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НЕПРЫБЫТКОВЫ
ЛЁН
Вось ужо некалькі гадоў на Гродзеншчыне не ўдаецца дасягнуць планавых паказчыкаў па вытворчасці
лёну. У КДК Гродзенскай вобласці разбіраліся, дзе
дае збой тэхналагічны ланцужок. Аказалася, што
ўвесь працэс — ад нарыхтоўкі да перапрацоўкі —
мае пэўныя хібы.
Перад аграрыямі рэгіёна стаіць задача нарыхтаваць у
год 8,7 тысячы тон ільновалакна. Але фактычна ў мінулым
годзе ўдалося атрымаць толькі 3,2 тысячы тон. Менш за
план у 2,5 раза.
Асноўная прычына — у фінансавым стане заводаў, які
нельга назваць здавальняючым. Пры гэтым, адзначаюць
у КДК, прадпрыемствам аказваецца дзяржпадтрымка.
Напрыклад, за апошнія два гады было выдзелена з бюджэту амаль 11,5 млн рублёў на закупку абсталявання. Вось
толькі не ўсюды яно выкарыстоўваецца эфектыўна. Так,
на ААТ «Карэлічы-Лён» бельгійская лінія, якая абышлася
ў 420 тысяч рублёў, загружана толькі на 20 %, пры гэтым
тэхнічныя характарыстыкі прадукцыі значна ніжэйшыя,
чым дазваляе абсталяванне. І такая сітуацыя не адзінкавая. На заводзе ў Дзятлаўскім раёне набыта лінія за
580 тысяч рублёў, а яе загрузка ў студзені — кастрычніку
мінулага года склала толькі 11 %.
Нізкая вытворчасць не дазваляе справіцца з дзяржзаказам па валакне. Калі два гады таму пастаўкі набліжаліся да
планавых, то ў 2018-м выканана толькі 67 % ад патрэбнага.
Спецыялісты КДК высветлілі, што праблема пачынаецца
ад парушэння тэхналогіі вырошчвання лёну.
Пад пасевы выдзяляюцца не самыя лепшыя землі, а таксама не вытрымліваюцца тэрміны сяўбы. Складана ідуць
справы з падкормкай. Яе папросту не хапае. Спецыялісты
КДК звярнулі ўвагу, што і пад сёлетні ўраджай частка земляў не адпавядае патрабаванням па гумусе.
Маргарыта УШКЕВІЧ.

Учынак

У Печах афіцэр закрыў салдата
ад гранаты
Надзвычайнае здарэнне адбылося 14 сакавіка. Падчас
планавых заняткаў па агнявой падрыхтоўцы адпрацоўвалася кіданне ручной наступальнай гранаты РГД-5. Так
здарылася, што салдат тэрміновай службы ўпусціў баявую
гранату ў акоп.
— Кіраўнік заняткаў, старшы лейтэнант Дзмітрый Філіповіч, праявіў мужнасць і вытрымку, — паведамілі ў прэсслужбе Міністэрства абароны. — Ён літаральна выкінуў
салдата за межы акопа і закрыў яго ад асколкаў сваім
целам. Абодва вайскоўцы атрымалі нязначныя траўмы.
Валяр'ян ШКЛЕННІК.

Ну і ну!

На прыгожае жыццё
Украў 16 тысяч долараў у жонкі
У сталіцы супрацоўнікі міліцыі затрымалі раней судзімага жыхара горада, які здзейсніў гэта.
Да праваахоўнікаў звярнулася жанчына з заявай аб знікненні грашовых сродкаў з кватэры. Было ўстаноўлена, што
да прапажы датычны муж заяўніцы. Як паведамілі ў Партызанскім РУУС Мінска, 63-гадовы мужчына нядаўна вызваліўся з месцаў пазбаўлення волі. Прыехаўшы да жонкі, ён
даведаўся, што яна атрымала буйную суму грошай у спадчыну. Дачакаўшыся, калі жанчына сыдзе з дому, зламыснік
знайшоў 16 тысяч долараў, сабраў свае рэчы і адправіўся ў
бок вакзала, дзе пасля і быў затрыманы аператыўнікамі.
Як растлумачыў сам зламыснік, ён збіраўся з'ехаць у
Маскву, дзе пражывалі яго сваякі, і выдаткаваць грошы
на прыгожае жыццё.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ГУЛЬНІ ЗБІРАЮЦЬ
«ЗОРАК»
За месяц да старту на стадыёне «Дынама» выступіць гурт «Каста» і Святлана Лабада
Маштабны
спартыўна-культурны
фестываль «Brіght Fеstіvаl»
адбудзецца 11 мая на
Нацыянальным алімпійскім
стадыёне «Дынама», ён будзе
складацца з некалькіх
блокаў. Ініцыятарамі фэсту
сталі фонд «Дырэкцыя
ІІ Еўрапейскіх гульняў
2019 года», ТАА «Джэт Фэст»
і Беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт.
З 15.00 на аб'екце стартуюць розныя зоны ак тыўнасці, наведвальнікі
змогуць выпрабаваць сябе на дзясятках інтэрак тыўных пляцовак федэрацый па відах спорту, а таксама
су стрэц ца з вядомымі беларускімі
спартсменамі. На стадыёне будуць
прадстаўлены песенныя і танцавальныя батлы, конкурсы, фота-зоны, майстар-класы, фудкорт.
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«Фестываль збярэ поўны стадыён
«Дынама», для нас гэта стане добрым
тэстам, у першую чаргу перад цырымоніямі адкрыцця і закрыцця ІІ Еўрапейскіх гульняў, мерапрыемства дазволіць
зразумець, да чаго рыхтавацца, — расказвае намеснік дырэктара фонду
«Дырэкцыя ІІ Еўрапейскіх гульняў
2019 года» Анатоль КОТАЎ. — Першае адказнае мерапрыемства на стадыёне прайшло летась, гэта футбольны матч мінскага «Дынама» і піцерскага «Зеніта», але там была адмысловая
катэгорыя гледачоў — футбольныя
балельшчыкі, тут жа гледачы будуць
розныя».
Ар га ні за цы яй фес ты ва лю займа ец ца кам па нія «Джэт Фэст», у
па служ ным спі се якой ар га ні за цыя
най ста рэй ша га фес ты ва лю кра і ны
«Космас наш!» і «Рок за Баброў». У
фэсце «Brіght Fеstіvаl» прымуць удзел самыя вядомыя беларускія выканаўцы, такія як J-Морс і «Ляпіс-98»,

а такса ма па пуляр ныя вы ка наў цы
з суседніх краін, у ліку якіх Святлана
Лабада і гурт «Каста», а хэдлайнер
мерапрыемства пакуль трымаецца ў
таямніцы.
«Для нас велізарны гонар быць
часткай яркай каманды, — адзначае
сузаснавальнік і дырэктар кампаніі
«Джэт Фэст» Аляксандр КОСАЧ. —
Нам хацелася б зрабіць гэты фестываль максімальна даступным для ўсіх
слаёў насельніцтва, магчымасці стадыёна «Дынама» і ідэя дазваляюць. На
свяце будуць задзейнічаны не толькі
трыбуны стадыёна, але само ядро, на
якое пакладуць спецыяльнае пакрыццё».
Білеты на фэст ужо паступілі ў продаж, за першыя тры дні іх было прададзена каля трох тысяч. Цяпер іх кошт
складае 25 рублёў, невялікае павышэнне цэн запланавана пасля 20 сакавіка.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

Суботнікі па ўборцы, добраўпарадкаванні і азеляненні тэрыторый стартуюць у Мінску 16 сакавіка.
Аб'явы аб плануемых мерапрыемствах размешчаны
на сайтах раённых адміністрацый, паведамляе БелТА.
Падчас суботнікаў прывядуць у парадак двары, плошчы, вуліцы, скверы, паркі, зоны адпачынку і іншыя
аб'екты сацыяльна-бытавога і культурнага прызначэння, мемарыяльныя комплексы, месцы баявой і воінскай
славы, тэрыторыі арганізацый, будаўнічых пляцовак.
Летась камунальныя арганізацыі сталіцы зарабілі 146,5 мільёна рублёў за кошт арэнды дзяржаўнай
маёмасці, якая знаходзіцца ва ўласнасці горада, паведамілі ў камітэце дзяржаўнай маёмасці Мінгарвыканкама. Асноўнымі арэндадаўцамі аб'ектаў нерухомасці
выступаюць жыллёвыя рамонтна-эксплуатацыйныя
арганізацыі раёнаў сталіцы, Мінскі гарадскі цэнтр нерухомасці, Галоўнае ўпраўленне спажывецкага рынку
Мінгарвыканкама і КУП «Мінская спадчына». Цяпер ва
ўласнасці Мінска знаходзіцца больш за 10,8 мільёна
квадратных метраў плошчаў.

Надвор'е

Ужо нават уначы з плюсам
Пачынаючы з нядзелі
сіноптыкі абяцаюць да плюс 16 градусаў
У першай палове гэтага тыдня зіма нагадала пра сябе пахаладаннем і снегападамі ў паўднёвых раёнах
нашай краіны. Але пахаладанне было нямоцным і
аказалася непрацяглым. Ужо ў чацвер атмасферныя франты прынеслі на тэрыторыю краіны больш
цёплае паветра з Заходняй Еўропы. На выхадныя
чакаюцца дажджы і пацяпленне, найбольш істотнае — на паўднёвым захадзе краіны, паведамілі
спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання
і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.
Сёння ўдзень пад уплывам атмасферных франтоў, якія
ссоўваюцца з боку Заходняй Еўропы, на значнай частцы тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы.
Днём ападкі будуць суправаджацца парывістым ветрам.
Максімальная тэмпература паветра складзе 5—10 цяпла.
У суботу франтальныя раздзелы прынясуць нам часам
дажджы, па паўночным усходзе — з мокрым снегам. Месцамі чакаецца парывісты вецер. Тэмпература паветра
ўначы складзе ад мінус 1 да плюс 5 градусаў, удзень —
3—10 цяпла.
У нядзелю ўначы надвор'е будуць вызначаць атмасферныя франты, а ўдзень у краіну з паўднёвага захаду
Еўропы пачне паступаць цёплая паветраная маса. Уначы
на большай частцы тэрыторыі краіны, а ўдзень па поўначы пройдуць кароткачасовыя дажджы. Раніцай у некаторых раёнах чакаецца слабы туман. Тэмпература паветра
ўначы складзе ад нуля да плюс 7 градусаў. Удзень будзе
7—13 цяпла, па паўднёвым захадзе паветра прагрэецца
да 14—16 градусаў.
Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў,
у панядзелак уначы месцамі, раніцай і днём у многіх раёнах краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўначы складзе ад плюс 1 да плюс 6 градусаў.
Удзень прагназуецца досыць цёплае надвор'е — плюс
6—13 градусаў, а па паўднёвым усходзе яно будзе амаль
красавіцкае — 15—16 цяпла.
Сяргей КУРКАЧ.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
«Боінг» рэкамендаваў прыпыніць палёты
самалётаў 737 Mах
Прэ зі дэнт ЗША Дональд Трамп распарадзіўся неадкладна прыпыніць
палёты Bоеіng 737 Mах 8
і Mах 9 у сувязі з крушэннем лайнераў у Эфіопіі і ў
Інданезіі. Сама авіякампанія падтрымала рашэнне
прэзідэнта і рэкамендавала Федэральнаму ўпраўленню
грамадзянскай авіяцыі прыпыніць палёты ўсіх самалётаў
гэтай лінейкі. «Bоеіng па-ранейшаму цалкам упэўнены ў
бяспецы 737 Mах. Аднак пасля кансультацыі з Федэральным авіяцыйным упраўленнем ЗША, Нацыянальным саветам па бяспецы на транспарце ЗША і авіяцыйнымі ўладамі
і іх кліентамі па ўсім свеце Bоеіng з-за павышаных мер
засцярогі і каб супакоіць авіяцыйную грамадскасць наконт
бяспекі гэтага самалёта рэкамендаваў Федэральнаму
ўпраўленню часова прыпыніць палёты ўсяго парку Bоеіng
737 Mах у колькасці 371 машыны па ўсім свеце», — адзначаецца ў паведамленні Bоеіng. Эксплуатацыя паветраных
суднаў гэтай серыі пачалася ў 2017 годзе. Мадэль з'яўля-

ецца самым прадаваным самалётам у гісторыі кампаніі.
Як паведаміў БелТА дырэктар Дэпартамента па авіяцыі
Міністэрства транспарту і камунікацый Арцём Сікорскі,
цяпер паветраныя судны гэтай мадэлі ў Беларусі не эксплуатуюцца.

даў, пакончылі з сабой. Па словах прадстаўнікоў уладаў,
асобы нападнікаў устаноўлены, аднак не выдаюцца ў інтарэсах следства. Раней яны не прыцягваліся да крымінальнай адказнасці. Версія пра тое, што нападнікі наведвалі
гэтую навучальную ўстанову, не пацвердзілася.

У бразільскай школе застрэлілі
дзесяць чалавек

«Фэйсбук» перажыў найбуйнейшы збой

Сама меней дзесяць
чалавек загінулі ў выніку страляніны ў адной са
школ штата Сан-Паўлу ў
Бразіліі, яшчэ 17 атрымалі
раненні. Пра гэта паведаміла бразільскае інфармацыйнае агенцтва Аgenсіа
Brаsіl. Як стала вядома,
двое ўзброеных падлеткаў у чорнай вопратцы і масках
уварваліся ў будынак навучальнай установы і адкрылі
агонь па дзецях, якія выйшлі з класаў на перамену. Прычым у аднаго з тых, хто нападаў, быў рэвальвер, а ў другога — лук са стрэламі (магчыма, арбалет). Паліцыя пазней
знайшла ў навучальнай установе самаробнае выбуховае
прыстасаванне. Пасля масавага расстрэлу тыя, хто напа-

У рабоце «Фэйсбука» і «Інстаграма» адбыўся збой, які
закрануў карыстальнікаў па
ўсім свеце. Гэта датычылася
і месенджараў «Фэйсбука» і
WhаtsАрр. Для кампаніі гэта
самы сур'ёзны збой у рабоце
за ўсю яе гісторыю, ён працягваўся большую частку дня. Апошні раз «Фэйсбук»
перажываў падобныя праблемы ў 2008 годзе, калі ў яго
было 150 мільёнаў карыстальнікаў. Цяпер іх каля 2,3 мільярда. Хоць галоўная старонка сацсеткі была даступная,
многія карыстальнікі паведамлялі, што не маглі нічога там
посціць. Карыстальнікі «Інстаграма» скардзіліся, што не
маглі абнаўляць стужку і дадаваць новыя фатаграфіі. Паводле звестак сэрвісу Dоwndеtесtоr, які сачыў за работай
папулярных сетак, праблема была глабальнай.

