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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Ад праў ка но ва га па паў нен-

ня ва Уз бро е ныя Сі лы Бе ла-
ру сі, а так са ма ін шыя во ін скія 
фар мі ра ван ні бу дзе пра хо дзіць 
з 15 па 30 мая.

У пер шым квар та ле бя гу ча га 
го да най больш кры мі на ген ны мі 
са ста ва мі з між на род ных цяг ні коў 
бы лі Днеп ра пят роўск — Санкт-Пе-
цяр бург і Брэст — Маск ва, па ве да-
мі лі ў МУС Бе ла ру сі. На марш ру це 
Днеп ра пят роўск—Санкт-Пе цяр-
бург за гэ ты час бы ло за фік са ва на 
3 фак ты кант ра бан ды і 2 — не-
за кон на га аба ра чэн ня нар ка тыч-
ных срод каў, а ў цяг ні ках Брэст 
— Маск ва — 4 кра дзя жы.

Стар туе про даж квіт коў на 
кан цэр ты ад крыц ця і за крыц-
ця «Сла вян ска га ба за ру». 3 і 
4 мая пры яры тэт нае пра ва на 
рэа лі за цыю бі ле таў бу дзе ў Ві-
цеб ска, а з 5 мая яны ста нуць 
да ступ ныя ў сіс тэ мах бі лет ных 
апе ра та раў kvіtkі.by і tіcketpro.by, 
у ка сах усіх аб лас ных і ра ён ных 
цэнт раў Бе ла ру сі.

Най больш вы со ка аплат ны мі 
ў ста лі цы ў са ка ві ку бы лі ра бот-
ні кі ар га ні за цый, звя за ных з вы-
лі чаль най тэх ні кай і фі нан са вай 
дзей нас цю. Ся рэд няя за ра бот-
ная пла та ра бот ні каў у гэ тых 
ар га ні за цы ях скла ла ад па вед на 
Br15991 тыс. і Br14663 тыс. 

КОРАТКА

Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень
20 КАНАЛАЎ

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст      +7°
Віцебск      +10°
Гомель      +13°
Гродна      +10°
Магілёў      +11°
Мінск      +10°  

7

Амаль 
дэтэктыўная 

гісторыя

3

Урачы абяцалі 
яму пяць-сем 

гадоў жыцця…

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 3.05.2014 г. 
Долар ЗША    9980,00
Еўра 13820,00
Рас. руб. 279,00
Укр. грыўня 860,34

546 жы ха роў 

Бе ла ру сі пе ра адо ле лі ста-
га до вы ру беж. Пры чым на 
1 кра са ві ка на ліч ва ла ся 8 бе-
ла ру саў ва ўзрос це 110 га доў 
і ста рэй шых. З іх трое жы-
вуць у Гро дзен скай воб лас ці, 
двое — у Мін скай, па ад ным 
— у Брэсц кай, Ві цеб скай і 
Ма гі лёў скай аб лас цях. Па 
сло вах спе цы я ліс таў, ся-
род ай чын ных доў га жы-
ха роў лі дзі ру юць жан чы-
ны з 7-ра зо вай пе ра ва гай: 
100-га до вую план ку пе ра-
сяг ну лі 478 жан чын і 68 
муж чын. Ня змен ным флаг-
ма нам па коль кас ці доў га-
жы ха роў з'яў ля ец ца Гро-
дзен ская воб ласць: тут 
на 1 кра са ві ка гэ та га го да 
пра жы ва ла 135 ча ла век ва 
ўзрос це больш за 100 га доў.

Бар шчэў нік Са сноў ска га, су мнік 
ка над скі, «ша лё ны агу рок», ра-
бі нія псеў да ака цыя, ясе ня ліс ты 
клён... Апроч бар шчэў ні ка, пра 
ас тат нія ві ды рас лін гуч на за га ва-
ры лі ле тась, ка лі вы яві ла ся, што 
маш та бы іх рас паў сюдж ван ня на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі на гад ва юць 
са праўд ную экс пан сію.

Пры чы ны з'яў лен ня гэ тых ві даў на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі роз ныя. Бар шчэў-
нік мер ка ва ла ся вы ка рыс тоў ваць у 
якас ці кор му для жы вё лы. Ясе ня ліс ты 
клён і ра бі нія псеў да ака цыя шы ро ка 
вы ка рыс тоў ва лі ся пад час азе ля нен ня. 
А су мнік ка над скі і эхі на цыс тыс ло пас-
це вы (вя до мы ў на ро дзе пад наз вай 
«ша лё ны агу рок») ужы ва лі ся ў якас ці 
дэ ка ра тыў ных рас лін.

Зра зу ме ла, што з та кі мі агрэ сіў ны-
мі чу жын ца мі трэ ба зма гац ца. Так, у 
Мін ску за апош нія два га ды пло шча, 
за ня тая бар шчэў ні кам Са сноў ска га, 
ска ра ці ла ся аж но ў ча ты ры ра зы! Ды 
вось толь кі экс пан сій ную эс та фе ту ў 
яго пе ра ха пі лі су мнік ка над скі ды «ша-
лё ны агу рок», якія па куль пе-
ра ма га юць ча ла ве ка...

Рэ аль ная не бяс пе каРэ аль ная не бяс пе ка  ��

РАС ЛІ НЫ-АГРЭ СА РЫ 
ІДУЦЬ У НА СТУП

Ін ва зіў ныя ві ды з Паў ноч най Аме ры кі за хоп лі ва юць на шы аб ся гі

2  «Ша лё ны агу рок» ства рае не пра лаз ныя зараснікі. «Ша лё ны агу рок» ства рае не пра лаз ныя зараснікі.

На двор'еНа двор'е  ��

ХВА ЛЯ ХО ЛА ДУ
У но ч на аў то рак мес ца мі маг чы мы мок ры снег

У су бо ту на тэ ры то рыю на шай кра і ны пра цяг не па сту паць да-
во лі све жае па вет ра з поў на чы Еў ро пы, якое пры ня се чар го вую 
пор цыю хо ла ду, па ве да мі ла рэ дак цыі спе цы я ліст Рэс пуб лі кан-
ска га гід ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды Воль га Фя до та ва.

Сён ня бу дзе пе ра важ на без апад каў, толь кі па паў днё вым за ха дзе 
праг на зу ец ца ка рот ка ча со вы дождж, мес ца мі на валь ні ца. Мак сі маль ная 
тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень скла дзе плюс 9-15 гра ду саў. У ня дзе лю ў 
кра і ну за ві та юць сур' ёз ныя ат мас фер ныя фран ты, та му па паў днё вым 
ус хо дзе ча ка юц ца даж джы, у асоб ных ра ё нах моц ныя даж джы і на ват на-
валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы на ня дзе лю скла дзе плюс 1-6 цяп ла, 
а па паў ноч ным за ха дзе праг на зу юц ца за ма раз кі да 0 — мі нус 3 гра ду саў. 
Удзень будзе 6-13 цяп ла, а мес ца мі — да плюс 14-17 гра ду саў.

На фо не па ні жа на га ат мас фер на га ціс ку ка рот ка ча со выя даж джы 
праг на зу юц ца і ў па ня дзе лак. Та ды на поў на чы кра і ны ўзмоц ніц ца 
ве цер па ры ва мі да 15-20 м/с. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы на па ня дзе-
лак бу дзе 1-6 цяп ла, мес ца мі зні зіц ца да 0 — мі нус 3, удзень — плюс 
7-14 гра ду саў. Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, 
ха лод нае на двор'е за ха ва ец ца ў аў то рак і се ра ду. Больш за тое, 
уна чы на аў то рак мес ца мі маг чы мы на ват мок ры снег. Тэм пе ра ту-
ра па вет ра ўна чы на аў то рак 1-6 цяп ла, ча сам за ма раз кі да мі нус 3, 
удзень — 7-14 цяп ла. У се ра ду даж джы ча ка юц ца толь кі мес ца мі, а 
вось за ма раз кі ўна чы да мі нус 4 гра ду саў праг на зу юц ца ўжо амаль 
паў сюд на. Удзень у се ра ду кры ху па цяп лее: ча ка ец ца ўжо плюс 
12-17 гра ду саў, а на поўд ні — да 18-20 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

«НА БЕ ЛА РУС КАЙ ЗЯМ ЛІ 
ЗАЎ СЁ ДЫ БУ ДУЦЬ 

ПОМ НІЦЬ ТЫХ, ХТО 
АД СТА ЯЎ НЕ ЗА ЛЕЖ НАСЦЬ 

І СВА БО ДУ РА ДЗІ МЫ» 
Што дзён ная кар пат лі вая ра бо та лю дзей ро біць кра і ну 
больш ба га тай, бяс печ най і моц най, ад зна чыў Прэ зі дэнт 
Аляк сандр Лу ка шэн ка на цы ры мо ніі ўру чэн ня дзяр жаў ных 
уз на га род.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што гэ та ўра чыс тае ме ра пры-
ем ства пры мер ка ва на да двух дзяр жаў ных свят — Дня пра цы і Дня 
Пе ра мо гі, якія ў Бе ла ру сі вель мі лю бяць.

Ся род уз на га ро джа ных бы лі кі раў ні кі пе ра да вых прад пры ем стваў 
аг ра пра мыс ло ва га комп лек су — ад кры тых ак цы я нер ных та ва рыст ваў 
«Аг ра-Мо таль» і «Гро дзен скі мя са кам бі нат». Прэ зі дэнт па дзя ка ваў у 
іх асо бе ра бот ні кам сель ска гас па дар ча га сек та ра за ад да насць род-
най зям лі і ня лёг кай ся лян скай пра цы, якая спа кон ве ку ша на ва ла ся 
на шы мі прод ка мі.

Ад зна ча ю чы за слу гі Бе ла рус кай аса цы я цыі між на род ных аў та ма-
біль ных пе ра воз чы каў, кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў: «На ша кра і на 
імк нец ца за няць да стой нае мес ца на між на род ным рын ку транс парт-
ных па слуг». «Са праў ды, у гэ тым ёсць вя лі кі сэнс: на шы аў та пе ра-
воз чы кі па-за кан ку рэн цы яй на пост са вец кай пра сто ры і не толь кі, у 
Еў ро пе ў цэ лым», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па вод ле слоў Прэзідэнта, тэ ма па тры я тыз му на пя рэ дад ні свят-
ка ван ня Дня Пе ра мо гі на бы вае асаб лі вае гу чан не. На бе ла рус кай 
зям лі заў сё ды бу дуць пом ніць тых, хто прай шоў цяр ніс ты мі да ро га мі 
вай ны, ад ста яў не за леж насць і сва бо ду на шай Ра дзі мы. Прэ зі дэнт 
пад крэс ліў, што з асаб лі вай па ва гай мы ад но сім ся да ве тэ ра наў усіх 
вой наў. На яго дум ку, для ма ла до га па ка лен ня вель мі важ ны во пыт 
сал дат, якія ве да юць са праўд ную ца ну зго ды і мі ру.

Ся род уз на га ро джа ных бы лі прад стаў ні кі аб лас ных ар га ні за цый Бе-
ла рус ка га са ю за ве тэ ра наў вай ны ў Аф га ні ста не і Аса цы я цыі ін ва лі даў 
вай ны ў Аф га ні ста не. «На пра ця гу мно гіх га доў вы аказ ва е це дзейс ную 
да па мо гу ўдзель ні кам, ін ва лі дам ба я вых дзе ян няў, пра яў ля е це кло пат аб 
сем' ях ва ен на слу жа чых, якія за гі ну лі пры вы ка нан ні во ін ска га аба вяз ку ў 
Аф га ні ста не, уно сі це пры кмет ны ўклад у пад рых тоў ку ма ла дых лю дзей 
да ар мей скай служ бы», — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Вы со кіх уз на га род за без да кор ную служ бу і пра фе сі я на лізм уда-
сто е на вя лі кая гру па ва ен на слу жа чых. Прэ зі дэнт па дзя ка ваў ім за 
вер насць аба вяз ку і за ха ван не доб рых тра ды цый, за ве шча ных нам 
па ка лен нем пе ра мож цаў.

Дзяр жаў ны мі ўзна га ро да мі ад зна ча ны так са ма пос пе хі бе ла рус кіх 
ура чоў. «Пры ем на ад зна чыць, што вы не толь кі асвой ва е це пе ра да вы 
за меж ны во пыт, але і пра па ну е це ўлас ныя вы на ход ствы, рас пра-
цоў ва е це ай чын ныя ме та ды пра фі лак ты кі і ля чэн ня за хвор ван няў», 
— пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Уз на га родж ва ю чы пе да го гаў і ра бот ні каў куль ту ры, кі раў нік дзяр-
жа вы ска заў, што на іх ус кла да юц ца вя лі кія над зеі. «У ва шых сі лах 
пры мно жыць тое доб рае, што за кла дзе на ў кож ным ча ла ве ку, ства-
рыць ат мас фе ру ўза е ма па ва гі і зго ды ў гра мад стве. А ў наш ня прос ты 
час уся му све ту так не ха пае даб ра, ду хоў нас ці і, са мае га лоў нае, 
ра зу мен ня», — лі чыць бе ла рус кі лі дар.

На дум ку Прэ зі дэн та, асаб лі вую цеп лы ню і сар дэч насць пры ўнес лі 
ў сён няш нюю су стрэ чу жан чы ны, уда сто е ныя ор дэ на Ма ці. Кож ная з 
іх па спя хо ва спа лу чае пра фе сій ную дзей насць і вы ха ван не дзя цей.

На за кан чэн не Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў: «Спа кон ве ку лі чыц-
ца, што доб ра сум лен ная пра ца на род най зям лі ро біць ча ла ве ка па-са-
праўд на му шчас лі вым. Кож ны з вас на ўлас ным пры кла дзе па цвер дзіў, 
што гэ та ста ра даў няя іс ці на ўсё та кая ж пра віль ная і ак ту аль ная ў наш час. 
Дзя куй вам за тое, што да па ма га е це збе раг чы і пры мно жыць га лоў ныя 
каш тоў нас ці для лю бо га з нас — зда роўе, бяс пе ку, спа кой і даб ра быт».

Паводле БЕЛТА.

Аляксандр ЛУ КА ШЭН КА:
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Ордэнам Айчыны ІІІ ступені ўзнагароджаны загадчык нейрахірургічнага аддзела 
РНПЦ неўралогіі і нейрахірургіі Міністэрства аховы здароўя Арнольд СМЕЯНОВІЧ.

Яшчэ 20 мая 2013 го да Ука-
зам Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
№ 230 быў за цвер джа ны 
план пад рых тоў кі і пра вя-
дзен ня ме ра пры ем стваў 
па свят ка ван ні 70-й га да ві-
ны вы зва лен ня Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь ад ня мец ка-фа-
шысц кіх за хоп ні каў і Пе-
ра мо гі са вец ка га на ро да ў 
Вя лі кай Ай чын най вай не. 
Шэ раг пунк таў гэ та га пла-
на на кі ра ва ны на ака зан-
не са цы яль най пад трым кі 
ве тэ ра нам, а так са ма асо-
бам, якія па цяр пе лі ад на-
ступ стваў вай ны, і іх уша-
на ван не.

У ад па вед нас ці з Ука зам 
пра ду гледж ва ец ца ака зан не 
ад на ра зо вай ма тэ ры яль най да-
па мо гі ве тэ ра нам Вя лі кай Ай-
чын най вай ны. На гэ тыя мэ ты 
бу дзе рас хо да ва на 262,3 млрд 
руб лёў. Вы пла та ад на ра зо вай 
ма тэ ры яль най да па мо гі бу дзе 

пра во дзіц ца па мес цы атры ман-
ня пен сіі ў пе ры яд з 1 чэр ве ня па 
1 лі пе ня 2014 го да.

Ужо да 1 мая бы лі за вер ша-
ны комп лекс ныя ме ды цын скія 
агля ды ін ва лі даў і ўдзель ні-
каў Вя лі кай Ай чын най вай ны. 
Акра мя та го, тра ды цый на ва 

ўсіх на се ле ных пунк тах кра-
і ны, уклю ча ю чы ад да ле ныя і 
ма ла на се ле ныя, што год пра-
во дзіц ца аб сле да ван не ма тэ-
ры яль на-бы та во га ста но ві шча 
ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най 
вай ны і асоб, якія па цяр пе лі ад 
на ступ стваў вай ны, з тым, каб 

вы явіць праб ле мы. Па вы ні ках 
аб сле да ван ня ім аказ ва ец ца 
да па мо га ў ра мон це ква тэр, 
да моў, на двор ных па бу доў, 
пе чаў, элект ра пра во дак, сан-
тэх ніч на га, га за ва га, элект-
ра тэх ніч на га аб ста ля ван ня, 
уста ноў цы па жар ных апа вя-
шчаль ні каў. Пла ну ец ца, што 
ўсе за яў кі ве тэ ра наў бу дуць 
за да во ле ны да 1 лі пе ня гэ та-
га го да.

Акра мя та го, у пе ры яд з 1 
па 5 лі пе ня 2014 г. ін ва лі дам 
і ўдзель ні кам Вя лі кай Ай чын-
най вай ны бу дзе да дзе на пра ва 
бяс плат на га ка ры стан ня па слу-
га мі ста цы я нар най тэ ле фон най 
су вя зі.

Ве тэ ра ны Вя лі кай Ай чын най 
вай ны з 1 па 31 мая так са ма 
змо гуць па ўсёй кра і не бяс-
плат на прай сці дзярж тэх агляд 
на пад ве дам ных Мінт ран су ды-
яг нас тыч ных стан цы ях.

Свят ла на БУСЬ КО.

Кра і на рых ту ец ца да 70-год дзя свай го вы зва лен ня
НЕ ЗАБЫЦЬ НІВОДНАГА ВЕТЭРАНА

ДА СТАРТУ ГАТОВЫ!ДА СТАРТУ ГАТОВЫ!

Ш
эсць дзён застаецца да адкрыцця чэмпіянату свету па 
хакеі ў Мінску: урачыстая цырымонія адбудзецца 9 мая на 
«Мінск-Арэне» і зойме 15-17 хвілін. Лядовыя пляцоўкі га-

товы прыняць старт, а фан-зоны — балельшчыкаў. Першая фан-
зона ўжо працуе на праспекце Дзяржынскага, а на «Чыжоўка-
Арэне» адпрацоўваюцца некаторыя тэхнічныя моманты.

Фан-зона на Дзяржынскага.

Прэм’ер-міністр Міхаіл Мясніковіч праінспектаваў «Чыжоўка-Арэну».

ДВА ЧА ЛА ВЕ КІ ПА ЦЯР ПЕ ЛІ ПРЫ АБ РУШ ВАН НІ 
КАН СТРУК ЦЫЙ ДА ХУ ГАНД ЛЁ ВА ГА ЦЭНТ РА Ў ВІЛЬ НЮ СЕ

Дзве дзяў чы ны атры ма лі траў мы пры аб валь ван ні част кі 
кан струк цый да ху ў ганд лё вым цэнт ры «Акро па ліс» у Віль ню-
се, па ве дам ля юць ін фар ма генц твы.

Траў мы па цяр пе лых пры аб ру шэн ні не ўяў ля юць не бяс пе кі для 
жыц ця. Ся род маг чы мых пры чын ін цы дэн ту на зы ва юц ца моц ны 
ве цер і пе ра пад тэм пе ра тур. «Акро па ліс» на ле жыць лі тоў скай 
сіс тэ ме Mахіmа, у рыж скім ганд лё вым цэнт ры якой у ліс та па дзе 
2013 за гі ну лі больш за 50 ча ла век з-за аб ру шэн ня да ху.

ПРА МЫС ЛО ВАЕ ЛО БІ ГЕР МА НІІ 
СУ ПРАЦЬ САНК ЦЫЙ У ДА ЧЫ НЕН НІ ДА РА СІІ

Най буй ней шыя кам па ніі Гер ма ніі, у тым лі ку BАSF SЕ, Sіеmеns АG, Vоlkswаgеn АG, 
Аdіdаs АG і Dеutsсhе Bаnk АG, вы сту пі лі су праць па шы рэн ня эка на міч ных санк цый у да-
чы нен ні да Ра сіі як у пры ват ных гу тар ках, так і ў пуб ліч ных за явах, пі ша Thе Wаll Strееt 
Jоurnаl. З па гар шэн нем сі ту а цыі ва Укра і не на вы со ка па стаў ле ных чы ноў ні каў аб ры нуў ся 
шквал зван коў ад кі раў ніц тва кар па ра цый з па тра ба ван нем не здзяйс няць ні я кіх кро каў, 
якія па ста вяць пад па гро зу іх дзе ла выя ін та рэ сы ў Ра сіі, сцвяр джае вы дан не са спа сыл кай 
на не на зва ную кры ні цу.

БОЛЬШ ЗА 170 ЧА ЛА ВЕК ПА ЦЯР ПЕ ЛІ 
ПРЫ СУ ТЫК НЕН НІ ЦЯГ НІ КОЎ У МЕТ РО

Больш за 170 ча ла век па цяр пе лі ў вы ні ку су тык нен ня цяг-
ні коў у мет ро Се у ла, пе ра-
да юць ін фар ма генц твы. Два 
цяг ні кі су тык ну лі ся не да лё-
ка ад стан цыі, у вы ні ку ча го 
адзін з іх сы шоў з рэ ек. Па вод ле слоў прад стаў ні ка 
служ бы вы ра та ван ня, мно гія па са жы ры атры ма лі траў-
мы, ка лі са скок ва лі з цяг ні коў на рэй кі. Па цяр пе лыя 
да стаў ле ны ў баль ні цу.

ВА УКРА І НЕ АД НОЎ ЛЕ НЫ 
ПРЫ ЗЫЎ У ВОЙ СКА

Пры зна ча ны Вяр хоў най Ра дай вы ка наў-
цам аба вяз каў прэ зі дэн та Укра і ны спі кер 
пар ла мен та Аляк сандр Тур чы наў пад пі саў 
указ «Аб ме рах па па вы шэн ні аба ра на здоль-
нас ці дзяр жа вы». Да ку мент пра ду гледж вае 
ад наў лен не пры зы ву ва Уз бро е ныя Сі лы, 
па ве дам ля юць ін фар ма цый ныя агенц твы. 
Не аб ход насць пры няц ця ўка за тлу ма чыц ца 
аб васт рэн нем сі ту а цыі на паў днё вым ус хо-
дзе кра і ны, фак та мі не пры ха ва най агрэ сіі, 
за хо пам і бла ка ван нем бу дын каў ор га наў 
дзяр жаў най ула ды, ва ен на га кі ра ван ня, во-
ін скіх час цей, транс парт ных ка му ні ка цый у 
Да не цкай і Лу ган скай аб лас цях і г.д. Пад 
дзе ян не да ку мен та пад па да юць ма ла дыя 
лю дзі ва ўзрос це ад 18 да 25 га доў, якія 
не ма юць пра ва на вы зва лен не або ад тэр-
мі ноў ку ад пры зы ву на тэр мі но вую ва ен-
ную служ бу. Апош ні пры зыў ва ўкра ін скае 
вой ска прай шоў у каст рыч ні ку 2013 го да, і 
з 2014 го да пла на ва ла ся пры зыў спы ніць. 
Мер ка ва ла ся, што вой ска да кан ца бя гу ча га 
го да па він на цал кам пе рай сці да кам плек та-
ван ня вай скоў ца мі па кант рак це.

Фота БЕЛТА.


