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За ба ва па вы ша най ры зы кі
МЯШ КІ З ПЯС КОМ 
І ІН ФАР МА ЦЫЙ НЫЯ ШЫЛЬ ДЫ

Пад час гу тар кі з Вік та рам Лі ха цэ ві чам 
чу ем, як па сту по ва па чы нае да но сіц ца 
бу ха ю чы гук пра цу ю ча га ат рак цы ё на. Па-
ды хо дзім блі жэй і ба чым: на ха лас тым 
ха ду пра цуе ад на з ка ру се ляў. Яна ка тае 
цяж кія мяш кі з пяс ком.

— Вось у та кім рэ жы ме мы і вы пра боў-
ва ем ат рак цы ён, — га во рыць Вік тар Лі ха-
цэ віч. — Па дзе ю чых пра ві лах не аб ход на, 
каб ён прай шоў не менш за пяць поў-
ных цык лаў. Акра мя гэ та га, спе цы я ліс ты 
ацэнь ва юць ві зу аль на стан агрэ га та, ці 
не па шко джа ны кан струк цыі да і пас ля 
вы пра ба ван няў. «Дзя ду лі» да дат ко ва аб-
сле ду юц ца на стом ле насць ме та лу. Да 
та го ж у «аса біс тай спра ве» ат рак цы ё на 
па він ны быць па свед чан ні, якія па цвяр-
джа юць спе цы яль ную ква лі фі ка цыю пер-
са на лу і за га ды аб замацаванні лю дзей 
на ад па вед ных па са дах. Так са ма мы пра-
вя ра ем усю да ку мен та цыю па ат рак цы-
ё не. Гэ та на яў насць лі цэн зіі Дзярж пра м-
наг ля да на пра ва экс плу а та цыі апа ра та, 
фар му ляр, у якім за піс ва юц ца ўсе ад зна кі 
пра ра монт і аб слу гоў ван не аб ста ля ван-
ня. Пра ві лы ка ры стан ня ат рак цы ё нам 
для на вед валь ні каў му сяць быць на пі са-
ны гра ніч на прос та і вы чар паль на.

Да рэ чы, по бач з кож ным ат рак цы ё нам 
раз мя шча юц ца дзве шыль ды. Не ўсе лю-
дзі на іх зва жа юць, а да рэм на. На пер шай 
з іх зме шча на ін фар ма цыя аб тым, з бо ку 
яко га кант ра лю ю ча га ор га на пра хо дзіў 
пра вер ку апа рат. Дру гая ж ты чыц ца не-
па срэд на на вед валь ні каў. Там чор ным 
па бе лым пра пі са ны аб ме жа ван ні па ка-
ры стан ні ат рак цы ё нам: па рос це, ва зе, 
уз рос це, хва ро бах. Яшчэ адзін важ ны 
пункт — маг чы масць баць кам зай сці на 
ат рак цы ён ра зам з дзі цем.

ЭК ЗА МЕ НЫ ЗДА ЮЦЬ НЕ ЎСЕ
— Льві ная до ля па ру шэн няў, праз якія 

мы ад маў ля ем у вы да чы лі цэн зіі, звя за-

на з тым, што лю дзі, якія аб слу гоў ва юць 
ат рак цы ё ны, не абу ча ны гэ тай на ву цы, — 
пра цяг вае Вік тар Лі ха цэ віч. — Вось ужо 
сё ле та па Мін ску «да бро» не атры ма лі 
дзве ар га ні за цыі. Яны не за ма ца ва лі 
дзя жур ных па ат рак цы ё не. Ад нак шанц 
рэ абі лі та вац ца ў «пра штраф ле ных» ёсць 
заўж ды. Да стат ко ва толь кі ад па вя даць 
усім на шым па тра ба ван ням. Што пе ра-
шка джа ла зра біць гэ та ра ней, не ра зу-
мею. Біз нес ро біць гэ тым горш толь кі 
са бе, бо ры зы куе стра ціць час, на вед-
валь ні каў і гро шы.

Толь кі звон ку зда ец ца, што пра фе-
сія дзя жур на га па ат рак цы ё не настолькі 
прос тая, што з ёй мо жа спра віц ца лі та-
раль на ўча раш ні школь нік. Перш чым за-
сту піць на гэ ты пост, не аб ход на прай сці 
ад па вед нае на ву чан не. Доў жыц ца яно 
больш за ме сяц. А ка лі ча ла век ра ней 
ужо пра ца ваў дзя жур ным, то без чар-

го вай пра вер кі ве даў яго да за па вет на-
га штур ва ла не да пус цяць. Су пра цоў нік 
Дзярж пра мнаг ля да эк за ме нуе бу ду ча га 
ру ля во га ат рак цы ё на, і толь кі пас ля гэ-
та га яму вы да ец ца па свед чан не з фо та. 
Але аба вяз кі дзя жур на га не за кан чва юц-
ца на тым, каб уклю чыць ці вы клю чыць 
агрэ гат. Ён му сіць пра кант ра ля ваць, 
ці ўсе на вед валь ні кі пры шпі лі лі ра мя ні 
бяс пе кі, і ня спын на на зі раць за пра цай 
са мо га ме ха ніз му. Ка лі хтось ці з гас цей 
па чы нае па ру шаць пра ві лы бяс пе кі, дзя-
жур ны па ві нен тут жа спы ніць за баў ку і 
рас тлу ма чыць на вед валь ні ку, што так ся-
бе па во дзіць нель га. А пры не аб ход нас ці 
і вы вес ці ча ла ве ка за тэ ры то рыю.

Бы ва юць сур' ёз ныя за ўва гі і да ві зу-
аль на га ста ну ат рак цы ё наў. Прэ тэн зіі 
ўзні ка юць да агуль на га ста ну ме та ла-
кан струк цый, зва рач ных швоў. У мес цах, 
якія пра цу юць пад на груз кай, з'яў ля юц ца 
трэ шчы ны. Не заўж ды ка рэкт на пас ля 
між се зон на га за хоў ван ня пра цуе элект-
ра аб ста ля ван не. Усё-та кі наш клі мат для 
яго не са мы спры яль ны. Ад нак у лю бым 
вы пад ку не бяс печ ным ат рак цы ён ста но-

віц ца не з пры чы ны та го, што яго дрэн-
на скан стру я ва лі: та кі апа рат на ват не 
прой дзе рэ гіст ра цыю. Не бяс печ ным ён 
ста но віц ца праз ня якас нае і не свое ча со-
вае аб слу гоў ван не. Но выя кан струк цыі ў 
кра і не па він ны ад па вя даць стан дар ту, які 
мак сі маль на зблі жа ны з еў ра пей скім.

20-ГА ДО ВЫ «ВАЛЬС»
Боль шасць ай чын ных ат рак цы ё наў 

ужо ад пра ца ва ла за кла дзе ны вы твор цам 
рэ сурс, які скла дае звы чай на 10 га доў (у 
не ка то рых вы пад ках ён мо жа па мян шац-
ца і да ся мі). Ад нак тым не менш, яны 
пра цяг ва юць экс плу а та вац ца. У Мін ску 
та кіх «ста рыч коў» менш за ўсё — 36%. 
Са мы вя до мы з іх — «Вальс» у пар ку Гор-
ка га, яко му пе ра ва лі ла ўжо за два дзя-
сят кі га доў. Шмат но вых ма шын, амаль 
усе з якіх бе ла рус кай вы твор час ці, бы ло 
за куп ле на да чэм пі я на ту све ту па ха кеі. 
А вось у глы бін цы па каз чы кі гэ тыя ку ды 
больш сум ныя. Так, па звест ках сай та 
Дзярж пра мнаг ля да, у ста ліч най воб лас ці 
«на пен сію» са бра лі ся шэсць з кож ных 
ся мі ат рак цы ё наў.

— Пры гэ тым ста рыя ме ха ніч ныя ат-
рак цы ё ны тэх ніч на больш прос тыя, — 
ка жа вя ду чы дзяр жаў ны ін спек тар 
Мінск ага га рад ско га ўпраў лен ня 
Дзярж пра мнаг ля да Але на КВІТ ЧУК. — 
А вось у но вых кож нае дзе ян не кант ра-
люе скла да ная элект ро ні ка. Ад па вед на 
трэ ба мець і спе цы яль ныя на вы кі па яе 
аб слу гоў ван ні.

Сваё «але» ёсць і ў пе ра со вач ных 
ат рак цы ё нах. Як і звы чай ныя, яны аба-
вяз ко ва пра хо дзяць што год вы пра ба-
ван не пе рад са мым пер шым за пус кам. 
Ад нак ка лі кан струк цыя пе ра еха ла на 
но вае мес ца, яе за ба ро не на ўклю чаць, 
па куль тую не да сле дуе ін спек тар Дзярж-
пра мнаг ля да. Гэ тае пра ві ла дзей ні чае, 
на ват ка лі за баў ляль ны агрэ гат змя ніў 
дыс ла ка цыю ў ме жах ад на го на се ле на га 
пунк та. І кож ны раз апа рат ста но віц ца на 
ча со вы ўлік у аб лас ным Дзярж пра мнаг-
ля дзе па но вым мес цы зна хо джан ня...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
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Ле тась у кра і не пра ца ва лі 
275 ат рак цы ё наў.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

ПА ПЯ РЭД НЯЯ 
АПЛА ТА ЗБО РУ 
ВІ ТА ЕЦ ЦА

Ка лі ча ла век на пра ця гу го да 
пра ца ваў менш за шэсць ме ся-
цаў, то ён аба вя за ны за пла ціць 
сво е а саб лі вы па да так у па ме ры 
3 млн 600 ты сяч руб лёў. Сён ня 
гэ та да во лі ўну шаль ныя гро шы. 
А ў якіх вы пад ках су ма гэ та га 
збо ру мо жа быць па мен ша на? 
Мі ха іл Ра соль ка пад час ан лайн-
кан фе рэн цыі на сай це БЕЛ ТА 
на га даў, што ў ад па вед нас ці з 
дэ крэ там гра ма дзя нін аба вя за-
ны за пла ціць у бюд жэт збор на 

фі нан са ван не дзярж вы дат каў за 
ад па вед ны год у су ме 20 ба за-
вых ве лі чынь, зы хо дзя чы з па-
ме ру ба за вай ве лі чы ні, уста ноў-
ле най на 1 сту дзе ня пад атко ва га 
пе ры я ду.

Для сты му ля ван ня пла цель-
шчы каў да апла ты збо ру са ма-
стой на дэ крэ там пра ду гледж ва-
ец ца змян шэн не па ме ру збо ру. 
Ка лі пла цель шчы кі ў пе ры яд з 
1 жніў ня бя гу ча га пад атко ва га 
пе ры я ду і не паз ней за 31 мая 
го да, на ступ на га за мі ну лым па-
датко вым пе ры я дам, па ве дам ля-
юць у пад атко вы ор ган па мес цы 
сва ёй рэ гіст ра цыі аб ня ўдзе ле ў 
фі нан са ван ні дзярж вы дат каў 
ці ўдзе ле ў та кім фі нан са ван ні 
менш за 183 ка лян дар ныя дні, а 
так са ма апла цяць збор не паз-
ней за 1 лі пе ня го да, на ступ на га 
за мі ну лым пад атко вым пе ры я-
дам, то су ма збо ру па мян ша ец ца 
на 10%.

Ад апла ты збо ру за ад па вед-
ны пад атко вы пе ры яд вы зва ля-
юц ца гра ма дзя не, якія за гэ ты 
пе ры яд за пла ці лі па да ход ны па-
да так з фі зіч ных асоб, адзі ны па-
да так з ін ды ві ду аль ных прад пры-
маль ні каў і ін шых фі зіч ных асоб, 
па да так па спро шча най сіс тэ ме 
па дат ка аб кла дан ня ў па ме ры, не 
мен шым за 20 ба за вых ве лі чынь. 
Пры апла це гэ тых па дат каў у па-

ме ры, мен шым за 20 ба за вых ве-
лі чынь, су ма збо ру змян ша ец ца 
на су му вы пла ча ных па дат каў.

НЕ ЎСЕ «ВОЛЬ НЫЯ 
ПТУШ КІ» — 
УТРЫ МАН ЦЫ

Гэ тым да ку мен там сён ня па-
ча лі ак тыў на ці ка віц ца так зва-
ныя «сва бод ныя мас та кі», якія 
за раб ля юць гро шы не па срэд на ў 
хат ніх умо вах. На конт іх спе цы я-
ліст спы ніў ся асоб на. Так, згод на 
з дэ крэ там №3 гра ма дзя нін пры-
зна ец ца асо бай, якая ўдзель ні-
чае ў фі нан са ван ні дзяр жаў ных 
рас хо даў у пе ры яд ра бо ты па 

пра цоў ным да га во ры (кант рак-
це) аль бо на ўмо вах удзе лу ў вы-
твор чым ка а пе ра ты ве або ся лян-
скай (фер мер скай) гас па дар цы. 
Сю ды ўва хо дзіць і дзей насць па 
гра ма дзян ска-пра ва вых да га во-
рах, прад ме там якіх з'яў ля ец ца 
вы ка нан не ра бот, ака зан не па-
слуг і ства рэн не аб' ек таў ін тэ лек-
ту аль най улас нас ці, на су му, не 
менш за 70 ба за вых ве лі чынь. У 
тым вы пад ку, ка лі ча ла век пра-
цуе без афі цый на га афарм лен ня 
пра цы і без апла ты па дат каў, то 
ён бу дзе з'яў ляц ца пла цель шчы-
кам збо ру.

Ра зам з тым, па доб ны збор 
уво гу ле ад ме няць, ка лі фры лан-
сер ужо за пла ціў за ад па вед ны 
пад атко вы пе ры яд па да ткі ў па-
ме ры не менш за 20 ба за вых 
ве лі чынь. Пры апла це па дат каў 
у мен шым аб' ёме, яго па мер ад-
мі ну су юць ад су мы збо ру.

РАС ХО ДЫ 
ПРА КАНТ РА ЛЮ ЮЦЬ 
АБА ВЯЗ КО ВА

У ад но сі нах да пла цель шчы каў 
збо ру пад атко вым ор га нам да дзе-
на пра ва ажыц цяў ляць кант роль 
у сфе ры дэк ла ра ван ня да хо даў і 
ма ё мас ці і кант роль за ад па вед-
нас цю рас хо даў гра ма дзя ні на яго 

да хо дам. Ці ўсе пла цель шчы кі 
збо ру ця пер тра пяць пад асо бы 
кант роль пад атко вых ін спек цый? 
«Гэ та са праў ды так, — па ве дам-
ляе Мі ха іл Ра соль ка. — У пер шую 
чар гу бу дуць пра ве ра ны гра ма-
дзя не, якія не ўдзель ні ча лі ў фі-
нан са ван ні дзяр жаў ных рас хо даў, 
але пры гэ тым здзяйс ня лі да ра гія 
па куп кі».

НЕ ВІ НА ВА ТЫ — 
ДА КА ЖЫ 
ДА КУ МЕН ТАЛЬ НА

Ці ка ва, а ці іс нуе ме ха нізм для 
та го, каб гра ма дзя нін мог да ка-
заць у вы пад ку не аб ход нас ці, 
што ён не аба вя за ны пла ціць 
збор? Спе цы я ліст пад атко вай га-
лі ны ад зна чае, што та кі ме ха нізм 
пра ду гле джа ны пунк там 11 дэ-
крэ та. Гра ма дзя нін мае пра ва на 
пра ця гу 30 ка лян дар ных дзён з 
дня атры ман ня па ве дам лен ня 
прад ста віць у пад атко вы ор-
ган да ку мен ты, тлу ма чэн ні, якія 
свед чаць аб ад сут нас ці ў яго аба-
вяз каў па апла це збо ру за ад па-
вед ны пад атко вы пе ры яд аль бо 
аб ня пра віль ным вы лі чэн ні су мы 
збо ру. Гэ тыя да ку мен ты і тлу ма-
чэн ні раз гля да юц ца пад атко вым 
ор га нам на пра ця гу ме ся ца. Ме-
ры па спаг нан ні збо ру ў гэ ты час 
пры мац ца не бу дуць. У на зва ны 
тэр мін пад атко вы ор ган пры ме 
ра шэн не аб па цвяр джэн ні ра ней 
вы да дзе на га па ве дам лен ня, уня-
сен ні ў яго змя нен няў аль бо ану-
ля ван ні. У вы пад ку про пус ку па 
ўваж лі вай пры чы не тэр мі ну пра-
да стаў лен ня да ку мен таў, тлу ма-
чэн няў ён па за яве гра ма дзя ні на 
мо жа быць ад ноў ле ны.

МА ЛЕНЬ КІ 
ЗА РО БАК ЗБО РАМ 
НЕ КА РА ЕЦ ЦА

Сён ня лю дзі тры ма юц ца на-
ват за не ква лі фі ка ва ную пра цу 
з не вя лі кім за роб кам. А ці трэ ба 
бу дзе аплач ваць збор на фі нан-
са ван не дзярж вы дат каў ра бот ні-
ку, які афі цый на пра ца ўлад ка ва-
ны, ад нак атрым лі вае не вы со кую 
за ра бот ную пла ту і, ад па вед на, 
су ма па да ход на га па да тку не пе-
ра вы шае 3,6 млн руб лёў у год?

«Згод на з пунк там 5 дэ крэ та 
гра ма дзя нін пры зна ец ца асо бай, 
якая ўдзель ні чае ў фі нан са ван ні 
дзяр жаў ных рас хо даў у пе ры яд 
ра бо ты па пра цоў ным да га во ры 
(кант рак це). Та кім чы нам, пры 
ажыц цяў лен ні пра цоў най дзей-
нас ці больш за 183 ка лян дар ныя 
дні ў год ён не бу дзе з'яў ляц ца 
пла цель шчы кам збо ру, не за леж-
на ад су мы па да тку, вы пла ча на га 
ім на пра ця гу го да», — удак лад-
няе сі ту а цыю Мі ха іл Ра соль ка.

«КАН ВЕР ТЫ» 
ЗНІК НУЦЬ?

Спа дар Ра соль ка ўпэў не ны, 
што дэ крэт № 3 быў пад рых та-
ва ны ў тым лі ку з мэ тай за бес-
пя чэн ня вы ка нан ня кан сты ту-
цый на га аба вяз ку гра ма дзян па 
ўдзе ле ў фі нан са ван ні дзяр жаў-
ных рас хо даў шля хам апла ты па-
дат каў, пош лін і ін шых пла ця жоў. 
На жаль, фак ты ўтой ван ня гра-
ма дзя на мі да хо даў ад па дат ка-
аб кла дан ня і атры ман ня це ня вых 
да хо даў усё яшчэ ма юць мес ца. 
Пры няц це дэ крэ та бу дзе спры яць 
вы ка ра нен ню та кіх не га тыў ных 
фак таў, як вы пла та зар пла ты ў 
кан вер тах ці атры ман не да хо даў 
ад не за рэ гіст ра ва най прад пры-
маль ніц кай дзей нас ці.

Сяр гей КУР КАЧ

�

Фры лан сер — 
дар ма ед

КА ЛІ ЁН ДЗЕЙ НІ ЧАЕ 
БЕЗ АД ПА ВЕД НА ГА АФАРМ ЛЕН НЯ

Кі раў ні ком дзяр жа вы пры ня ты Дэ крэт № 3 
«Аб па пя рэ джан ні са цы яль на га ўтры ман ства». 
Гэ ты да ку мент пра ду гледж вае ўвя дзен не спе цы-
яль на га збо ру на фі нан са ван не дзярж вы дат каў. 
Ка лі ў вас уз нік лі пы тан ні аб гэ тым па да тку, то 
іс нуе маг чы масць атры маць на іх ад ка зы не-
па срэд на ад спе цы я ліс таў пад атко вай га лі ны. 
Пад ра бяз ную кан суль та цыю па гэ тай тэ ме на 

ста рон ках га зе ты пра вя дзе на чаль нік га лоў на га 
ўпраў лен ня па дат ка аб кла дан ня фі зіч ных асоб 
Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах Бе ла ру сі Мі-
ха іл Ра соль ка.

Па пя рэд нія пы тан ні пры ма юц ца па тэ ле фо-
не: (8-017) 287-17-51, а так са ма на элект рон-
ны ад рас (zvіazda.by@gmaіl.com) на пра ця гу 
бя гу ча га тыд ня.

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»
Пра ца фры лан се рам азна чае дзей насць па-за шта там 

кам па ній, на кшталт пры ват най прак ты кі. Та кі ра бот нік са ма-
стой на зна хо дзіць клі ен таў, вы кон вае пра цу і атрым лі вае за 
гэ та га на ра ры. Мож на раз гля даць фры ланс як пер шы крок 
да ўлас на га біз не су. На прык лад, ка лі ча ла век умее пра ца-
ваць з тэкс та мі — пі саць і рэ да га ваць, то ў ін тэр нэ це мож на 
знай сці пра цу па на пі сан ні тэкс таў для сай таў і атрым лі ваць 
за гэ та гро шы. У сет цы за па тра ба ва ны сот ні пра фе сій — ад 
пра гра міс таў і ды зай не раў да вы клад чы каў і ін жы не раў. Ся-
род фры лан се раў шмат прад стаў ні коў твор чых пра фе сій, 
ІТ-сфе ры, рэ кла мы. У апош ні час фры лан се ра мі ста но вяц ца 
ін жы не ры, вы клад чы кі, ме не джа ры і кан суль тан ты. Мно гія 
фры лан се ры зна хо дзяць клі ен таў праз ін тэр нэт, на прык лад 
на спе цы яль ных бір жах і сэр ві сах.

Каб зарабляць грошы, офіс неабавязковы. Галоўнае — падаткі плаціць.

У гра мад скас ці пра цяг ва ец ца аб мер ка ван не па ла жэн няў 
Дэ крэ та кі раў ні ка дзяр жа вы № 3 «Аб па пя рэ джан ні 
са цы яль на га ўтры ман ства». На ак ту аль ныя пы тан ні 
гэ тай тэ мы ад ка заў на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 
па дат ка аб кла дан ня фі зіч ных асоб Мі ніс тэр ства па па дат ках 
і збо рах Мі ха іл РА СОЛЬ КА.

Пад ра бяз нас ціПад ра бяз нас ці  �� Падзеі, здарэнні, фактыПадзеі, здарэнні, факты  ��

СПАЙС НА ГА ДАЎ ПРА СЯ БЕ
У Ма гі лё ве за тры ма лі гру пу ма ла дых лю дзей, якія зай ма лі ся 
рас паў сюдж ван нем ку рыль ных су ме сяў.

Кам па нія з пя ці ча ла век за раб ля ла на жыц цё про да жам спай су праз 
ін тэр нэ т. Як па ве да мі ла су пра цоў ніца ад дзя лен ня ін фар ма цыі і гра-
мад скіх су вя зяў УУС Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Юлія ХАЛА МЕ Е ВА, 
змоў шчы кі зна хо дзі лі па куп ні коў, атрым лі ва лі гра шо выя пе ра во ды на 
свае элект рон ныя ка шаль кі і ра бі лі за клад кі ку рыль ных су ме сяў дзесь ці 
ў ме жах го ра да. Ганд ля ры ні ко лі не су стра ка лі ся са сва і мі клі ен та мі, але 
пра іх дзей насць ста ла вя до ма су пра цоў ні кам мі лі цыі, якія не ўза ба ве і 
за тры малі пяць удзель ні каў гру пы, уклю ча ю чы кі раў ні ка. Усе яны ма ла-
дыя лю дзі ва ўзрос це ад 19 да 22 га доў, якія, акра мя ад на го (ён, да рэ чы, 
і пры во зіў «та вар» з Мін ска) ні дзе не ву чы лі ся і не пра ца ва лі. Па мес цы 
жы хар ства ад на го з іх зной дзе на больш за 100 гра маў не бяс печ на га 
рас лін на га рэ чы ва. Нар ка ганд ля роў ча кае па збаў лен не во лі да 12 га доў. 
Ка лі бу дзе да ка за на, што ма ла дыя лю дзі ме лі да чы нен не да ар га ні за ва-
най гру поў кі, тэр мін мо жа па вя лі чыц ца да 20 га доў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

СНА РАД ЗА ЛІФ ТАМ
Праз ву чэб ны сна рад у Ба ра на ві чах бы лі эва ку і ра ва ны 99 ча-
ла век.

Па ве дам лен не пра зна хо джан не па да зро на га прад ме та па сту пі ла 
ўве ча ры з ад на го са шмат ква тэр ных да моў па ву лі цы Да мей кі. Пры-
быў шыя вы ра та валь ні кі, якім і па зва ні лі жыль цы, уба чы лі на лес віч най 
пля цоў цы трэ ця га па вер ха за ліф там на драў ля най скры ні бо еп ры-
пас. Ім ака заў ся ву чэб ны 125-мі лі мет ро вы сна рад, які, як па пя рэд не 
мяр ку ец ца, быў пе ра не се ны ў кла доў ку жыль цом ад ной з ква тэр. А 
знай шоў яго на тэ ры то рыі па лі го на і пры нёс да до му, зноў жа згод на 
з па пя рэд няй ін фар ма цы яй, сын муж чы ны — стар ша клас нік. Ра бот-
ні кі МНС ра зам з су пра цоў ні ка мі мі лі цыі эва ку і ра ва лі 99 ча ла век, з іх 
37 дзя цей. Сна рад за бра ла пры быў шая гру па раз мі ні ра ван ня.

«ПРА МЫШ ЛЯЎ» 
КРА ДЗЯ ЖА МІ АЎ ТА МАГ НІ ТОЛ

Ста ліч ныя пра ва ахоў ні кі па «га ра чых сля дах» за тры ма лі 
31-га до ва га мін ча ні на, які спра ба ваў чар го вы раз скрас ці 
аў та маг ні то лу.

На тэ ле фон «102» па сту пі ла па ве дам лен не, што ка ля ад на го з да моў 
па пра спек це Пуш кі на ма ла ды ча ла век, раз біў шы ба ка вое шкло аў та-
ма бі ля, вы цяг вае маг ні то лу. Ка лі праз не каль кі хві лін на мес ца пры быў 
на рад Фрун зен ска га ад дзе ла дэ парт амен та ахо вы, не вя до мы па спра-
ба ваў знік нуць на ве ла сі пе дзе. Бы ло ар га ні за ва на пе ра сле да ван не і 
ма ла до га ча ла ве ка за тры ма лі на ву лі цы Ра ды я тар най. Пры ім бы ла 
скра дзе ная маг ні то ла. Паз ней бы ла ўста ноў ле на да тыч насць за тры ма-
на га гра ма дзя ні на, ра ней су дзі ма га за кра дзя жы, да яшчэ 14 ана ла гіч-
ных эпі зо даў, якія ме лі мес ца на тэ ры то рыі Фрун зен ска га ра ё на. 

ЗА БОЙ СТВА ПАС ЛЯ ЗНА ЁМ СТВА
У Фрун зен скае РУ УС ста лі цы звяр ну ла ся дзяў чы на, якая 
па ве да мі ла, што знай шла ў ква тэ ры па ву лі цы Су ха раў скай, 
дзе зды ма ла па кой, це ла гас па ды ні. Су пра цоў ні кі мі лі цыі са-
праў ды ўба чы лі на пад ло зе на кух ні труп 53-га до вай жан чы ны 
з па шко джан ня мі га ла вы.

Пад час апы тан ня ква та рант кі вы свет лі ла ся, што з жыл ля скра дзе-
ны два но ўт бу кі, за ла тыя юве лір ныя вы ра бы, 200 еў ра і 200 до ла раў. 
Ста ла вя до ма, што на пя рэ дад ні зда рэн ня жан чы на па зна ё мі ла ся 
на ад ным з ра сій скіх ін тэр нэт-сай таў з ма ла дым ча ла ве кам, яко га 
за пра сі ла да ся бе ў гос ці. Но вы зна ё мы прад ста віў ся чу жым імем. 
Ад нак пры са дзей ні чан ні ка лег з Ра сій скай Фе дэ ра цыі на пра ця гу 
су так яго асо ба бы ла ўста ноў ле на. А паз ней — і мес ца зна хо джан-
ня. Па да зра ва ны ў здзяйс нен ні за бой ства 37-га до вы муж чы на быў 
за тры ма ны на ква тэ ры су жы цель кі. Тут жа бы лі зной дзе ны і знік лыя 
з ква тэ ры рэ чы. За тры ма ны ні дзе не пра ца ваў, ра ней быў су дзі мы 
за ра ба ван не, раз бой, асаб лі ва злос нае ху лі ган ства.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗНАЙ ШОЎ ПРЫ ГО ДЫ НА ПАЛЬ ЦЫ
17-га до вы жы хар Бра гі на ра зам з тры ма сяб ра мі ў га ра жы вы-
ра шыў зра біць са ма роб ную пе тар ду. Экс пе ры мент, ад нак, ця-
пер пра цяг ва ец ца ў Го мель скім аб лас ным апё ка вым цэнт ры.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе Го мель ска га аб лас но га УУС, юнак 
змя шаў ня хіт рыя ін грэ ды ен ты і за сы паў іх у ме та ліч ны ба лон чык. 
Як толь кі па чаў утрам боў ваць су месь, ад быў ся са ма пад рыў рэ-
чы ваў. Толь кі дзя ку ю чы вы пад ко вас ці больш ні хто з пры сут ных 
непаўналетніх не па цяр пеў. Ма ла дыя лю дзі пе ра пу жа лі ся, што бу дуць 
па ка ра ны, і та му да вя лі та ва ры ша да до му, а хут кую да па мо гу вы клі-
ка ла ўжо яго ма ці. У рай баль ні цу хло пец быў да стаў ле ны з траў ма мі 
паль цаў. Пас ля ака зан ня пер шай да па мо гі «вы на ход нік» на кі ра ва ны 
для ля чэн ня ў аб лас ны апё ка вы цэнтр.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ
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Бе ра жы це ся беБе ра жы це ся бе  ��

СПАЛЬ ВАН НЕ ТРА ВЫ 
АБА РВА ЛА СЁ ЛЕ ТА 14 ЖЫЦ ЦЯЎ
А за пяць гадоў та кія па жа ры ста лі фа таль ны мі для 29 ча ла век

Ана маль на цёп лае на двор'е ў лю тым і 
са ка ві ку пры вя ло да імк лі ва га рос ту па-
жа раў у пры род ных эка сіс тэ мах. Ту шыць 
уз га ран ні су хой рас лін нас ці, по лы мя ў ля-
сах і на тар фя ні ках ра таў ні кі вы яз джа лі 
больш за 3 ты ся чы ра зоў. У па раў на нні з 
мі ну лым го дам та кіх па жа раў ста ла ў два 
ра зы больш. А ра зам з імі — і ча ла ве чых 
смер цяў.

— Звы чай на пры па лах тра вы гі нуць па-
жы лыя лю дзі, — ана лі зуе сі ту а цыю на чаль нік 
упраў лен ня на гля ду і пра фі лак ты кі Мі ніс тэр-
ства па над звы чай ных сі ту а цы ях Ула дзі мір 
РА ФАЛЬ СКІ. — Яны не ўліч ва юць пры род ныя 
фак та ры, не мо гуць раз лі чыць свае сі лы, не 
здоль ныя на леж ным чы нам кант ра ля ваць вог ні-
шчы. А ка лі агонь вы рваў ся на во лю і за па ла ла 
па бу до ва, на ма га юц ца яго па ту шыць са ма стой-
на. Сі лы ж у сты хіі і ста ро га ча ла ве ка час та ня-
роў ныя. І, толь кі зра зу меў шы гэ та, тэ ле фа ну юць 
ра таў ні кам. Ха ця, па ло гі цы, гэ та трэ ба ра біць 
пры над звы чай най сі ту а цыі ад ра зу, бо губ ля ец-

ца вель мі шмат ча су.
Усю кра і ну абы шлі кад ры з вё сак, па якіх ні-

бы та зноў пра ка ці ла ся вай на. Так, 24 са ка ві ка з 
вёс кі Клет нае Ба ры саў ска га ра ё на а па ло ве трэ-
цяй дня па сту пі ла па ве дам лен не аб уз га ран ні. 
Агонь пе ра тва рыў у по пел во сем гас па дар чых 
па бу доў, дзве да чы, адзін жы лы і адзін за кі ну ты 
дом. А па ча ло ся ўсё з та го, што мяс цо вы 60-га-
до вы жы хар вы ра шыў на вес ці па ра дак на сва ёй 
зям лі і раз вёў вог ні шча. Ад не ка то рых да моў 
за ста лі ся толь кі ко мі ны...

За раз жа ва ўсіх аб лас цях кра і ны дзей ні ча-
юць ма біль ныя гру пы, якія скла да юц ца з прад-
стаў ні коў мяс цо вых вы ка наў чых улад, ор га наў 
унут ра ных спраў, пад раз дзя лен няў МНС, ін спек-
цый пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя. З па чат ку го да яны зра бі лі больш за 
37 ты сяч пра фі лак тыч ных аб' ез даў тэ ры то рыі. 
За па ру шэн ні пра віл па жар най бяс пе кі руб лём 
ад ка за лі больш за 7 ты сяч па ру шаль ні каў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК
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Га зе та «Звяз да» ра зам з прад стаў ні ка мі 
Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі і ін шых СМІ да-
лу чы ла ся да рэс пуб лі кан скай ак цыі «Ты-
дзень ле су — 2015». У гэ ты дзень мы не 
толь кі па да ры лі дру гое жыц цё не каль кім 
ты ся чам ма ла дых ела чак ка ля па сёл ка 
Стань ка ва, але і да ве да лі ся шмат ці ка ва га. 
У пры ват нас ці што меч Ко ле са ва (пры-
ла да для па сад кі са джан цаў дрэў, якая 
на гад вае рыд лёў ку) слу жыць лес ні кам на 
пра ця гу 130 га доў.

Ка лі вы яшчэ не па спе лі ўнес ці сваю па сіль-
ную леп ту ў доб рую спра ву, не за сму чай це ся: 
ак цыя «Ты дзень ле су», аб' яў ле ная Мі ніс тэр-
ствам ляс ной гас па дар кі з 28 са ка ві ка па 4 кра-
са ві ка, у су вя зі з сюр пры за мі на двор'я пра цяг-
ва ец ца. Ча су на «сяў бу» за ста ец ца ма ла, та му 
ле са во ды бу дуць ра ды кож на му, хто за хо ча ім 
да па маг чы. А ў знак удзяч нас ці па час ту юць све-
жым бя ро за ві кам.

— Пад час ак цыі не па срэд на да нас у ляс гас 
пры еха ла не дзе 60 доб ра ах вот ні каў, без улі-
ку прад стаў ні коў ад ар га ні за цый і прад пры ем-
стваў, — рас па вёў га лоў ны ляс ні чы Мінск ага 
ляс га са Аляк сандр МІ РА НО ВІЧ. — У асноў ным 
гэ та сем'і з Мін ска. Акра мя та го, нам да па ма га-
лі са дзіць лес прад стаў ні кі «Бе ла русь наф ты», 

«Газп ра ма», кур сан ты Ака дэ міі МУС, чэм пі ё ны 
і пры зё ры Алім пій скіх гуль няў, мяс цо выя школь-
ні кі... На днях ча ка ем у гос ці су пра цоў ні каў Ка мі-
тэ та дзяр жаў на га кант ро лю, прад стаў ні коў Са-
ве та Мі ніст раў. Агуль ны мі на ма ган ня мі пла ну ем 
за вяр шыць па сад ку да 20 кра са ві ка.

Па вод ле слоў Аляк санд ра Мі ра но ві ча, ужо праз 
10 га доў, ка лі сфар мі ру юц ца на са джэн ні, пад «на-
шы мі» елач ка мі пач нуць з'яў ляц ца ба ра віч кі, а праз 
20 га доў — яга ды. Су пра цоў ні цы Мі ніс тэр ства ін-
фар ма цыі, якія са дзі лі дрэў цы ў су сед няй ка ля і не, 
па абя ца лі аца ніць вы нік су мес най пра цы, бо ўво-
сень збі ра юць гры бы ме на ві та ў гэ тым ле се.

Аляк сандр Мі ра но віч на га даў, што ак цыя 
ўклю чае ў ся бе не толь кі па сад ку ле су, але і 
яго доб ра ўпа рад ка ван не. Не сак рэт, што лю-
дзі, якія вы яз джа юць ад па чыць на пры ро ду, на 
жаль, час та па кі да юць пас ля ся бе го ры смец ця. 
Ка лі б кож ны з ад па чы валь ні каў пры няў удзел 
у ак цыі, то на ступ ны раз сто ра зоў па ду маў бы, 
перш чым па кі нуць плас ты ка вую бу тэль ку на 
ляс ной па лян цы.

«Тыд ні ле су» пра вод зяц ца з 2007 го да. Сё-
ле та ак цыя пры све ча на 70-й га да ві не Пе ра мо гі 
ў Вя лі кай Ай чын най вай не.

На дзея ДРЫ ЛА

�

А ТЫ ПА СА ДЗІЎ ДРЭ ВА 
Ў ГО НАР ПЕ РА МО ГІ?

Ува га: за воч ная пра мая лі нія «Звяз ды»

УСЁ ПРА «ДАР МА Е ДАЎ»

Су пра цоў ні кі ад дзе ла па ба раць бе з эка на міч-
ны мі зла чын ства мі Мас коў ска га РУ УС ста лі-
цы за тры ма лі дзвюх служ бо вых асоб ад на го 
з упраў лен няў буйнога будаўнічага прадпры-
емства, якія, зло ўжы ва ючы паў на моц тва мі, 
пры цяг ва лі пад на ча ле ных ра бо чых, а так са ма 
вы ка рыс тоў ва лі ін стру мент і бу даў ні чую тэх-
ні ку на сва іх дач ных участ ках.

Бы ло вы свет ле на, што на мес нік на чаль ні ка па 
вы твор час ці ад на го з упраў лен няў зай маў ся гэ тым 
са снеж ня 2009 го да па сне жань 2014-га. Апла та 
пра цы ра бо чых на зя мель ным участ ку ў Ла гой скім 

ра ё не, як і амар ты за цыя тэх ні кі, не пра во дзі ла ся. 
А су ма між тым на бег ла не ма лая — ка ля 240 міль-
ё наў руб лёў без улі ку ін дэк са цыі.

Да лей — бо лей. Су пра цоў ні кі пра ку ра ту ры і АБЭЗ 
рай ад дзе ла ўста на ві лі так са ма, што род ны брат па-
да зра ва на га пра цуе га лоў ным ін жы не рам у тым 
жа ўпраў лен ні. Ён з са ка ві ка 2013 го да па сне жань 
2014-га па пры кла дзе сва я ка ар га ні за ваў бу доў лю ў 
Ра тамцы. І так са ма пры цяг ваў усё тых жа ра бо чых і 
тэх ні ку «Ма пі да». На не се ная прад пры ем ству шко да 
скла ла ка ля 144 міль ё наў руб лёў (так са ма без улі ку 
ін дэк са цыі). За ве дзе ны кры мі наль ныя спра вы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ну і ну!Ну і ну!  �� Два бра ты бу да ва лі ся ру ка мі пад на ча ле ных

Аўтарка садзіла лес 
з першым намеснікам 

міністра інфармацыі 
Ігарам ЛУЦКІМ.


