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«Бо інг» рэ ка мен да ваў пры пы ніць па лё ты 
са ма лё таў 737 Mах

Прэ зі дэнт ЗША До-

нальд Трамп рас па ра дзіў-

ся не ад клад на пры пы ніць 

па лё ты Bоеіng 737 Mах 8 

і Mах 9 у су вя зі з кру шэн-

нем лайнераў у Эфі о піі і ў 

Ін да не зіі. Са ма авія кам па-

нія пад тры ма ла ра шэн не 

прэ зі дэн та і рэ ка мен да ва ла Фе дэ раль на му ўпраў лен ню 

гра ма дзян скай авія цыі пры пы ніць па лё ты ўсіх са ма лё таў 

гэ тай лі ней кі. «Bоеіng па-ра ней ша му цал кам упэў не ны ў 

бяс пе цы 737 Mах. Ад нак пас ля кан суль та цыі з Фе дэ раль-

ным авія цый ным упраў лен нем ЗША, На цы я наль ным са ве-

там па бяс пе цы на транс пар це ЗША і авія цый ны мі ўла да мі 

і іх клі ен та мі па ўсім све це Bоеіng з-за па вы ша ных мер 

за сця ро гі і каб су па ко іць авія цый ную гра мад скасць на конт 

бяс пе кі гэ та га са ма лё та рэ ка мен да ваў Фе дэ раль на му 

ўпраў лен ню ча со ва пры пы ніць па лё ты ўся го пар ку Bоеіng 

737 Mах у коль кас ці 371 ма шы ны па ўсім све це», — ад зна-

ча ец ца ў па ве дам лен ні Bоеіng. Экс плу а та цыя па вет ра ных 

суд наў гэ тай се рыі па ча ла ся ў 2017 го дзе. Ма дэль з'яў ля-

ец ца са мым пра да ва ным са ма лё там у гіс то рыі кам па ніі. 

Як па ве да міў Бел ТА ды рэк тар Дэ парт амен та па авія цыі 

Мі ніс тэр ства транс пар ту і ка му ні ка цый Ар цём Сі кор скі, 

ця пер па вет ра ныя суд ны гэ тай ма дэ лі ў Бе ла ру сі не экс-

плу а ту юц ца.

У бра зіль скай шко ле за стрэ лі лі 
дзе сяць ча ла век

Са ма ме ней дзе сяць 

ча ла век за гі ну лі ў вы ні-

ку стра ля ні ны ў ад ной са 

школ шта та Сан-Паў лу ў 

Бра зі ліі, яшчэ 17 атры ма лі 

ра нен ні. Пра гэ та па ве да-

мі ла бра зіль скае ін фар ма-

цый нае агенц тва Аgenсіа 

Brаsіl. Як ста ла вя до ма, 

двое ўзбро е ных пад лет каў у чор най воп рат цы і мас ках 

ува рва лі ся ў бу ды нак на ву чаль най уста но вы і ад кры лі 

агонь па дзе цях, якія вый шлі з кла саў на пе ра ме ну. Пры-

чым у ад на го з тых, хто на па даў, быў рэ валь вер, а ў дру го-

га — лук са стрэ ла мі (маг чы ма, ар ба лет). Па лі цыя паз ней 

знай шла ў на ву чаль най уста но ве са ма роб нае вы бу хо вае 

пры ста са ван не. Пас ля ма са ва га рас стрэ лу тыя, хто на па-

даў, па кон чы лі з са бой. Па сло вах прад стаў ні коў ула даў, 

асо бы на пад ні каў уста ноў ле ны, ад нак не вы да юц ца ў ін та-

рэ сах след ства. Ра ней яны не пры цяг ва лі ся да кры мі наль-

най ад каз нас ці. Вер сія пра тое, што на пад ні кі на вед ва лі 

гэ тую на ву чаль ную ўста но ву, не па цвер дзі ла ся.

«Фэй сбук» пе ра жыў най буй ней шы збой
У ра бо це «Фэй сбу ка» і «Ін-

стаг ра ма» ад быў ся збой, які 

за кра нуў ка рыс таль ні каў па 

ўсім све це. Гэ та да ты чы ла ся 

і ме сен джа раў «Фэй сбу ка» і 

WhаtsАрр. Для кам па ніі гэ та 

са мы сур' ёз ны збой у ра бо це 

за ўсю яе гіс то рыю, ён пра-

цяг ваў ся большую част ку дня. Апош ні раз «Фэй сбук» 

пе ра жы ваў па доб ныя праб ле мы ў 2008 го дзе, ка лі ў яго 

бы ло 150 міль ё наў ка рыс таль ні каў. Ця пер іх ка ля 2,3 міль-

яр да. Хоць га лоў ная ста рон ка сац сет кі бы ла да ступ ная, 

мно гія ка рыс таль ні кі па ве дам ля лі, што не маг лі ні чо га там 

по сціць. Ка рыс таль ні кі «Ін стаг ра ма» скар дзі лі ся, што не 

маг лі аб наў ляць стуж ку і да да ваць но выя фа та гра фіі. Па-

вод ле звес так сэр ві су Dоwndеtесtоr, які са чыў за ра бо тай 

па пу ляр ных се так, праб ле ма бы ла гла баль най.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Су бот ні кі па ўбор цы, доб ра ўпа рад ка ван ні і азе-

ля нен ні тэ ры то рый стар ту юць у Мін ску 16 са ка ві ка. 

Аб' явы аб пла ну е мых ме ра пры ем ствах раз ме шча ны 

на сай тах ра ён ных ад мі ніст ра цый, па ве дам ляе Бел ТА. 

Пад час су бот ні каў пры вя дуць у па ра дак два ры, пло-

шчы, ву лі цы, скве ры, пар кі, зо ны ад па чын ку і ін шыя 

аб' ек ты са цы яль на-бы та во га і куль тур на га пры зна чэн-

ня, ме ма ры яль ныя комп лек сы, мес цы ба я вой і во ін скай 

сла вы, тэ ры то рыі ар га ні за цый, бу даў ні чых пля цо вак.

Ле тась ка му наль ныя ар га ні за цыі ста лі цы за ра бі-

лі 146,5 міль ё на руб лёў за кошт арэн ды дзяр жаў най 

ма ё мас ці, якая зна хо дзіц ца ва ўлас нас ці го ра да, па ве-

да мі лі ў ка мі тэ це дзяр жаў най ма ё мас ці Мін гар вы кан-

ка ма. Асноў ны мі арэн да даў ца мі аб' ек таў не ру хо мас ці 

вы сту па юць жыл лё выя ра монт на-экс плу а та цый ныя 

ар га ні за цыі ра ё наў ста лі цы, Мін скі га рад скі цэнтр не-

ру хо мас ці, Га лоў нае ўпраў лен не спа жы вец ка га рын ку 

Мін гар вы кан ка ма і КУП «Мін ская спад чы на». Ця пер ва 

ўлас нас ці Мін ска знаходзіцца больш за 10,8 міль ё на 

квадратных мет раў пло шчаў.

Маш таб ны 

спар тыў на-куль тур ны 

фес ты валь «Brіght Fеstіvаl» 

ад бу дзец ца 11 мая на 

На цы я наль ным алім пій скім 

ста ды ё не «Ды на ма», ён бу дзе 

скла дац ца з не каль кіх 

бло каў. Іні цы я та ра мі фэс ту 

ста лі фонд «Ды рэк цыя 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

2019 го да», ТАА «Джэт Фэст» 

і Бе ла рус кі дзяр жаў ны 

ўні вер сі тэт.

З 15.00 на аб' ек це стар ту юць роз-

ныя зо ны ак тыў нас ці, на вед валь ні кі 

змо гуць вы пра ба ваць ся бе на дзя-

сят ках ін тэр ак тыў ных пля цо вак фе-

дэ ра цый па ві дах спор ту, а так са ма 

су стрэц ца з вядомымі беларускімі 

спартсменамі. На ста ды ё не бу дуць 

прад стаў ле ны пе сен ныя і тан ца валь-

ныя бат лы, кон кур сы, фо та-зо ны, май-

стар-кла сы, фуд корт.

«Фес ты валь збярэ поў ны ста ды ён 

«Ды на ма», для нас гэ та ста не доб рым 

тэс там, у пер шую чар гу пе рад цы ры мо-

ні я мі ад крыц ця і за крыц ця ІІ Еў ра пей-

скіх гуль няў, ме ра пры ем ства да зво ліць 

зра зу мець, да ча го рых та вац ца, — рас-

каз вае на мес нік ды рэк та ра фон ду 

«Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

2019 го да» Ана толь КО ТАЎ. — Пер-

шае ад каз нае ме ра пры ем ства на ста-

ды ё не прай шло ле тась, гэ та фут боль-

ны матч мінск ага «Ды на ма» і пі цер ска-

га «Зе ні та», але там бы ла ад мыс ло вая 

ка тэ го рыя гле да чоў — фут боль ныя 

ба лель шчы кі, тут жа гле да чы бу дуць 

роз ныя».

Ар га ні за цы яй фес ты ва лю зай-

ма 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 

«Кос мас наш!» і «Рок за Баб роў». У 

фэс це «Brіght Fеstіvаl» пры муць уд-

зел са мыя вя до мыя бе ла рус кія вы-

ка наў цы, та кія як J-Морс і «Ля піс-98», 

а так са ма па пу ляр ныя вы ка наў цы 

з су сед ніх краін, у лі ку якіх Свят ла на 

Ла ба да і гурт «Кас та», а хэд лай нер 

ме ра пры ем ства па куль тры ма ец ца ў 

та ям ніцы.

«Для нас ве лі зар ны го нар быць 

част кай яр кай ка ман ды, — ад зна чае 

су за сна валь нік і ды рэк тар кам па ніі 

«Джэт Фэст» Аляк сандр КО САЧ. — 

Нам ха це ла ся б зра біць гэ ты фес ты-

валь мак сі маль на да ступ ным для ўсіх 

сла ёў на сель ніц тва, маг чы мас ці ста-

ды ё на «Ды на ма» і ідэя да зва ля юць. На 

свя це бу дуць за дзей ні ча ны не толь кі 

тры бу ны ста ды ё на, але са мо яд ро, на 

якое пакладуць спе цы яль нае па крыц-

цё».

Бі ле ты на фэст ужо па сту пі лі ў про-

даж, за пер шыя тры дні іх бы ло пра да-

дзе на ка ля трох ты сяч. Ця пер іх кошт 

скла дае 25 руб лёў, не вя лі кае па вы-

шэн не цэн за пла на ва на пас ля 20 са-

ка ві ка.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

ГУЛЬ НІ ЗБІ РА ЮЦЬ 
«ЗО РАК»

За ме сяц да стар ту на ста ды ё не «Ды на ма» вы сту піць гурт «Кас та» і Свят ла на Ла ба да

Вось ужо не каль кі га доў на Гро дзен шчы не не ўда ец-

ца да сяг нуць пла на вых па каз чы каў па вы твор час ці 

лё ну. У КДК Гро дзен скай воб лас ці раз бі ра лі ся, дзе 

дае збой тэх на ла гіч ны лан цу жок. Ака за ла ся, што 

ўвесь пра цэс — ад на рых тоў кі да пе ра пра цоў кі — 

мае пэў ныя хі бы.

Пе рад аг ра ры я мі рэ гі ё на ста іць за да ча на рых та ваць у 

год 8,7 ты ся чы тон іль но ва лак на. Але фак тыч на ў мі ну лым 

го дзе ўда ло ся атры маць толь кі 3,2 ты ся чы тон. Менш за 

план у 2,5 ра за.

Асноў ная пры чы на — у фі нан са вым ста не за во даў, які 

нель га на зваць зда валь ня ю чым. Пры гэ тым, ад зна ча юць 

у КДК, прад пры ем ствам аказ ва ец ца дзярж пад трым ка. 

На прык лад, за апош нія два га ды бы ло вы дзе ле на з бюд-

жэ ту амаль 11,5 млн руб лёў на за куп ку аб ста ля ван ня. Вось 

толь кі не ўсю ды яно вы ка рыс тоў ва ец ца эфек тыў на. Так, 

на ААТ «Ка рэ лі чы-Лён» бель гій ская лі нія, якая абы шла ся 

ў 420 тысяч руб лёў, за гру жа на толь кі на 20 %, пры гэ тым 

тэх ніч ныя ха рак та рыс ты кі пра дук цыі знач на ні жэй шыя, 

чым да зва ляе аб ста ля ван не. І та кая сі ту а цыя не адзін-

ка вая. На за вод зе ў Дзят лаў скім ра ё не на бы та лі нія за 

580 ты сяч руб лёў, а яе за груз ка ў сту дзе ні — каст рыч ні ку 

мі ну ла га го да скла ла толь кі 11 %.

Ніз кая вы твор часць не да зва ляе спра віц ца з дзярж за ка-

зам па ва лак не. Ка лі два га ды та му па стаў кі на блі жа лі ся да 

пла на вых, то ў 2018-м вы ка на на толь кі 67 % ад па трэб на га. 

Спе цы я ліс ты КДК вы свет лі лі, што праб ле ма па чы на ец ца 

ад па ру шэн ня тэх на ло гіі вы рошч ван ня лё ну.

Пад па се вы вы дзя ля юц ца не са мыя леп шыя зем лі, а так-

са ма не вы трым лі ва юц ца тэр мі ны сяў бы. Скла да на ідуць 

спра вы з пад корм кай. Яе па прос ту не ха пае. Спе цы я ліс ты 

КДК звяр ну лі ўва гу, што і пад сё лет ні ўра джай част ка зем-

ляў не ад па вя дае па тра ба ван ням па гу му се.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

На двор'еНа двор'е

Ужо на ват уна чы з плю сам
Па чы на ю чы з ня дзе лі 

сі ноп ты кі абя ца юць да плюс 16 гра ду саў
У пер шай па ло ве гэ та га тыд ня зі ма на га да ла пра ся-

бе па ха ла дан нем і сне га па да мі ў паў днё вых ра ё нах 

на шай кра і ны. Але па ха ла дан не бы ло ня моц ным і 

ака за ла ся не пра цяг лым. Ужо ў чац вер ат мас фер-

ныя фран ты пры нес лі на тэ ры то рыю кра і ны больш 

цёп лае па вет ра з За ход няй Еў ро пы. На вы хад ныя 

ча ка юц ца даж джы і па цяп лен не, най больш іс тот-

нае — на паў днё вым за ха дзе кра і ны, па ве да мі лі 

спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 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.

Сён ня ўдзень пад уплы вам ат мас фер ных фран тоў, якія 

ссоў ва юц ца з бо ку За ход няй Еў ро пы, на знач най част-

цы тэ ры то рыі кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. 

Днём ападкі бу дуць су пра ва джац ца па ры віс тым вет рам. 

Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе 5—10 цяп ла. 

У су бо ту фран таль ныя раз дзе лы пры ня суць нам ча сам 

даж джы, па паў ноч ным ус хо дзе — з мок рым сне гам. Мес-

ца мі ча ка ец ца па ры віс ты ве цер. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе ад мі нус 1 да плюс 5 гра ду саў, удзень — 

3—10 цяп ла.

У ня дзе лю ўна чы на двор'е бу дуць вы зна чаць ат мас-

фер ныя фран ты, а ўдзень у кра і ну з паўд нё ва г а за ха ду 

Еў ро пы пач не па сту паць цёп лая па вет ра ная ма са. Уна чы 

на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны, а ўдзень па поў на-

чы прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Ра ні цай у не ка то-

рых ра ё нах ча ка ец ца сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе ад ну ля да плюс 7 гра ду саў. Удзень бу дзе 

7—13 цяп ла, па паў днё вым за ха дзе па вет ра пра грэ ец ца 

да 14—16 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, 

у па ня дзе лак уна чы мес ца мі, ра ні цай і днём у мно гіх ра ё-

нах кра і ны ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы. Тэм пе ра-

ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 1 да плюс 6 гра ду саў. 

Удзень праг на зу ец ца до сыць цёп лае на двор'е — плюс 

6—13 гра ду саў, а па паў днё вым ус хо дзе яно бу дзе амаль 

кра са віц кае — 15—16 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Учы накУчы нак

У Пе чах афі цэр за крыў сал да та 
ад гра на ты

Над звы чай нае зда рэн не ад бы ло ся 14 са ка ві ка. Пад час 

пла на вых за ня ткаў па аг ня вой пад рых тоў цы ад пра цоў-

ва ла ся кі дан не руч ной на сту паль най гра на ты РГД-5. Так 

зда ры ла ся, што сал дат тэр мі но вай служ бы ўпус ціў ба я вую 

гра на ту ў акоп.

— Кі раў нік за ня ткаў, стар шы лей тэ нант Дзміт рый Фі лі-

по віч, пра явіў муж насць і вы трым ку, — па ве да мі лі ў прэс-

служ бе Мі ніс тэр ства аба ро ны. — Ён лі та раль на вы кі нуў 

сал да та за ме жы ако па і за крыў яго ад аскол каў сва ім 

це лам. Абод ва вай скоў цы атры ма лі ня знач ныя траў мы.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Ну і ну!Ну і ну!

На пры го жае жыц цё
У краў 16 ты сяч до ла раў у жон кі

У ста лі цы су пра цоў ні кі мі лі цыі за тры ма лі ра ней су-

дзі ма га жы ха ра го ра да, які здзейс ніў гэ та.

Да пра ва ахоў ні каў звяр ну ла ся жан чы на з за явай аб знік-

нен ні гра шо вых срод каў з ква тэ ры. Бы ло ўста ноў ле на, што 

да пра па жы да тыч ны муж за яў ні цы. Як па ве да мі лі ў Пар ты-

зан скім РУ УС Мін ска, 63-га до вы муж чы на ня даў на вы зва-

ліў ся з мес цаў па збаў лен ня во лі. Пры ехаў шы да жон кі, ён 

да ве даў ся, што яна атры ма ла буй ную су му гро шай у спад-

чы ну. Да ча каў шы ся, ка лі жан чы на сы дзе з до му, зла мыс нік 

знай шоў 16 ты сяч до ла раў, са браў свае рэ чы і ад пра віў ся ў 

бок вак за ла, дзе пас ля і быў за тры ма ны апе ра тыў ні ка мі.

Як рас тлу ма чыў сам зла мыс нік, ён збі раў ся з'е хаць у 

Маск ву, дзе пра жы ва лі яго сва я кі, і вы дат ка ваць гро шы 

на пры го жае жыц цё.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

НЕ ПРЫ БЫТ КО ВЫ 
ЛЁН


