
Праз ад чы не нае акно мо жа за ля цець
не па ту ша ны не да ку рак ці вы па сці дзі ця

У Беларусі ця пер са праўд ная вяс на. У та кое на двор'е вок ны ў жы лых 
да мах за чы ня юц ца рэд ка. З ад на го бо ку, гэ та ка рыс на: у ква тэ ру па-
сту пае све жае па вет ра. З дру го га, рас чы не ныя без кант ро лю вок ны 
з'яў ля юц ца і кры ні цай не бяс пе кі. У шмат па вяр хо вым до ме праз іх мо жа 
пры ля цець «сюр прыз» у вы гля дзе не за ту ша на га не да кур ка. Акра мя 
та го, не пры чы не нае акно цяг не да ся бе дзя цей, ні бы маг ніт...
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ЛІЧБА ДНЯ

Мытныя 
плацяжы — 

пад «двайным» 
кантролем

Тут вучаць
армію любіць

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    + 18° 
Віцебск    + 12° 
Гомель    + 15°  
Гродна    + 14° 
Магілёў    + 12° 
Мінск    + 12° 

Настасся Сацюк: 
«Я чалавек 
авангарда»

Зла віць дзі ця са мо му 
Вы ра та валь ні кі да гэ туль ус па мі на-

юць вы па дак, які ледзь не стаў тра-
ге ды яй. Ра ні цай у ад ным са шмат па-
вяр хо вых да моў ка мі сія дзяр жаў на га 
па жар на га над зо ру пра вя ра ла пан дус, 
які быў уста ноў ле ны для ін ва лі даў-ка-
ля сач ні каў. Ка лі ка мі сія збі ра ла ся ўжо 
ад' яз джаць, адзін з яе чле наў вы пад-
ко ва за ўва жыў у акне дру го га па вер ха 
ма ло га хлоп чы ка, які за лез на пад-
акон нік і на ма гаў ся вы лез ці на ву лі-
цу. Толь кі ра таў нік пад бег да акна, як 
дзі ця са рва ла ся ўніз… На шчас це, ён 
па спеў на ля ту зла віць хлоп чы ка. Ма-
ло га пас ля аб сле да ва лі ў баль ні цы, 
але ні я кіх па шко джан няў і траў маў у 
яго не вы яві лі.

Пад час рас сле да ван ня спра вы вы-
яві лі ся ці ка выя аб ста ві ны. Хлоп чык 
быў до ма не адзін! Ба бу ля за ві ха ла ся 
па хат няй гас па дар цы, а ста рэй шы 
брат гля дзеў тэ ле ві зар. Хлоп чык быў 
без нагля ду фак тыч на не каль кі хві лін. 
Але гэ та га яму ха пі ла, каб прый сці на 
кух ню, за лез ці на ка на пу, а ад туль вы-
су нуц ца ў рас чы не нае акно…

Доб ра, што за крок ад тра ге дыі 
ака заў ся пра фе сій ны ра таў нік. Але 
што ра біць, ка лі б на яго мес цы ака-
заў ся не пад рых та ва ны да та кой сі ту-
а цыі ча ла век?

— Не аб ход на на мес цы аца ніць 
аб ста ноў ку і пра лі чыць, што мо жа 
зда рыц ца ў не каль кі на ступ ных се-
кунд, — ра іць па моч нік Мі ніст ра па 
над звы чай ных сі ту а цы ях Ві таль 
НА ВІЦ КІ. — Ка лі пад ру кой ёсць ма-
біль ны тэ ле фон, трэ ба тут жа на бі-
раць ну мар 101 і па кры се на блі жац-
ца да акна. Спра ва ў тым, што ра та-
валь ні кі бу дуць на кі ра ва ны на вы клік 
пры клад на на 15-й се кун дзе. Да та го 
ж дыс пет чар па ра іць, як трэ ба ся бе 
вес ці, як раз маў ляць з ма лым… Але 
ў та кой сі ту а цыі за ба ро не на кры-
чаць, ра біць рэз кія ру хі. Дзі ця мо жа 
ня пра віль на зрэ а га ваць на гэ та — на-
прык лад, рэз ка ва рух нуц ца і са рвац-
ца ўніз…

Ка лі ж дзі ця ўжо зна хо дзіц ца ў рэ-
жы ме воль на га па дзен ня, то пы тан не 
аб тым, спя шац ца яму са ма стой на на 
да па мо гу ці не, за ста ец ца на 
сум лен ні свед кі. 3

134,1 тыс. кв. м
агуль най пло шчы жыл ля 
ўве дзе на ў экс плу а та цыю ў 
Мін ску ў пер шым квар та-
ле 2014 го да для гра ма дзян, 
якія ста яць на ўлі ку тых, 
хто мае па трэ бу ў па ляп-
шэн ні жыл лё вых умоў. 
Гэ та 39,5% ад агуль на га 
аб' ёму ўве дзе на га жыл ля. 
Ар га ні за цы я мі ўсіх фор маў 
улас нас ці ў сту дзе ні—са-
ка ві ку па бу да ва на 4983 ква-
тэ ры (у І квар та ле 2013 го-
да — 3805 ква тэр). Уве дзе-
на ў экс плу а та цыю 339,8 
тыс. кв.м агуль най пло-
шчы жыл ля, што скла дае 
34% да пра ду гле джа на га 
за дан ня на год і 132,6% да 
ана ла гіч на га пе ры я ду мі ну-
ла га го да. Учо ра ў Мін ску бы лі на зва ны пе ра мож-

цы і лаў рэ а ты Х На цы я наль на га кон кур су 
дру ка ва ных срод каў ма са вай ін фар ма цыі 
«За ла тая Лі це ра». Цы ры мо нія ўзна га ро-
джан ня прай шла ў Па ла цы Рэс пуб лі кі.

Юбі лей ны кон курс пра во дзіў ся па 24 на-
мі на цы ях. Уся го, па вы ні ках пра цы мі ну ла га 

го да, да ўдзе лу ў ім бы ло па да дзе на 218 за явак. Тра ды цый на ў кон-
кур се браў удзел і «Вы да вец кі дом «Звяз да». І не бес па спя хо ва! Пра ца 
на шых ка лег бы ла за ўва жа на і ад зна ча на! Пе ра мож цам і, ад па вед на, 
ула даль ні кам «За ла той Лі це ры» — га лоў най жур на лісц кай уз на га ро-
ды — у пер са наль най на мі на цыі «Леп шы агля даль нік» ста ла ўлас ны 
ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па Брэсц кай воб лас ці Свят ла на Яс ке віч. 
У пер са наль най на мі на цыі «Леп шы фо та ка рэс пан дэнт рэс пуб лі кан-
скіх, аб лас ных дру ка ва ных СМІ» зван не лаў рэ а та атры маў вя ду чы 
фо та ка рэс пан дэнт на шай га зе ты Яў ген Пя сец кі.

Лаў рэ а там у ка тэ го рыі «Леп шыя ма тэ ры я лы па тэ ма ты цы спор ту 
і зда ро ва га ла ду жыц ця», у якой спа бор ні ча лі па між са бой рэс пуб лі-
кан скія і аб лас ныя дру ка ва ныя СМІ, ін фар ма цый ныя агенц твы, ста ла 
рэ дак тар ад дзе ла зда ро ва га ла ду жыц ця Свят ла на Ба ры сен ка. У 
ка тэ го рыі «Леп шыя ма тэ ры я лы эка на міч най тэ ма ты кі» лаў рэ а там стаў 
рэ дак тар ад дзе ла эка но мі кі на шай га зе ты Ула дзі слаў Ку ле цкі.

А га лоў ную ўзна га ро ду — Гран-пры кон кур су «За ла тая Лі це ра» — у 
на мі на цыі «Леп шы твор чы пра ект го да рэс пуб лі кан скіх дру ка ва ных СМІ, 
ін фар ма цый ных агенц тваў» пры су джа ны га зе це «Звяз да» за спец вы-
пуск «Плац дарм» — твор чы пра ект пра ар мію і вай скоў цаў, які мы 
ро бім пры са дзей ні чан ні Мі ніс тэр ства аба ро ны.

Він шу ем з пе ра мо гай усіх — і ка лег па рэ дак цыі, і па жур на лісц-
кім цэ ху, і на шых чы та чоў! І — да но вых здзяйс нен няў і зда быт каў на 
твор чай ні ве!

Сяр гей РА СОЛЬ КА

� 

ГРАН-ПРЫ
«ЗА ЛА ТОЙ ЛІ ЦЕ РЫ» — 

У «ЗВЯЗ ДЫ» 
Га лоў ную ўзна га ро ду 
кон кур су дру ка ва ных 
СМІ атры маў наш пра ект 
«Плац дарм» 

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СВЕ ЖАЕ 
ПА ВЕТ РА 

БЕЗ ТРА ГІЧ НЫХ 
НА СТУП СТВАЎ

г. Быхаў.

У АБДЫМКІ ДА ВЯСНЫУ АБДЫМКІ ДА ВЯСНЫ


