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А вось у Брэс це 14-га до вая дзяў-

чы на па цяр пе ла ад чу жой не абач лі-

вас ці. Ка ля поў на чы 5 сту дзе ня яе 

пры вёў у баль ні цу баць ка. Школь ні ца 

па тлу ма чы ла, што не за доў га да та го 

яна пра хо дзі ла по бач з кі на тэ ат рам. 

Як раз у гэ ты час нех та за пус ціў там 

пе тар ду. Вы нік — апёк пер шай сту-

пе ні па ве ка ле ва га во ка.

Бес кла пот насць ча сам пры во дзіць 

і да гор шых на ступ стваў. Ка ля поўд ня 

пер ша га снеж ня мі ну ла га го да ў Ля-

ха віц кую цэнт раль ную ра ён ную баль-

ні цу пры вез лі 35-га до ва га муж чы ну з 

вы бу хо вай траў май ба ка вой па верх ні 

груд ной сцен кі. Траў ма — як пад час 

ба я вых дзе ян няў. Ня ўжо та кое маг ла 

на ра біць пі ра тэх ні ка? Ака за ла ся, што 

маг ла, і вель мі прос та. Як па тлу ма чыў 

сам па цяр пе лы, пе тар да вы бух ну ла 

ў... на груд най кі шэ ні.

А больш за ўсіх да ста ло ся 16-га-

до ва му юна ку з вёс кі Маль ка ві чы 

Ган ца віц ка га ра ё на. Яго да ста ві лі ў 

ра ён ную баль ні цу з апё ка мі ра га ві цы 

ва чэй дру гой сту пе ні, кан ту зі яй воч-

ных яб лы каў, апё кам пер шай сту пе-

ні ску ры тва ру, ра на мі вус наў. Апёк 

трэ цяй сту пе ні быў ды яг нас та ва ны 

на ват ка ля ка ле на. Пры чы най уся го 

гэ та га стаў фе ер верк, які ра за рваў ся 

да час на...

УСЁ ПРА ПІ СА НА 
Ў ІН СТРУК ЦЫІ

— Кож ны год мы ра зам з прад-

стаў ні ка мі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных 

спраў удзель ні ча ем у рэй дах, пад час 

якіх вы кры ва юц ца фак ты ганд лю не-

ле галь най пі ра тэх ні кай. Або ка лі яна 

за хоў ва ец ца не на леж ным чы нам, — 

па ве да міў афі цый ны прад стаў нік 

Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі-

ту а цы ях Ві таль НА ВІЦ КІ.

Ле тась у ганд лё вым пунк це ін ды-

ві ду аль на га прад пры маль ні ка з Ле-

пе ля амаль 12 ты сяч пі ра тэх ніч ных 

вы ра баў за хоў ва лася з па ру шэн нем 

пра віл бяс пе кі. Гас па да ра аштра-

фа ва лі, а свя точ ную вы бу хоў ку на 

1050 руб лёў кан фіс ка ва лі. Але ку ды 

боль шы «ўлоў» ча каў рэй да вую гру пу 

на ста ліч ным пра спек це Ра ка соў ска-

га. Ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік не 

знай шоў для схо ван кі пі ра тэх ні кі леп-

ша га мес ца, як пад вал у до ме, дзе 

жыў. Кошт кан фіс ка ва най ма ё мас ці 

склаў ка ля 20 ты сяч руб лёў.

— Даў но ад ме не на пра ві ла, згод на 

з якім ганд ля ваць пі ра тэх ні кай мож-

на бы ло толь кі 45 дзён на год. Та му 

ня ма ні я ка га сэн су куп ляць яе «пра 

за пас» скры ня мі. Тым больш што ў 

цес ным па мяш кан ні іх ня рэд ка і па-

ста віць праб ле ма тыч на. На бал кон яе 

вы но сіць нель га, та му што яна ад сы-

рэе. У вы ні ку пе тар ды або ўво гу ле не 

спра цу юць, або са лю ты і фе ер вер кі 

пач нуць па во дзіць ся бе не стан дарт-

ным чы нам. Ка ля сцен, дзе пра хо дзіць 

сіс тэ ма ацяп лен ня, раз мя шчаць свя-

точ ную вы бу хоў ку так са ма нель га. 

Быў у нас вы па дак, ка лі з-за моц ных 

ма ра зоў тэм пе ра ту ра цеп ла нось бі та 

бы ла па да дзе на на мак сі мум і ад гэ та-

га ад бы ла ся дэ та на цыя, — ус па мі нае 

Ві таль На віц кі.

Сер ты фі ка ва ная пі ра тэх ні ка аба-

вяз ко ва мае пры са бе ін струк цыю або 

на рус кай, або на бе ла рус кай мо ве. 

Там у мак сі маль на зра зу ме лай фор-

ме тлу ма чац ца ўсе пра ві лы абы хо-

джан ня з не бяс печ ным вы ра бам.

— Ка лі жа дан нем пай сці па «не-

ле галь ную» пі ра тэх ні ку кі руе дум ка 

ку піць штось ці та кое, што не маг чы ма 

на быць у афі цый ным пунк це про да жу, 

то тут бу дзе ча каць не спа дзя ван ка. 

Пі ра тэх ні ка чац вёр та га і пя та га кла саў 

не вы ка рыс тоў ва ец ца ў гра ма дзян скім 

аба ра чэн ні. Яе пры мя ня юць толь кі на 

ма са вых ме ра пры ем ствах, дзе з ёй 

пра цу юць вы ключ на ква лі фі ка ва ныя 

су пра цоў ні кі. У роз ніч ны ж про даж па-

сту пае пі ра тэх ні ка пер ша га, дру го га 

і трэ ця га кла саў. Па дзел ідзе згод на 

з аб' ёмам вы бу хо ва га рэ чы ва, якое 

за клад ва ец ца ўнутр, і да лё кас цю па-

лё ту, — тлу ма чыць спе цы я ліст.

Ка лі пра ана лі за ваць ме ды цын-

скія звод кі, звя за ныя з атры ман нем 

траў маў ад пі ра тэх ні кі, то ўсё грун-

ту ец ца па двух фак та рах — ча ла ве-

чым і за вод скім бра ку. З пер шым усё 

зра зу ме ла — дзесь ці бы ла па ру ша на 

ін струк цыя па за пус ку. За рад пра га-

рэў вель мі хут ка і пра гу чаў вы бух. 

А вось як быць та ды, ка лі, зда ец ца, 

усё зроб ле на пра віль на, а за мест ма-

ляў ні ча га са лю ту чу ец ца толь кі глу-

хое шы пен не?

— Уво гу ле пад час за пус ку ад лег-

ласць да най блі жэй шых па бу доў, 

дрэў, лі ній элект ра пе ра да чы, аў та ма-

бі ляў ці прос та вы пад ко вых мі на коў 

му сіць быць не мен шай за трыц цаць 

мет раў, — на гад вае прад стаў нік МНС 

пра ві лы бяс пе кі. — За пус каць пі ра тэх-

ні ку му сіць толь кі аб са лют на цвя ро зы 

ча ла век — на жаль, кож ны год бы ва-

юць вы пад кі, ка лі апё кі ад ня ўда ла за-

пу шча най пе тар ды атрым лі ва юць лю-

дзі на пад піт ку, не здоль ныя поў нас цю 

кант ра ля ваць пра цэс. Дзя цей нель га 

бліз ка пад пус каць да мес ца плануема-

га выбуху. Ка лі ж за рад не спра ца ваў, 

то трэ ба па ча каць паў га дзі ны, а пас ля 

ад крыць ін струк цыю. У за леж нас ці ад 

ты пу вы ра бу рэ ка мен да цыі звы чай-

на прос тыя — або за сы паць пяс ком, 

або асця рож на за ліць ва дой. І ні ў якім 

ра зе не на гі нац ца над імі, каб не атры-

маць пра мы ўдар у твар.

І АБ МЕ ЖА ВАН НІ 
НА ПЕ РА МЯ ШЧЭН НЕ

У Дзяр жаў ным мыт ным ка мі тэ це ад-

зна чы лі, што ўсе пі ра тэх ніч ныя вы ра бы 

ўне се ны ў пе ра лік та ва раў двай но га 

пры зна чэн ня, якія мо гуць быць вы ка-

ры ста ны пры ства рэн ні ўзбра ен ня або 

вай ско вай тэх ні кі. Та му на ват для аса-

біс тых па трэб пе ра мя шчаць іх фі зіч-

ным асо бам праз гра ні цу за ба ро не на. 

Да зво ле ную рэг ла мен та мі Еў ра зій ска-

га са ю за пі ра тэх ні ку на тэ ры то рыю Бе-

ла ру сі мо гуць уво зіць ін ды ві ду аль ныя 

прад пры маль ні кі і юры дыч ныя асо бы 

пры на яў нас ці спе цы яль ных да ку мен-

таў, якія вы да юц ца МНС.

Са свя точ най вы бу хоў кай так са ма 

нель га за хо дзіць у мет ро. Пункт 68 

Пра віл пе ра во зак мет ра па лі тэ нам без 

вы клю чэн няў ка тэ га рыч на за ба ра няе 

яе транс пар та ваць «пад зем кай». Гэ та 

зна чыць, што ка лі та кія рэ чы бу дуць 

зной дзе ны пад час да гля ду аса біс-

тых рэ чаў, то вас на пе рон стан цыі 

не пус цяць.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

СА ЛЮТ 
З НА СТУП СТВА МІ

УГНАЎ У ДЗЯДЗЬ КІ 
СЛУЖ БО ВУЮ МА ШЫ НУ

26-га до вы не пра цу ю чы ма ла ды ча ла век, жы-

хар Бе шан ко віц ка га ра ё на, прый шоў у гос ці 

да сва я ка, які, вяр та ю чы ся з ка ман дзі роў кі, 

за ехаў да ся бе на да чу ў вёс ку Со ка ра ва. Вяс-

ко вец без да зво лу ўзяў клю чы ад служ бо ва га 

аў та ма бі ля ГАЗ-3302.

Як 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, кры ху 

паз ней ён сеў за яго руль і ад пра віў ся ў ка вяр ню ў 

аг ра га ра док Ула. Па куль ма ла ды ча ла век з пры я-

це ля мі ве се ла пра во дзіў час за рас піц цём спірт ных 

на по яў, муж чы на, які за стаў ся без ма шы ны, ад пра-

віў ся ў мі лі цыю па да па мо гу.

За тры ма лі ўсю кам па нію праз па ру га дзін пас ля 

зва ро ту па цяр пе ла га да пра ва ахоў ні каў. Да гэ та га 

ча су ўгон шчык, які зна хо дзіў ся ў ста не ал ка голь на-

га ап'я нен ня, ужо па спеў на ез дзіць па ра ё не амаль 

50 кі ла мет раў. Акра мя пра та ко лаў па лі ніі ДАІ ў 

да чы нен ні да ма ла до га ча ла ве ка за ве дзе на кры-

мі наль ная спра ва за ўгон.

ЛОСЬ ПРА ВА ЛІЎ СЯ ПАД ЛЁД
На да па мо гу прый шлі ра та валь ні кі

Удзень у служ бу вы ра та ван ня Га рад ка 

Ві цеб скай воб лас ці ад ды рэк та ра ра ён на га 

та ва рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў па сту пі ла 

па ве дам лен не аб тым, што пад лёд на во зе ры 

Чар но ва ка ля вёс кі Лу ка Га ра доц ка га ра ё на 

пра ва ліў ся лось.

Ка лі ра та валь ні кі пры бы лі на ва да ём, то ўба чы лі, 

што жы вё ла зна хо дзіц ца на ад лег лас ці 250 мет раў 

ад бе ра га пад лё дам і са ма стой на вы брац ца на су шу 

не мо жа. Ра бот ні ка мі МНС пры да па мо зе гід ра тэр ма-

кас тю ма і дош кі для ра та ван ня лось быў вы цяг ну ты. 

Ён не па цяр пеў, сы шоў у лес, у ве тэ ры нар най да па-

мо зе не меў па трэ бы, па ве да мі лі ў МНС.

«ПАЗЫЧЫЛІ» Ў БАЦЬ КІ 
СЯБ РОЎ КІ 9,5 ТЫ СЯ ЧЫ ЕЎ РА
Зра бі лі гэ та дзве не паў на лет нія сяст ры

У Ле нін скае РУ УС Мін ска па сту пі ла за ява ад 

37-га до ва га жы ха ра го ра да, які па ве да міў, 

што з яго ква тэ ры вы кра дзе на больш чым 

9 ты сяч еў ра.

Пра ва ахоў ні кі, апы таў шы ўсіх чле наў сям'і за яў-

ні ка, уста на ві лі, што знік нен не гра шо вых срод каў 

мо жа быць звя за нае з сяб роў ка мі 11-га до вай дач кі 

мін ча ні на — сёст ра мі 14 і 16 га доў, якія пры хо дзі лі 

ў гос ці да дзяў чын кі.

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

пра вя дзен ня апе ра тыў на-вы шу ко вых ме ра пры ем-

стваў ста ла вя до ма, што пад лет кі са праў ды да тыч-

ныя да кра дзя жу ва лю ты. Ця гам ча ты рох ме ся цаў 

дзяў чын кі на вед ва лі сваю сяб роў ку і су мес на пра-

во дзі лі воль ны час.

Апе ра тыў ні кам сёст ры рас тлу ма чы лі, што знай-

шлі гро шы ў ша фе, ка лі гу ля лі ў хо ван кі. Са жніў ня 

да ліс та па да яны бра лі ад туль не вя лі кія су мы, ад нак 

пас ля па ме ры кра дзя жоў ста лі да ся гаць 1,5 ты ся чы 

еў ра за адзін раз. Та кім чы нам за на зва ны пе ры яд 

пад лет кі скра лі 9,5 ты ся чы еў ра.

Бы ло ўста ноў ле на, што ва лю ту сёст ры пе ра да ва-

лі сва ёй ма ці, су мес на з якой у на ступ ным тра ці лі яе 

на куп лю да ра гой кас ме ты кі, пар фу ме рыі, адзен ня. 

Пры пра вя дзен ні во быс ку па мес цы жы хар ства мін-

ча нак апе ра тыў ні ка мі бы ло вы яў ле на і кан фіс ка ва-

на 1,4 ты ся чы еў ра. Ка ля ты ся чы ўмоў ных адзі нак 

знай шлі ў ка шаль ках дзяў чы нак.

За тай нае вы кра дан не ма ё мас ці ў буй ным па ме-

ры сёст ры мо гуць быць пры цяг ну ты да кры мі наль-

най ад каз нас ці, ім мо жа па гра жаць па ка ран не ў вы-

гля дзе па збаў лен ня во лі на тэр мін да ся мі га доў.

МУЖ ЧЫ НА СКРАЎ ТАК СУ
Але са ба ка збег і са ма стой на вяр нуў ся да до му

Жы хар ка Грод на 1950 го да на ра джэн ня пад-

час шо пін гу ледзь не стра ці ла свай го са ба ку, 

ад нак, у тым лі ку дзя ку ю чы су пра цоў ні кам 

мі лі цыі, усё скон чы ла ся доб ра.

Як па ве дам ляе ад дзя лен не ін фар ма цыі і гра-

мад скіх су вя зяў УУС абл вы кан ка ма, ка ля га дзі ны 

дня жан чы на прый шла ў ганд лё вы цэнтр па ву лі цы 

Дуб ко. Пры вя за ла так су ка ля ўва хо ду ў бу ды нак, 

а ка лі праз паў га дзі ны вый шла, то ўба чы ла, што 

га да ва нец знік.

Ула даль ні ца ад ра зу ж па ве да мі ла пра знік нен не ў 

мі лі цыю, на пра ця гу не каль кіх га дзін вы кра дзе ны са-

ба ка знай шоў ся. Ака за ла ся, што яго за браў муж чы на 

1970 го да на ра джэн ня, што пра хо дзіў мі ма. Пра ва-

ахоў ні кі па ка ме рах ві дэа на зі ран ня ўста на ві лі, што 

гра ма дзя нін вый шаў з тэ ры то рыі ад ной з бу даў ні чых 

ар га ні за цый, якая зна хо дзіц ца ка ля ганд лё ва га цэнт-

ра, па ды шоў да лаў кі, дзе бы ла пры вя за ная так са. 

Ка ля 15 хві лін ся дзеў по бач, гла дзіў яе, а по тым за-

браў. Муж чы на рас тлу ма чыў, што зна хо дзіў ся ў ста не 

ал ка голь на га ап'я нен ня і вель мі лю біць са бак яшчэ з 

ма ла до сці. Яму зда ло ся, што так са змерз ла, хоць тая 

бы ла ў кам бі не зо не. Па да зра ва ны ад вёў вы кра дзе-

на га га да ван ца ў бу даў ні чую бы тоў ку, дзе ад пус ціў з 

лан цуж ка, а сам пра цяг нуў рас пі ваць спірт ное.

Су пра цоў ні кі мі лі цыі да та го ча су ўста на ві лі, 

хто скраў са ба ку, ад нак па дзеі раз ві ва лі ся імк лі ва. 

У ней кі мо мант муж чы на за быў ся за чы ніць дзве ры, 

і так са збег ла. Са ба ка доб ра ве даў гэ ты ра ён і са ма-

стой на вяр ну ўся да до му, а су пра цоў ні кі кры мі наль-

на га вы шу ку Ле нін ска га РА УС знай шлі ў бы тоў цы ў 

па да зра ва на га кам бі не зон і ашэй нік.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Бе ла рус кія па ляр-

ні кі рас па ча лі на ву-

ко выя да сле да ван-

ні ў Ан тарк ты дзе. 

Пра гэ та Прэ зі ды ум 

НАН Бе ла ру сі пра ін-

фар ма ваў на чаль нік 

12-й Бе ла рус кай ан-

тарк тыч най экс пе-

ды цыі (12-я БАЭ) 

Аляк сей Гай да шоў.

Су пра цоў ні ка мі ўжо 

вы ка на ны шэ раг ра бот. 

Так, у рам ках на ву ко-

вай пра гра мы па да-

сле да ван ні змя нен няў 

пры род на га ася род дзя 

і клі ма ту Зям лі Эн дэрбі 

пад уплы вам ант ра па-

ген ных і пры род ных 

фак та раў раз гор ну та 

ме тэа ра ла гіч ная стан-

цыя М-49М. Рас па ча-

ла ся рэ гу ляр ная пе ра-

да ча ме тэа звес так на 

за меж ныя ан тарк тыч-

ныя стан цыі, а так са ма 

ў Між на род ны Ан тарк-

тыч ны ла гіс тыч ны цэнтр 

у Кей птаў не для за бес-

пя чэн ня ўнут ры ан тарк-

тыч ных па лё таў авія цыі. 

Аб ста ля ва ны сне га мер-

ны пост, рас па ча та на-

зі ран не за вы шы нёй 

снеж на га по кры ва.

У ла ба ра то рыі фі зі кі 

ат мас фе ры раз гор ну ты 

пункт азо на мет рыч ных 

на зі ран няў. З вы ка ры-

стан нем рас пра цоў кі 

Ін сты ту та фі зі кі НАН 

Бе ла ру сі на трох па лі-

го нах пра ве дзе ны се рыі 

вы мя рэн няў спект раў 

ад люст ра ван ня роз ных 

ты паў пад сці ла ю чай па-

верх ні. У рам ках бія ла-

гіч най пра гра мы вы ка на-

ны вы хад на лёд бух ты 

Ла зур ная — пра ве дзе ны 

ад лоў узо раў іх ты фаў ны 

(35 эк зэмп ля раў).

Удзель ні ка мі 12-й 

БАЭ пра ве дзе ны комп-

лекс ра бот па да лей-

шым раз горт ван ні сіс тэм 

жыц це за бес пя чэн ня. 

Аса бо вы склад зда ро вы. 

У ка лек ты ве пад трым лі-

ва ец ца роў ны ма раль-

на-псі ха ла гіч ны клі мат, 

ар га ні за цыя ра бот і да-

сле да ван няў на цэ ле на 

на вы нік. Пры бо ры для 

на ву ко вых на зі ран няў, 

сіс тэ мы жыц це за бес-

пя чэн ня, срод кі транс-

пар ту і су вя зі пра цу юць 

у штат ным рэ жы ме. На 

Бе ла рус кай ан тарк тыч-

най стан цыі ёсць не аб-

ход ныя за па сы па лі ва, 

пра дук таў хар ча ван ня, 

ме ды ка мен таў. З ра сій-

скі мі стан цы я мі «Пра-

грэс», «Но ва ла за раў-

ская», па ля вой ба зай 

«Ма ла дзёж ная» і бор там 

НЭС «Ака дэ мік Трош ні-

каў» пад трым лі ва ец ца 

ўстой лі вая су вязь.

Над Бе ла рус кай ан-

тарк тыч най стан цы яй у 

го нар ад крыц ця 12-га 

ан тарк тыч на га се зо на 

ўзня ты дзяр жаў ны сцяг 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь і 

сцяг На цы я наль най ака-

дэ міі на вук Бе ла ру сі.

Два нац ца тая бе ла-

рус кая ан тарк тыч ная 

экс пе ды цыя на кі ра ва-

ла ся на ле дзя ны кан ты-

нент 8 ліс та па да. Упер-

шы ню ў яе скла дзе на 

Паў днё вы по люс Зям лі 

ад пра ві лі ся ад ра зу дзе-

сяць бе ла ру саў. Ся род 

іх ёсць як бы ва лыя па-

ляр ні кі (іх роў на па ло ва), 

так і на віч кі. Па ляр ні кам 

трэ ба бу дзе не толь кі 

пра доў жыць на рошч-

ван не інф ра струк ту ры 

пер шай чар гі Бе ла рус-

кай ан тарк тыч най стан-

цыі, але і пра вес ці вя лі-

кі комп лекс на ву ко вых 

да сле да ван няў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

НА ШЫ — НА ПАЎ ДНЁ ВЫМ 
ПО ЛЮ СЕ ЗЯМ ЛІ

Крымінал, здарэнні


