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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
У НЕ ПА ЛЕ РАЗ БІЎ СЯ СА МА ЛЁТ

У аэ ра пор це Кат ман-

ду пры па са дцы раз біў ся 

па са жыр скі са ма лёт, па-

ве да мі ла ВВС. Ах вя ра мі 

ста лі як мі ні мум 40 ча-

ла век. Са ма лёт банг-

ла дэш скай авія кам па ніі 

US-Bangla вы ка ціў ся з 

па ла сы пры па са дцы ў 

аэ ра пор це Трыб ху ван і ўрэ за ўся ў фут боль нае по ле, ад-

быў ся вы бух. Ула ды па ве да мі лі ВВС, што ў са ма лё це 

бы ло ка ля 67 ча ла век і ча ты ры чле ны экі па жа. Вя до ма 

пра 17 эва ку я ва ных. Са ма лёт пры ля цеў са ста лі цы Банг-

ла дэш — Да кі.

У ФЛА РЫ ДЗЕ НА СТАЎ НІ КАМ ДА ДУЦЬ ЗБРОЮ
Кан грэс Фла ры ды пры няў за ко на пра ект, які да зва ляе 

на стаў ні кам на сіць зброю. Па кет мер на кі ра ва ны на пра-

ду хі лен не тра ге дый, па доб ных рас стрэ лу ў Парк лен дзе. 

Ад на ча со ва ўве дзе на за ба ро на про да жу пры лад, якія па-

вы ша юць ска ра стрэль насць паў аў та ма тыч най зброі.

АМАЛЬ ТРЭЦЬ ВЕ НЕ ЦЫІ ЗА ТА ПІ ЛА 
ПАС ЛЯ ЛІЎ НЯЎ

Моц ныя даж джы пры вя лі да пад тап лен ня 28 пра цэн таў 

тэ ры то рыі гіс та рыч на га цэнт ра Ве не цыі. Мэ рыя го ра да 

за яў ляе, што шко ды і якіх-не будзь ка та стра фіч ных на-

ступ стваў не па гадзь не па цяг ну ла. Як па ве да міў прэс-сак-

ра тар мэ ра Ве не цыі Але-

санд ра Бер та зі, уз ро вень 

ва ды ў го ра дзе пад ня ўся 

на 119 сан ты мет раў над 

уз роў нем мо ра, але за тым 

па чаў спа даць. Гэ ты па каз-

чык лі чыц ца «да стат ко ва 

вы со кім». «Для нас та кія 

з'я вы не рэд касць, але дзіў-

на, што гэ та ад бы ло ся ме на ві та ў са ка ві ку», — за ўва жыў 

су раз моў нік агенц тва.

ПАЙ ШОЎ З ЖЫЦ ЦЯ АЛЕГ ТА БА КОЎ
На род ны ар тыст СССР, мас тац кі кі раў нік ММТ імя Чэ ха-

ва і «Та ба кер кі» Алег Та ба коў па мёр ва ўзрос це 82 га доў. 

Пра гэ та па ве дам ляе РІА На ві ны са спа сыл кай на прэс-

служ бу ММТ імя Чэ ха ва. Ак цёр пай шоў з жыц ця ў акру-

жэн ні сям'і ў баль ні цы, дзе зна хо дзіў ся не каль кі ме ся цаў. 

У кан цы снеж ня яго ўвя лі ў штуч ную ко му для та го, каб 

зняць на груз ку з унут ра ных ор га наў. Не ўза ба ве ар тыст 

прый шоў у пры том насць, але ні ко га не па зна ваў.

Та ба коў вя до мы па кар ці нах «Вай на і мір», «Сям нац цаць 

ім гнен няў вяс ны», «Два нац цаць крэс лаў», «Д'Артаньян і 

тры муш ке цё ры», «Не каль кі дзён з жыц ця Аб ло ма ва», 

«Маск ва сля зам не ве рыць», «Ча ла век з буль ва ра Ка пу-

цы наў». Яго го ла сам га во раць ге роі ані ма цый ных філь маў 

«Бо бік у гас цях у Бар бо са», «Трое з Пра стак ва шы на», 

«Ка ні ку лы ў Пра стак ва шы не», «Зі ма ў Пра стак ва шы не» 

і «Во жык плюс ча ра па ха». У Та ба ко ва за ста ла ся жон ка — 

акт ры са Ма ры на Зу дзі на, а так са ма чац вё ра дзя цей.

Бы вай це, Алег Паў ла віч...

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь смут ку юць у су вя зі са смер-

цю вя до ма га бе ла рус ка га дзяр жаў на га дзея ча і дып ла-

ма та Ва лян ці на Ула дзі мі ра ві ча ВЯ ЛІЧ КІ і вы каз ва юць 

глы бо кія спа чу ван ні яго род ным і бліз кім.

Гуч ная спра ваГуч ная спра ва  

«Бе ла русь ка лій» 
ака жа да па мо гу сем' ям 
за гі ну лых шах цё раў

Аб гэ тым па ве да міў жур на ліс там ге не раль ны ды-

рэк тар ААТ «Бе ла русь ка лій» Іван ГА ЛА ВА ТЫ, пе-

рад ае БЕЛ ТА.

«Ра бот ні кі зна хо дзі лі ся пад вы кі ну тай ру дой, по бач з 

аб ста ля ван нем. Як ні сум на, смерць на ста ла ім гнен на, у 

до лю се кун ды, ка лі ад бы ло ся аб ру шэн не да ху. Уся го на 

руд ні ку пра ца ва ла ка ля 150 ча ла век, а ў на прам ку, дзе 

ад бы ла ся ава рыя, — 14 ча ла век. Гэ та гор ны ўчас так, які 

скла да ец ца з не каль кіх пра ход чых комп лек саў», — ад-

зна чыў Іван Га ла ва ты.

Гар ня коў шу ка лі больш за 30 га дзін, за ва лы раз бі ра лі 

ўруч ную. У ноч з 10 на 11 са ка ві ка гор на вы ра та валь ні ка-

мі з-пад за ва лу вы цяг ну ты ма шы ніст гор ных вы емач ных 

ма шын Мак сім Іва ноў і гор на ра бо чы ачы шчаль на га за бою 

Дзміт рый Валь коў 1973 і 1985 га доў на ра джэн ня. Шах цё ры 

за гі ну лі. У іх за ста лі ся жон кі, у Мак сі ма Іва но ва — дзве 

дач кі, у Дзміт рыя Валь ко ва — сын.

Зда рэн не, як мяр ку ец ца, звя за на з асаб лі вы мі геа ла гіч-

ны мі струк ту ра мі — муль да мі, у яд рах якіх пад вя лі кім ціс-

кам змя шча юц ца га зы, у тым лі ку ме тан. Для ўста наў лен ня 

дак лад най пры чы ны гі бе лі двух ра бо чых пры аб ру шэн ні 

ў шах це ААТ «Бе ла русь ка лій» на зна ча ны су до ва-ме ды-

цын скія экс пер ты зы



Доб рая на ві наДоб рая на ві на  

Ру ка мі кра наць, 
на ка на пах ля жаць

Ка ля 200 пра цоў ных мес цаў бу дзе ство ра на ў ве лі зар-

ным цэнт ры та ва раў для до ма «Ка ру сель», які толь кі 

што ад крыў ся ў Го ме лі. Як ад зна чыў на мес нік стар-

шы ні Го мель ска га га рад ско га вы ка наў ча га ка мі тэ та 

Сяр гей АНД РЭ ЕЎ, пра ект па чы наў ся ўся го год та му:

— На гэ тым мес цы ста я лі ме та ліч ныя га ра жы і бы лі 

за рас ні кі кус тоўя. Ін вес та ры змаг лі ў ка рот кія тэр мі ны 

рэа лі за ваць пра ект «пад ключ». У Го ме лі та кі цэнтр, дзе 

комп лекс на са бра на ўсё для та го, каб з гус там аб ста ля-

ваць дом, пер шы. Доб ра, што ка ля дзвюх со цень га мяль-

чан тут атры ма юць да стой ную пра цу.

На пло шчы ў 11 ты сяч квад рат ных мет раў сваю пра-

дук цыю прад ста ві лі ка ля 70 вы твор цаў мэб лі і эле мен таў 

дэ ко ру з Бе ла ру сі і Ра сіі. Не ка то рыя брэн ды з'я ві лі ся ў 

Го ме лі ўпер шы ню. Тут раз ме шча на не толь кі са мая роз-

ная мэб ля, але і прад ме ты ін тэр' еру, тэкс тыль, по суд... 

Ганд лё вая зо на мае фар мат ад кры тай пра сто ры, дзе на-

вед валь ні кам да зво ле на не толь кі кра наць ру ка мі мэб лю, 

але ся дзець на ёй і на ват ля жаць. Ар га ні за та ры абя ца юць, 

што са цы яль ную знач насць бу дуць пад трым лі ваць са мы мі 

роз ны мі ак цы я мі для на вед валь ні каў.  

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ



Будзь у кур се!Будзь у кур се!  

Прой дзе ак цыя «Ар се нал»
ГУ УС Мін гар вы кан ка ма ін фар муе, што з 19 да 23 са-

ка ві ка на тэ ры то рыі кра і ны бу дзе пра хо дзіць спе-

цы яль нае апе ра тыў на-пра фі лак тыч нае ме ра пры-

ем ства «Ар се нал».

Ка лі вы ма е це ін фар ма цыю аб фак тах не за кон на га 

аба ро ту і за хоў ван ня зброі, прось ба па ве да міць у най блі-

жэй шае ад дзя лен не мі лі цыі або па тэ ле фо не 102.

Як на га да лі ў ад дзе ле ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў 

ГУ УС Мін гар вы кан ка ма, гра ма дзя не, якія доб ра ах вот на 

зда дуць не за рэ гіст ра ва ную зброю і бо еп ры па сы, вы зва ля-

юц ца ад кры мі наль най і ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кія спа-

чу ван ні на мес ні ку прэм' ер-мі ніст ра Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь Мі ха і лу Іва на ві чу Ру са му ў су вя зі з на пат каў шым 

яго вя лі кім го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

Ура чыс тая цы ры мо нія ад бы ла ся ў Му зеі су час най 

бе ла рус кай дзяр жаў нас ці. Тра ды цый нае ме ра пры-

ем ства пры мер ка ва на да Дня Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, які бу дзе ад зна чац ца 15 са ка ві ка.

Га лоў ныя ге роі ак цыі — 14-га до выя пад лет кі. Двац цаць 

сем хлоп цаў і дзяў чат пры еха лі з роз ных кут коў Бе ла ру-

сі — ад Ба ра на віч да По лац ка, каб атры маць з рук кі раў-

ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та На тал лі Ка ча на вай га лоў ны 

да ку мент у іх жыц ці. Удзель ні кі ак цыі ўжо да ка за лі, што 

з'яў ля юц ца год ны мі прад стаў ні ка мі су час най мо ла дзі. Ся род 

іх — ак ты віс ты БРСМ і БРПА, вы дат ні кі ву чо бы, юныя ар-

тыс ты, чле ны спар тыў ных ка ман даў, пе ра мож цы на вукова-

прак тыч ных кан фе рэн цый і прад мет ных алім пі яд.

Па прось бе жур на ліс таў На тал ля Ка ча на ва ўспом ні ла, 

як са ма ўпер шы ню атры ма ла паш парт:

— Ра ней та кіх ура чыс тых ме ра пры ем стваў не бы ло. Мы 

пры хо дзі лі ў паш парт ны стол, рас піс ва лі ся і атрым лі ва лі да-

ку мент. Вель мі ра ду ю ся, та му што з'я ві ла ся та кая слаў ная, 

доб рая тра ды цыя, якая не су мнен на па він на пра цяг вац ца. 

Для ма ла до га ча ла ве ка — гэ та зна ка вы дзень, які ён за-

пом ніць на ўсё жыц цё.

Цы ры мо нія ўру чэн ня да ла старт Усе бе ла рус кай ак цыі 

«Мы — гра ма дзя не Бе ла ру сі!», пры све ча най Дню Кан сты ту-

цыі. Свя точ ныя ме ра пры ем ствы бу дуць ад бы вац ца з 12 да 

15 са ка ві ка ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны. Удзель ні ка мі па тры я тыч-

на га пра ек та Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за мо ла дзі 

ста нуць пе ра мож цы ма ла дзёж най эс та фе ты твор час ці «Мая 

Бе ла русь. Мая бу ду чы ня». Пад час ме ра пры ем стваў яны 

пра чы та юць улас ныя вер шы аб Ра дзі ме. Га лоў ныя па дзеі 

ак цыі прой дуць так са ма ў Ка мі тэ це дзяр жаў на га кант ро лю, 

Са ве це Рэс пуб лі кі і Кан сты ту цый ным су дзе.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Эка на міч ная ак ты ві за цыя 
ідзе ў плюс

Сім вал гра ма дзян ства
Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та ўру чы ла юным бе ла ру сам паш пар ты
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Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу-

ка шэн ка па він ша ваў Бе ла рус кі са юз 

ве тэ ра наў вай ны ў Аф га ні ста не з 25-

год дзем. «Шмат га доў у га ра чай кроп цы 

пла не ты са вец кія вай скоў цы па каз ва лі 

шчы ры прык лад вер нас ці і слу жэн ня 

Ра дзі ме. Пе ра жыў шы су ро выя вы пра-

ба ван ні, бы лыя ад на па лча не з'яд на лі ся 

для за ха ван ня па мя ці аб муж нас ці і ге-

ра із ме на шых ра бят, уза ем най да па мо гі 

і пад трым кі. Вось ужо чвэрць ста год дзя 

ваш Са юз не дае за быць боль жорст-

кіх страт, на гад вае нам аб крох кас ці і 

каш тоў нас ці мі ру», — га во рыц ца ў він-

ша ван ні.

Так са ма кі раў нік дзяр жа вы па жа даў 

моц на га зда роў 'я, шчас ця і даб ра бы ту. 

Звяр та ю чы ся да чле наў Са ю за, Аляк-

сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў: «Ва шы 

згур та ва насць, сі ла і ўпэў не насць вар-

тыя пе рай ман ня. Ма ю чы за слу жа ны 

аў та ры тэт, вы ўно сі це знач ны ўклад у 

за ха ван не адзін ства і зго ды ў гра мад-

стве, вы ха ван не ма ла до га па ка лен ня, 

па пра ве лі чы це ся пе ра ем ні ка мі ба я-

вой сла вы ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най 

вай ны».

Учо ра Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-

сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся з 

дзяр жаў ным сак ра та ром Саюз-

най дзяр жа вы Ры го рам Ра по-

там. Су раз моў цы за кра ну лі і 

тэ му прэ зі дэнц кіх вы ба раў, якія 

ад бу дуц ца ў Ра сіі ў гэ тую ня-

дзе лю. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ад зна чыў, што пад час та кой па-

лі тыч най кам па ніі ак ты ві зу юц ца 

не толь кі гра мад скія, але і эка-

на міч ныя пра цэ сы. «У Бе ла ру сі 

так са ма мы на зі ра ем і ад чу ва ем 

гэ ты пульс», — пад крэс ліў Прэ-

зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што 

га лоў нае — гэ ты тэмп пас ля вы ба раў 

пад тры маць. Па коль кі Бе ла русь і Ра-

сія цес на звя за ныя, та кая эка на міч ная 

ак ты ві за цыя ідзе нам у плюс. Аляк-

сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ёсць 

шэ раг пы тан няў, якія пас ля вы ба раў 

не аб ход на аб мер ка ваць, на прык лад, 

у сфе ры ва ен на-па лі тыч на га і эка-

на міч на га су пра цоў ніц тва. «Ду маю, 

што фар мат Са юз най дзяр жа вы для 

гэ та га па ды хо дзіць, — да даў Прэ зі-

дэнт. — Та му нам на ле жыць аб мер ка-

ваць з ва мі, якія ак ту аль ныя пы тан ні 

мы вы не сем на раз гляд Вы шэй ша га 

дзяр жаў на га са ве та, і па га ва рыць 

аб тым, ка лі пры клад на мы змо жам 

яго пра вес ці». Аляк сандр Лу ка шэн ка 

звяр нуў ува гу, што, ка лі атры ма ец ца, 

гэ та маг чы ма зра біць ад на ча со ва з 

ві зі там абра на га Прэ зі дэн та Ра сіі ў 

Бе ла русь. Пры гэ тым да па ся джэн-

ня не аб ход на, каб ве дам ствы і ўра-

ды абедз вюх кра ін пра пра ца ва лі 

ад па вед ныя пы тан ні. «Каб зноў не 

выносілася на ўзро вень прэ зі дэн таў 

тое, што па він ны вы ра шаць мі ніст ры 

і ін шыя чле ны ўра да».

Ры гор Ра по та да ла жыў аб сфар-

мі ра ва ным па рад ку дня па ся джэн няў 

Са ве та Мі ніст раў і Вы шэй ша га дзяр-

жаў на га са ве та. Так са ма на су стрэ чы 

з жур на ліс та мі дзярж сак ра тар рас ка-

заў, што Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-

пі саў бюд жэт Са юз най дзяр жа вы на 

2018 год. На ВДС, на дум ку Ры го ра 

Ра по ты, мож на бу дзе па гля дзець на 

перс пек ты ву, як у да лей шым фар мі-

ра ваць бюд жэт з улі кам, на прык лад, 

коль кас ці су мес ных пра грам, якая 

рас це.

На дзея АНІ СО ВІЧ.


