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ТРАМП СПА ДЗЯ ЕЦ ЦА НА ПОС ПЕХ СУ СТРЭ ЧЫ 
З КІМ ЧЭН ЫНАМ

«Як вы ве да е це, у 

нас вель мі ці ка вая су-

стрэ ча, і я ду маю, што 

яна прой дзе вель мі доб-

ра», — ска заў ён прэм'-

ер-мі ніст ру Сін га пу ра Лі 

Сянь лу ню. Ён так са ма па дзя ка ваў Лі за гас цін насць. Як 

вя до ма, пер шы ў гіс то рыі са міт ЗША і КНДР, на якім ад-

бу дзец ца су стрэ ча аме ры кан ска га прэ зі дэн та До наль да 

Трам па і паў ноч на ка рэй ска га лі да ра Кім Чэн Ына, прой-

дзе сён ня ў Сін га пу ры. Ра ней аме ры кан скі лі дар за явіў, 

што раз ліч вае на нар ма лі за цыю ад но сін з КНДР, і не вы-

клю чыў маг чы мас ці пад пі сан ня мір най да мо вы з Пхень-

я нам. Ён да даў, што ЗША не пры муць ад мо ву Пхень я на 

ад поў най дэ нук ле а ры за цыі — у та кім вы пад ку санк цыі і 

ціск су свет най су поль нас ці на Пхень ян уз моц няц ца.

ЖЫ ХА РЫ КРА І НЫ БАС КАЎ ПА ТРА БУ ЮЦЬ 
БОЛЬ ШАЙ НЕ ЗА ЛЕЖ НАС ЦІ

Дзя сят кі ты сяч жы ха роў Кра і ны Бас каў — аў та ном на га 

рэ гі ё на на поў на чы Іс па ніі — вы стра і лі ся жы вым лан цу гом 

даў жы нёй 202 кі ла мет ры з за клі кам боль шай аў та но-

міі. Удзель ні кі ак цыі на пі са лі свае па жа дан ні на шый ных 

хуст ках. Лан цуг пра цяг нуў ся ад га ра доў Сан-Се басць ян 

і Біль баа на поў на чы Іс па ніі да Ві то рыі, ста лі цы Кра і ны 

Бас каў, дзе зна хо дзіц ца яе пар ла мент. Рэ гі ён ва ло дае 

больш вы со кай сту пен ню са ма кі ра ван ня, чым Ка та ло нія,

якая ак тыў на да ма га ец ца не за леж нас ці ад Мад ры да. 

У апош нія га ды ў Кра і не Бас каў пад трым ка ідэі не за леж-

нас ці не каль кі аслаб ла. Тым не менш мно гія лі чаць, што 

на сель ніц тва па він на мець пра ва пра вес ці рэ фе рэн дум 

па пы тан ні сва іх бу ду чых ад но сін з Мад ры дам.

ПАД ЧАС ТЭ РАК ТА Ў КА БУ ЛЕ ЗА ГІ НУ ЛІ 12 ЧА ЛА ВЕК
Акра мя та го, па ра не на 

больш за 30 ча ла век, па-

ве дам ляе тэ ле ка нал Tolo 

News са спа сыл кай на ін-

фар ма цыю Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя Аф га ні-

ста на. Па звест ках тэ ле-

ка на ла, тэ ра рыст-смя рот нік па да рваў ся ка ля ўва хо ду ў 

мі ніс тэр ства га рад ско га ад наў лен ня і раз віц ця кра і ны ў 

ра ё не Да ру ла ман. Па вод ле па пя рэд ніх звес так, у мо мант 

вы бу ху су пра цоў ні кі мі ніс тэр ства па кі да лі бу ды нак.

АЛЕ НУ РА БЭ РУ НЕ ДА ЛІ СКА РЫЦЬ ХМА РА ЧОС 
У СЕ У ЛЕ

Фран цуз скі «ча ла век-па вук» Ален Ра бэр па спра ба ваў 

пад няц ца без стра хоў кі на 123-па вяр хо вы бу дын ка Lotte 

World Tower. Штурм хма ра чо са спы ні ла служ ба бяс пе-

кі: эк стрэ ма ла за тры ма лі на 75-м па вер се, па коль кі ён 

па ды маў ся без да зво лу. Ахоў ні кі іш лі за ім дзве га дзі ны 

ўнут ры бу дын ка. Да рэ чы, Ален Ра бэр за свае да сяг нен-

ні за не се ны ў Кні гу рэ кор даў Гі не са. На яго ра хун ку — 

са мыя вя до мыя хма ра чо сы пла не ты, уклю ча ю чы ве жу 

«Бурдж-Ха лі фа» ў Ду баі.

Хмар насць праг на зу ец ца ў аў то-

рак, а да лей бу дзе прак тыч на су-
ха, па ве да мі лі ў Рэс пуб лі кан скім 
цэнт ры па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант-
ро лі ра дые ак тыў на га за брудж-
ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га 
ася род дзя Мінп ры ро ды.

У се ра ду і чац вер на ша кра і на бу-
дзе зна хо дзіц ца ў асноў ным у воб лас-

ці па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку, 

сфар мі ра ва най ва ўме ра на цёп лай па-

вет ра най ма се. Праў да, у паў днё вых 

ра ё нах ада б'ец ца ўплыў ат мас фер на-

га фрон ту, які перамя шча ец ца па поў-

на чы Укра і ны. Ча ка ец ца пе ра мен ная 

воб лач насць, бу дзе пе ра важ на без 

апад каў. Толь кі ў не ка то рых ра ё нах 

па поўд ні маг чы мы ка рот ка ча со выя 

даж джы і на валь ні цы. Ве цер уме ра ны, 

пры на валь ні цах па ры віс ты. Тэм пе ра-

ту ра па вет ра ўна чы бу дзе ад плюс 8 

да плюс 14 гра ду саў, удзень — ад 20 

цяп ла па паў ноч ным ус хо дзе да плюс 

28 гра ду саў па поўд ні кра і ны.

Пе ра важ на без апад каў ча ка ец ца 

і ў пят ні цу, толь кі мес ца мі па за ха дзе 

прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, 

ча сам з на валь ні ца мі. Тэм пе ра ту ра па-

вет ра ўна чы скла дзе ад 9 да 16 цяп ла, 

удзень бу дзе ўжо 22—29 цяп ла.

Па звест ках Бел гід ра ме та, на вы-

хад ных у не ка то рых ра ё нах прой дуць 

ка рот кія цёп лыя даж джы, пра шу мяць 

на валь ні цы. Удзень праг на зу ец ца ад 

плюс 21 да плюс 28 гра ду саў, а ў паў-

днё вых ра ё нах у гэ тыя дні ча ка ец ца 

ўво гу ле га ра чы ня — 30—31 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ



Будзь у кур се!Будзь у кур се!  

У 75 РА Ё НАХ НЕЛЬ ГА Ў ЛЯ СЫ
Пра за ба ро ну на на вед ван не ля соў па ве да мі лі ў прэс-

служ бе Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі.

Та кія ра шэн ні мяс цо вых улад аб умоў ле ны вы со кім кла-

сам па жар най не бяс пе кі з-за ўмоў на двор'я. За кры ты для 

на вед ван ня ўсе ля сы Го мель скай, Брэсц кай і Гро дзен скай 

аб лас цей. Так са ма част ко ва нель га бы ваць у ляс ных угод-

дзях на тэ ры то рыі Мін скай, Ві цеб скай і Ма гі лёў скай аб-

лас цей. 

Да ве дац ца ак ту аль ную ін фар ма цыю пра ўвя дзен не за-

ба рон на на вед ван не ля соў мож на на ін тэр ак тыў най кар це 

на сай це Мін ляс га са. Звест кі на ёй аб наў ля юц ца па ме ры 

ўвя дзен ня ці ад ме ны гэ тых за ба рон.

Толь кі за мі ну лыя вы хад ныя су пра цоў ні кі дзяр жаў най 

ляс ной ахо вы лік ві да ва лі 11 па жа раў. Боль шая част ка з іх — 

шэсць — ад бы лі ся ў Мін скай воб лас ці. Яшчэ два па жа ры 

зда ры лі ся ў Гро дзен скай воб лас ці, па ад ным за фік са ва на 

ў Ві цеб скай, Го мель скай і Ма гі лёў скай аб лас цях. Агуль ная 

пло шча ўзга ран ня скла ла 7,9 гек та ра.

ЗА АБ СТА НОЎ КАЙ 
СО ЧАЦЬ «БУС ЛЫ»

Спе цы я ліс ты дзяр жаў най авія цый най ава рый на-вы-

ра та валь най уста но вы «Авія цыя» пра вод зяць па вет-

ра ны ма ні то рынг мес цаў ма са ва га ад па чын ку гра-

ма дзян з вы ка ры стан нем бес пі лот ных ля таль ных 

апа ра таў «Бу сел М» на тэ ры то рыі Мінск ага ра ё на, 

у пры ват нас ці, За слаў ска га ва да схо ві шча (Мін скае 

мо ра), ва да схо ві шча Пціч і пры лег лых тэ ры то рый.

Ува га ўдзя ля ец ца не санк цы я на ва на му раз вя дзен ню агню, 

вы паль ван ню тра вы і су хой рас лін нас ці, за га ран ням у пры-

род ных эка сіс тэ мах, зна хо джан ню транс парт ных срод каў у 

за ба ро не ных мес цах і на яў нас ці не санк цы я на ва ных зва лак 

на тэ ры то рыі, што пры мы кае да вод ных аб' ек таў. У вы ні ку 

ма ні то рын гу за га ран няў у пры род ных эка сіс тэ мах і па ру шэн-

няў пра ві лаў пры ро да ка ры стан ня не вы яў ле на. На да дзе ны 

мо мант вы ка на на ча ты ры па лё ты бес пі лот ных ля таль ных 

апа ра таў. З-за вы со ка га кла са па жар най не бяс пе кі ўся пі-

ла та ва ная авія цыя МНС так са ма зна хо дзіц ца ў па вет ры і 

пра во дзіць ма ні то рынг эка сіс тэм на пра ця гу ўся го дня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



У ПЕРШЫ КЛАС — 
ТОЛЬКІ ПА МЕСЦЫ ПРАЖЫВАННЯ?

Ка неш не, най больш ак-

ту аль ная гэ та сі ту а цыя для 

Мін ска, дзе функ цы я нуе 

50 гім на зій, пры чым пяць з 

іх ра ней не ме лі па чат ко вых 

кла саў. Дзве з апош ніх усё ж 

та кі на бя руць пер ша клас ні каў 

(13-я і 27-я гім на зіі), але ў трох 

(№№ 25, 41 і 42) на бо ру па-

куль не бу дзе. А гэ та зна чыць, 

што тут так са ма ўклю ча ец ца 

тэ ры та ры яль ны прын цып на-

бо ру ў пя тыя кла сы.

Да рэ чы, у 2017/2018 на-

ву чаль ным го дзе ў кра і не 

дзей ні ча лі 215 гім на зій, з іх 

28 не ме лі па чат ко вай шко-

лы. У шэ ра гу ра ён ных гім на-

зій, на кшталт Ма ла рыц кай, 

Глы боц кай ці Шу мі лін скай 

ра ён най гім на зіі-ін тэр на та 

для сель скіх дзя цей, на бор 

ра ней ажыц цяў ляў ся толь кі 

ў пя тыя кла сы па вы ні ках ус-

туп ных іс пы таў. Са мае дзіў-

нае, што ка рыс ную ін фар ма-

цыю баць кі мо гуць знай сці 

да лё ка не на ўсіх сай тах 

уста ноў аду ка цыі. Ці на бі-

ра юць яны пер шыя кла сы? 

Як бу дуць кам плек та вац ца 

пя тыя кла сы? Якія да мы ці 

ву лі цы за ма ца ва ныя за гім-

на зі я мі? І сай ты ра ён ных 

ад дзе лаў аду ка цыі ў гэ тым 

ма ла да па ма га юць.

Ка лі пры ма ла ся ра шэн не 

аб ад ме не эк за ме наў, у пер-

шую чар гу браў ся пад ува гу 

псі ха ла гіч ны склад нік гэ та га 

пы тан ня: эк за мен, як пра ві-

ла, ства раў вель мі моц нае 

на пру жан не для дзя цей. Ця-

пер жа ўсе дзе ці, якія на ву-

ча юц ца ў чац вёр тых кла сах 

гім на зій, змо гуць аў та ма тыч-

на пе рай сці ў пя ты клас гэ тай 

жа ўста но вы аду ка цыі. Вы-

клю чэн не скла да юць толь кі 

5-я кла сы гім на зій-ка ле джаў 

мас тац тваў, дзе кон курс ны 

ад бор па вы ні ках пра вер кі 

твор чых здоль нас цяў па-ра-

ней ша му за хоў ва ец ца.

Ёсць яшчэ адзін важ ны 

ню анс: у Мі ніс тэр стве аду-

ка цыі абя ца лі, што тэ ры та-

ры яль ны прын цып ад бо ру 

дзя цей не бу дзе дзей ні чаць 

пры кам плек та ван ні бе ла-

рус ка моў ных гім на зій, бо ў 

вы пад ку жорст кай тэ ры та-

 ры яль най пры вяз кі мо жа па ў-

стаць пы тан не з іс на ван нем 

та кіх уста ноў.

У 23-ю мін скую гім на зію, 

раз ме шча ную ў са мым цэнт-

ры ста лі цы, дзя цей пры во зяць 

з уся го го ра да. Але на сай це 

гэ тай уста но вы зме шча на ін-

фар ма цыя пра ра шэн не ад-

мі ніст ра цыі Са вец ка га ра ё на 

аб за ма ца ван ні за гім на зі яй 

пэў ных да моў. «Дзе ці, якія 

не пра жы ва юць на тэ ры то-

рыі мік ра ра ё на, мо гуць быць 

за лі ча ны на сва бод ныя вуч-

нёў скія мес цы. За лі чэн не на 

сва бод ныя мес цы ажыц цяў-

ля ец ца ў па рад ку чар го вас-

ці па да чы за яў за кон ны мі 

прад стаў ні ка мі вуч няў», — 

па ве дам ля ец ца на афі цый-

ным ін тэр нэт-рэ сур се. У той 

жа час за мін скай гім на зі яй 

№ 4, раз ме шча най у спаль-

ным мік ра ра ё не ста лі цы, ні-

я кіх да моў не за ма ца ва на. 

Тут пла ну юць на браць ча ты-

ры пер шыя кла сы — уся го 

96 ча ла век. Пры ём да ку мен таў 

бу дзе ажыц цяў ляц ца ў па рад ку 

чар го вас ці па да чы за яў.

Па сло вах на чаль ні-

ка ад дзе ла да школь най, 

агуль най ся рэд няй і спе-

цы яль най аду ка цыі Ка мі-

тэ та па аду ка цыі Ма ры ны 

ІЛЮ ШЧЭ НІ, за ма ца ван не 

за 23-й гім на зі яй жы ха роў 

пэў ных да моў не азна чае, 

што ту ды не змо гуць тра-

піць бе ла рус ка моў ныя дзе-

ці, якія пра жы ва юць у ін шых 

ра ё нах. Так са ма і жы ха ры 

за ма ца ва ных за бе ла рус ка-

моў най гім на зі яй да моў, ка-

лі яны жа да юць, каб іх дзі ця 

на ву ча ла ся на рус кай мо ве, 

мо гуць па даць да ку мен ты ў 

ін шую най блі жэй шую да іх 

уста но ву аду ка цыі.

Але для та го, каб дзі ця, 

якое не пра жы вае ў мік ра ра-

ё не ці да мах, за ма ца ва ных 

за ўста но вай аду ка цыі, маг-

ло тра піць ту ды на сва бод-

нае мес ца, баць кі па він ны 

за пі сац ца на аса біс ты пры ём 

да кі раў ні ка гэ тай уста но вы 

і па даць ад па вед ную за яву. 

Пра вы ні кі яе раз гля ду ка мі-

сі яй бу дзе пры мац ца ра шэн-

не, аб якім баць кі па він ны 

быць пра ін фар ма ва ныя не 

паз ней за 30 жніў ня.

Шко лы і гім на зіі бу дуць 

вес ці пры ём да ку мен таў з 

12 чэр ве ня да 28 жніў ня (на 

сва бод ныя мес цы ў ін шыя 

ўста но вы — з 13 чэр ве ня). 

У пер шую чар гу ўста но ва 

аду ка цыі аба вя за на пры-

няць усіх дзя цей, якія за-

ма ца ва ныя за кан крэт най 

гім на зі яй ці шко лай.

Што даты чыц ца ўзрос ту 

па тэн цы яль ных школь ні каў, 

то ў пер шы клас пры ма юц-

ца дзе ці, якім на 1 ве рас ня 

споў ні ла ся шэсць і больш 

га доў. Па жа дан ні ад на го з 

за кон ных прад стаў ні коў да-

пус ка ец ца пры ём у пер шы 

клас дзі ця ці, яко му шэсць 

га доў споў ніц ца ў пе ры яд з 

1 да 30 ве рас ня ад па вед на га 

на ву чаль на га го да.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



На двор'еНа двор'е   ВІЛЬ ГА ЦІ ГЛЕ БЕ НЕ ХА ПАЕ... 
І ДА ПЛЮС 31

На гэ тым тыд ні ча ка юц ца толь кі ка рот ка ча со выя даж джы і рэд кія на валь ні цы

Уся спра ва ў тым, што пас ля ад ме ны эк за ме наў у пя тыя кла сы гім на зій 

і ўвя дзен ня тэ ры та ры яль на га прын цы пу за ма ца ван ня дзя цей за гэ ты мі 

ўста но ва мі да стат ко ва вя лі кая коль касць баць коў за ста лі ся та кім ра шэн нем 

не за да во ле ныя і па ча лі шу каць спо са бы зай мець рэ гіст ра цыю ў па трэб ным 

до ме, якая, на іх дум ку, дае шанц тра піць у жа да ную ўста но ву (не толь кі 

ў пер шы, але і ў пя ты кла с).

12 чэр ве ня рас па чы на ец ца пры ём да ку мен таў ад баць коў пер ша клас ні каў. 
Па дзея быц цам бы з раз ра ду ша ра го вых, але толь кі не сё ле та

Фі нан сыФі нан сы  

Рэ зер вы кры ху зні зі лі ся
Зо ла та ва лют ныя рэ зер вы кра і ны на 1 чэр ве ня 

скла лі 6,94 млрд до ла раў, па ве да мі лі ва ўпраў лен ні 

ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў На цы я наль на га 

бан ка.

Та кім чы нам, за май зо ла та ва лют ныя рэ зер вы зні зі лі ся 

на 98,5 млн до ла раў (на 1,4 %) пас ля рос ту ў кра са ві ку на 

43,5 млн до ла раў (на 0,6 %). Зні жэн не ўзроў ню між на род ных 

рэ зер во вых ак ты ваў па вы ні ках мая аб умоў ле на пла на вым 

па га шэн нем ура дам і На цы я наль ным бан кам знеш ніх і ўнут-

ра ных аба вя за цель стваў у за меж най ва лю це на агуль ную 

су му ка ля 331 млн до ла раў.

Сяр гей КУР КАЧ




