га эка на міч на га фо ру му (СЭФ), які 

пра хо дзіць у Да во се з 21 да 24 сту дзе ня, абы дзец ца ў 45 

міль ё наў швей цар скіх фран каў ($46,5 млн). Пра гэ та па ве да-

мі лі на ві на вы пар тал SWІ Swіssіnfо-сh і тэ ле ка нал SRF. Сам 

СЭФ аплач вае толь кі не вя лі кую фік са ва ную су му, а асноў-

ная част ка вы дат каў фак тыч на кла дзец ца на швей цар скія 

кан то ны. У ахо ве фо ру му ўдзель ні ча юць пад раз дзя лен ні 

швей цар скіх уз бро е ных сіл, якія ад каз ва юць за агуль ную 

бяс пе ку. Ва ен на-па вет ра ныя сі лы Швей ца рыі за сту пі лі на 

дзя жур ства па па ста ян ным ма ні то рын гу сі ту а цыі ў па вет ра-

най пра сто ры кра і ны, па ве да мі ла мі ніс тэр ства аба ро ны. У 

ве дам стве ўдак лад ні лі, што бяс пе ка бу дзе за бяс печ вац ца 

ра дар ны мі ўста ноў ка мі, звё на мі зні шчаль ні каў і на зем ны-

мі час ця мі СПА. У га дзі ны ра бо ты кан фе рэн цыі са ма лё ты 

ВПС Швей ца рыі бу дуць па ста ян на па тру ля ваць пра сто ру, 

па вет ра ны тра фік у ра ё не Да во са бу дзе сур' ёз на аб ме жа-

ва ны. Лю быя па лё ты бу дуць здзяйс няц ца толь кі з да зво лу 

ўлад. Па ра шэн ні пар ла мен та ў за бес пя чэн ні бяс пе кі фо ру му 

за дзей ні ча на не больш за пяць ты сяч вай скоў цаў. Акра мя 

та го, у Да вос на ўзмац нен не на кі ра ва ны су пра цоў ні кі пра-

ва ахоў ных ор га наў з усёй Швей ца рыі.

Экс-кі раў ні ка Ін тэр по ла пры га ва ры лі 
да 13 гадоў тур мы

Кі тай скі суд у Цянь цзі ні 

вы нес аб ві на ваў чы пры-

суд за ка руп цыю ко ліш-

ня му кі раў ні ку Ін тэр по ла, 

бы ло му на мес ні ку мі ніст ра 

гра мад скай бяс пе кі Кі тая 

Мэн Хун вэю ў вы гля дзе 

13,5 го да тур мы. Пра гэ та па ве да мі ла Rеutеrs. Хун вэя так-

са ма аштра фа ва лі на 2 міль ё ны юа няў (пры бліз на $290 

тыс.), да дае га зе та Sоuth Сhіnа Mоrnіng Роst. Па звест ках 

вы дан ня, ён не мае на меру аб скар дзіць пры суд. Аб ві на-

вач ван ні на ад рас Хун вэя звя за ныя з 2005—2007 га да мі, 

ка лі ён пра ца ваў на мес ні кам мі ніст ра гра мад скай бяс пе кі 

Кі тая і кі ра ваў мар ской па лі цы яй. Яго пры зна лі ві на ва тым 

у атры ман ні ха ба ру на агуль ную су му 14,46 міль ё на юа няў 

(пры бліз на $2 млн). Ін тэр пол па ве да міў аб ад стаў цы Мэ на 

Хун вэя з па са ды кі раў ні ка ар га ні за цыі ў каст рыч ні ку 2018 

го да. За не каль кі дзён да гэ та га яго жон ка звяр ну ла ся ў 

па лі цыю з за явай аб знік нен ні му жа пад час па езд кі ў Кі тай. 

Паз ней Sоuth Сhіnа Mоrnіng Роst па ве да мі ла, што Хун вэй 

быў за тры ма ны і зна хо дзіц ца пад след ствам. Но вым кі раў-

ні ком Ін тэр по ла стаў Кім Ёнг Ян з Паўд нё вай Ка рэі.

У Бры та ніі вы пус ці лі ма не ту ў го нар гур та Quееn
Яна пер шая ў се рыі, 

пры све ча най ле ген дар-

ным му зы кан там і му зыч-

ным ка лек ты вам, якую 

пла нуе вы пус ціць Ка ра-

леў скі ма нет ны двор Бры-

та ніі. На ма не це ад люст-

ра ва ныя ла га тып рок-гур-

та і му зыч ныя ін стру мен ты 

ча ты рох чле наў Quееn: элект ра гі та ра Rеd Sресіаl Бра я на 

Мэя, ба ра бан Ро джэ ра Тэй ла ра, бас-гі та ра Джо на Дзі ка на 

і мік ра фон Фрэ дзі Мэрк' ю ры. Так са ма раз ме шча на вы ява 

кла ві я ту ры ра я ля — на ёй на ціс ну тыя тры кла ві шы, якія 

ад па вя да юць пер ша му акор ду ад ной з са мых вя до мых 

кам па зі цый гур та — Bоhеmіаn Rhарsоdу. Як ад зна чы лі 

прад стаў ні кі Ка ра леў ска га ма нет на га два ра, гэ та пер шая 

па мят ная ма не та ў Бры та ніі, вы пу шча ная ў го нар му зыч-

най гру пы.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Бе ла ру сам 

да во дзіц ца 

даў жэй ча каць 

між на род ныя 

па сыл кі, та му 

што ра бот ні кі 

пош ты па він ны 

апра цоў ваць 

вя лі кі аб' ём 

ад праў лен няў 

з Кі тая 

і Сін га пу ра.

«У сту дзе ні ў Бе ла русь у 

вя лі кіх аб' ёмах ста ла па сту-

паць пош та з Кі тая і Сін га-

пу ра, якая на збі ра ла ся з ліс-

та па да 2019-га ў тран зіт ным 

аэ ра пор це Стам бу ла (Тур-

цыя), — рас тлу ма чы лі ў прэс-

служ бе «Бел пош ты». — Гэ та 

пры вя ло да та го, што аб'ём 

па вя лі чыў ся больш чым у 

2,3 ра за. У сваю чар гу, ства-

ры ла ся да дат ко вая не за пла-

на ва ная на груз ка ва ўста но-

вах між на род на га паш то ва га 

аб ме ну Мін ска».

Акра мя та го, тра ды цый на 

пе рад на ва год ні мі і ка ляд ны-

мі свя та мі па то кі пош ты, якая 

пры хо дзіць у Бе ла русь, па вя-

ліч ва юц ца на 30—40  %. 

Ве да ю чы гэ та, кам па-

нія пры цяг вае да дат-

ко вых су пра цоў ні каў 

для апра цоў кі між на-

род ных па сы лак, а з 

2020 го да — пер са нал 

з афарм лен нем тэр мі-

но вых пра цоў ных да-

га во раў з поў най або 

част ко вай за ня тас цю. 

«Ця пер штат да дат ко-

вых ра бот ні каў пад пра гноз-

ныя аб' ёмы пош ты цал кам 

укам плек та ва ны», — пад-

крэс лі лі на прад пры ем стве.

«Бел пош та» пры мае ўсе 

ме ры, каб ска ра ціць тэр мі ны 

апра цоў кі па сы лак, і про сіць з 

ра зу мен нем па ста віц ца да сі-

ту а цыі, да да лі ў прэс-служ бе.

Па вод ле Бел ТА.

На ва цыі

ХОД ПА ДЫЯ ГА НА ЛІ

Ну і ну!

МАЛЫЯ ДЗЕТКІ — МАЛЫЯ БЕДКІ...
Сло ік і бу тэль ка ля це лі ў аў то... А ва ўні таз — пе тар да

Крымінал

МО РА БРА ГІ Ў АСТ РАЎ ЦЫ 
І СВІС ЛА ЧЫ

У пер шым вы пад ку кан фіс ка ва на звыш 

1000 літ раў, у дру гім — звыш 2000, па ве дам-

ляе МУС.

Су пра цоў ні кі мі лі цыі Аст ра вец ка га РА УС пра во-

дзілі рэй да выя ме ра пры ем ствы су мес на з вай скоў ца-

мі в/ч 2044. На ад лег лас ці кі ла мет ра ўглыб ле су ка ля 

ху та ра Літ вя ны бы лі вы яў ле ны ме та ліч ныя ёміс тас ці, 

у якіх зна хо дзі ла ся бра га. У хо дзе за ме раў бы ло 

ўста ноў ле на, што не ле галь ны вы твор ца за хоў ваў яе 

ў аб'ёме 1272 літ ры. Так са ма на мес цы бы лі зной дзе-

ныя част кі са ма гон на га апа ра та.

Па доб ны вы па дак ад быў ся і ў Свіс лац кім ра ёне. 

Мі лі цы я не ры рай ад дзе ла пра во дзі лі рэй да выя ме-

ра пры ем ствы. У хо дзе іх у на цы я наль ным пар ку 

«Бе ла веж ская пу шча» па блі зу вёс кі Сту дзе ні кі быў 

зной дзе ны са ма гон ны апа рат і 2210 літ раў бра гі.

І ў пер шым, і ў дру гім вы пад ках мі лі цы я не ры ўста-

наў лі ва юць асо бы па да зра ва ных у здзяйс нен ні ад мі-

ніст ра цый на га пра ва па ру шэн ня.

За па доб ныя дзе ян ні пра ду гле джа на ад каз насць 

па ар ты ку ле 12.43 Ко дэк са аб ад мі ніст ра цый ных 

пра ва па ру шэн нях Рэс пуб лі кі Бе ла русь — «Вы раб 

або на быц цё моц ных ал ка голь ных на по яў (са ма гону), 

паў фаб ры ка таў для іх вы ра бу (бра гі), за хоў ван не 

апа ра таў для іх вы ра бу». Санк цыі ар ты ку ла цяг нуць 

па пя рэ джан не або на кла дан не штра фу ў па ме ры 

да пя ці ба за вых ве лі чынь з кан фіс ка цы яй ука за ных 

на по яў, паў фаб ры ка таў і апа ра таў. За паў тор нае 

пра ва па ру шэн не на пра ця гу го да па мер штра фу 

мо жа да сяг нуць трыц ца ці ба за вых ве лі чынь.

РАЗ ГРА МІЎ РЭ СТА РАН,
а так са ма па шко дзіў аў та ма бі лі

Не менш за 3,5 ты ся чы руб лёў шко ды і кры-

мі наль ная спра ва за ху лі ган ства — та кі вы нік 

нач ной пры го ды 18-га до ва га юна ка ў Ві цеб-

ску.

Сту дэнт-трэ ця курс нік рас пі ваў моц ныя спірт ныя 

на поі ў кам па ніі сва іх зна ё мых. Як доў га пра цяг ва-

ла ся за стол ле і што падштурхнула яго да не кант-

ра ля ва най агрэ сіі, ён ус пом ніць не мо жа, па ве дам-

ляе ад дзя лен не ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў 

УУС Ві цеб ска га абл вы кан ка ма. Пер шымі на са бе 

«ад чу лі» гнеў ма ла до га ча ла ве ка дзве ін ша мар-

кі, пры пар ка ва ныя ў ад ным з два роў. За тым праз 

служ бо вы ўва ход ён тра піў у рэ ста ран, у які ўжо 

прый шлі пер шыя ра бот ні кі. Адна з іх па спра ба ва ла 

са ма стой на вы пра ва дзіць ня про ша на га на вед валь-

ні ка, але ві цяб ля нін па чаў гра міць кух ню ўста но вы. 

Ён раз біў аб пад ло гу ка са вы апа рат і ва гі, а так са ма 

па шко дзіў бы та вую тэх ні ку і шкло па кет, пе ра вяр нуў 

не каль кі ста лоў. Уці ха мі рыць сту дэн та атры ма ла ся 

толь кі пры бы лым пра ва ахоў ні кам. Агляд па ка заў, 

што ў вы ды ха ным па вет ры па да зра ва на га змя шча-

ец ца два пра мі ле ал ка го лю. Па фак це ху лі ган ства 

рас па ча та кры мі наль ная спра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ча му даў жэй ідуць 
па сыл кі з-за мя жы?

У «Бел по шце» тлу ма чаць гэ та азі яц кім ажы я та жам


