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ДВА ПА ДВА
Дзве па ры двай нят з'я ві лі ся на свет у Ар шан скім 

га рад скім ра дзіль ным до ме. 

У сям'і Над зеі і Аляк санд ра Кі бі саў 12 чэр ве ня на ра дзі ла-

ся дзяў чын ка ва гой 2700 гра маў, рос там 49 сан ты мет раў і 

хлоп чык ва гой 3020 гра маў, рос там 51 сан ты метр. А ў сям'і 

Свят ла ны і Іва на Вя рэм' е вых на ра дзіў ся хлоп чык ва гой 

3290 гра маў, рос там 52 сан ты мет ры і дзяў чын ка ва гой 

3120 гра маў, рос там 50 сан ты мет раў.

БелТА.

ПРА ЎТРЫ МАН ЦАЎ МОЖ НА БУ ДЗЕ 
ПА ВЕ ДА МІЦЬ АН ЛАЙН

З 1 ве рас ня ўво дзіц ца но вая па слу га — пе ра да ча да-

ных для фар мі ра ван ня ба зы пра ца здоль ных гра ма-

дзян, не за ня тых у эка но мі цы. Яна бу дзе да ступ ная 

на Адзі ным пар та ле элект рон ных па слуг.

Ска рыс тац ца ёй змо гуць дзяр жаў ныя ор га ны і ін шыя 

ар га ні за цыі. Для гэ та га трэ ба за рэ гіст ра вац ца на пар та-

ле, атры маць сер ты фі кат ад кры та га клю ча і за клю чыць 

да га вор. Па слу га бяс плат ная. На га да ем, што ба за да ных 

не за ня тых у эка но мі цы пра ца здоль ных гра ма дзян бу дзе 

сфар мі ра ва на да 1 снеж ня. Яна ўклю чыць та кую ін фар ма-

цыю пра ча ла ве ка, як яго проз ві шча, імя і імя па баць ку, 

пол, гра ма дзян ства, ідэн ты фі ка цый ны ну мар, від, се рыя і 

ну мар паш пар та, рэ гіст ра цыя па мес цы жы хар ства.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

МУЖ ЧЫН «ЗВА ЛІ ЛА» БРА ДЖЭН НЕ
У Дры бін скім ра ё не ра бот ні кі МНС вы ра та ва лі двух 

ча ла век са скле па.

Па ве дам лен не ад дыс пет ча ра хут кай да па мо гі пра зна-

хо джан не ў скле пе пры ват на га до ма ў вёс цы Пра аб ра жэнск 

двух ча ла век па сту пі ла ра та валь ні кам апоў на чы.

Вы свет лі ла ся, што на глы бі ні тры мет ры без пры том нас ці 

ля жа лі сы ны гас па да ра до ма. Муж чы ны пры еха лі на вы хад-

ныя да баць коў. Ра та валь ні кі пры да па мо зе па жар на га ру ка-

ва да ста лі па цяр пе лых са скле па і пе рад алі бры га дзе хут кай 

ме ды цын скай да па мо гі. Пас ля агля ду яны бы лі шпі та лі за ва-

ныя ў баль ні цу з па пя рэд нім ды яг на зам «атру чэн не не ўста-

ноў ле ным рэ чы вам» у ста не ся рэд няй сту пе ні цяж кас ці.

Ад на з вер сій зда рэн ня, як па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве па 

над звы чай ных сі ту а цы ях, — уцеч ка пра дук таў бра джэн ня 

ў скле пе з ня шчыль на за кры тых бо чак. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СА ЛОД КІ МА РА ДО НА
Як вя до ма, ар ген цін скі фут ба ліст Ды е га Ма ра до на ў маі 

пад пі саў трох га до вы кант ракт з брэсц кім клу бам «Ды на ма» 

і за сту піў на па са ду стар шы ні праў лен ня. Ад кры тае ак цыя-

нер нае та ва рыст ва «Бе рас цей скі пе кар» ад рэ ага ва ла на 

па дзею над звы чай апе ра тыў на: кан ды та ры вы ра бі лі пер ні кі з 

вы явай Ма ра до ны. На прад пры ем стве па ве да мі лі, што смач-

ная пра дук цыя спе ча на 

па за ка зе фут боль на га 

клу ба «Ды на ма-Брэст». 

Па куль вы пу шча на проб-

ная пар тыя пры сма каў 

коль кас цю 150 штук. 

Яны ёсць у про да жы ў 

фан-кра ме клу ба па два 

руб лі за адзін пер нік.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

АТРУТ НЫЯ ПА РЫ НА БАЛ КО НЕ
У Ба ры саў скім ра ё не ра та валь ні кі пра вя лі дэ мер ку-

ры за цыю ў жы лым до ме.

Уве ча ры ім па сту пі ла па ве дам лен не аб вы яў лен ні ёміс-

тас ці са змес ці вам, па доб ным на ртуць, на бал ко не жы ло га 

до ма на ву лі цы Ма ла дзёж най у вёс цы Лош ні ца.

На мес цы су пра цоў ні кі МНС са праў ды за свед чы лі раз ліц-

цё ка ля 20 гра маў вад ка га ме та лу. Уся го ў шкля ной ёміс тас ці 

аб' ёмам 0,5 літ ра зна хо дзі ла ся ка ля 100 гра маў рэ чы ва. Па 

сло вах гас па ды ні ква тэ ры, ртуць пры нёс яе су жы цель.

За ме ры па вет ра па ка за лі, што кан цэнт ра цыя па ры рту ці 

на бал ко не і ў су меж ным па коі пе ра вы шае нор му ў 100 ра-

зоў, а на кух ні — у 45 ра зоў, па ве да мі лі ў Мін скім аб лас ным 

упраў лен ні МНС. Ра та валь ні кі пра вя лі дэ мер ку ры за цыю, 

апра ца ва лі па мяш кан ні со да вым рас тво рам і па кі ну лі для 

пра вет ры ван ня. Бы ло са бра на 0,015 кі ла гра ма ртуць змя-

шчаль ных ад хо даў. Да за кан чэн ня лік ві да цыі над звы чай най 

сі ту а цыі жан чы на, яе дач ка і су жы цель бу дуць ча со ва пра-

жы ваць у род ных у тым жа на се ле ным пунк це. Па цяр пе лых 

ня ма. Эва ку а цыя ін шых жыль цоў не пра во дзі ла ся.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Пра гэ та па ве да міў на чаль нік 

упраў лен ня жыл лё вай па лі ты кі 

Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і бу-

даў ніц тва Аляк сандр ГОР ВАЛЬ, 

пе рад ае БЕЛ ТА.

«Пад рых та ва ны пра ект ука за аб 

пра вя дзен ні экс пе ры мен та з Мінск ам 

і Сма ля ві ча мі ў част цы та го, каб эле-

мен ты дзяр жаў най пад трым кі пра па-

на ваць тым чар га ві кам з Мін ска, якія 

па едуць у го рад-спа да рож нік на па ста-

ян нае мес ца жы хар ства, — не за леж на 

ад та го, ма юць яны пра ва на дзярж-

пад трым ку ці не. Гэ ты ме ха нізм за раз 

пра пра цоў ва ец ца. Спра бу ем та кім чы-

нам пра сты му ля ваць рух чар га ві коў з 

Мін ска ў га ра ды-спа да рож ні кі», — ска-

заў Аляк сандр Гор валь.

Ён на га даў, што пра цяг вае дзей-

ні чаць Дзяр жаў ная пра гра ма па бу-

даў ніц тве жы лых ра ё наў для жы ха-

роў ста лі цы ў га ра дах-спа да рож ні ках. 

«Яна не так ак тыў на рэа лі зу ец ца з-за 

фі нан са ва га ас пек ту, па коль кі бу даў-

ніц тва жыл ля ў го ра дзе-спа да рож ні ку 

атрым лі ва ец ца да ра жэй шае, чым у ба-

за вым го ра дзе. Ка лі на аб жы тых тэ ры-

то ры ях кошт інф ра струк ту ры скла дае 

20—30 % ад ца ны аб' ек та, то ў га ра-

дах-спа да рож ні ках — 50—60 %. Трэ ба 

час, каб зба лан са ваць усе пы тан ні з 

фі нан са ва га і са цы яль на га пунк ту гле-

джан ня», — ад зна чыў на чаль нік упраў-

лен ня жыл лё вай па лі ты кі.

Ідэю да па ма гаць суб сі ды я мі і льгот-

ны мі крэ ды та мі чар га ві кам, якія па го-

дзяц ца бу да вац ца ў Сма ля ві чах, агуч-

ва ла кі раў ніц тва бу даў ні чай га лі ны яшчэ 

ле тась. Мер ка ва ла ся, што бу дзе усё 

роў на, у якім го дзе сям'я па стаў ле на ў 

чар гу, — важ на, каб яна ха це ла змя ніць 

мес ца жы хар ства — ужо за ад но жа дан-

не ёй абя ца юць дзярж пад трым ку.

Сяр гей КУР КАЧ



Ка мен та рый дае фі нан са вы кан-

суль тант Мі ха іл ГРА ЧОЎ:

— Са праў ды, ка мі тэт па ад кры тых 

рын ках Фе дэ раль най рэ зер во вай сіс-

тэ мы ЗША па вы ні ках двух дзён на га 

па ся джэн ня пры няў ра шэн не аб чар-

го вым па вы шэн ні пра цэнт най стаў кі. 

Маг чы масць та ко га раз віц ця па дзей 

ацэнь ва ла ся як вы шэй шая за 90 %, 

што, улас на, і зда ры ла ся. Кры ху паз-

ней з ка мен та ры ем па ра шэн ні рэ гу ля-

та ра вы сту піў стар шы ня ФРС Джэ ром 

Паў эл. Яго вы ступ лен не рын кі рас ца ні-

лі не га тыў на, што пры вя ло да па слаб-

лен ня до ла ра.

Джэ ром Паў эл па цвер дзіў, што рэ зер-

во вая сіс тэ ма га то вая ў бя гу чым го дзе 

пра вес ці яшчэ два цык лы па вы шэн ня 

стаў кі, пры гэ тым ён ад зна чыў, што па-

каз чык ін фля цыі да лё кі ад мэ та ва га зна-

чэн ня. Сён ня ін дэкс до ла ра зні жа ец ца.

На бе ла рус кім ва лют ным рын ку 

до лар так са ма зна хо дзіц ца ў мі ну се 

(-0,53 %), што ад люст роў вае агуль-

ную тэн дэн цыю. Акра мя та го, дня мі 

ад бу дзец ца па ся джэн не яшчэ ад на го 

буй но га ўдзель ні ка су свет на га фі нан-

са ва га рын ку — Еў ра пей ска га цэнт-

раль на га бан ка, ад яко га так са ма ча-

ка юць важ ных ра шэн няў.

Сяр гей КУР КАЧ



ТА ДЭ ВУ ШУ КАС ЦЮШ КУ 
ПРЫ СВЯ ЧА ЕЦ ЦА

Сён ня ў Ві лей цы ў бы лым па мяш кан ні мяс цо вай 

дру кар ні па ву лі цы Ва да п'я на ва, 35 ад кры ец ца 

му зей ная экс па зі цыя, якая пры све ча на Та дэ ву шу 

Кас цюш ку.

Зна ка вае імя ў гіс то рыі Бе ла ру сі і су сед ніх кра ін, 

у гіс то рыі ЗША асэн соў ва ец ца най перш праз ма тэ ры я лы 

ка лек цыі лаў рэ а та прэ міі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

«За ду хоў нае ад ра джэн не» Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва. Вя-

до мы ў кра і не і за яе ме жа мі фі ла кар тыст са браў ба га тую 

ка лек цыю ста рых паш то вак, праз якія і рас кры вае воб раз 

зна ка мі та га су ай чын ні ка. Да рэ чы, Ула дзі мір Лі ха дзе даў 

пры свя ціў Та дэ ву шу Кас цюш ку ад ну са сва іх кніг, вы да-

дзе ную ў аў тар скай се рыі «У по шу ках стра ча на га».

Но вая экс па зі цыя скла да ец ца з двух раз дзе лаў. Пер-

шы — «Жыц цё вы шлях і ўша на ван не па мя ці Та дэ ву ша Кас-

цюш кі». У ім — ста рыя паш тоў кі, дру ка ва ныя ма тэ ры я лы і 

ін шыя ар тэ фак ты з ся рэ дзі ны XІX — па чат ку XX ста год дзя. 

Дру гі раз дзел — спро ба ўзна віць ін тэр' ер па коя во е на чаль ні-

ка, у якім ён жыў у час зна хо джан ня ў ЗША, у Фі ла дэль фіі.

Акра мя та го, у пры ват ным му зеі, які сён ня на гад вае 

дзей ную май стэр ню, прад стаў ле на вы стаў ка дру кар ска-

га аб ста ля ван ня XVІ—XX ста год дзяў. Ах вот ныя змо гуць 

улас на руч на вы ра біць ліст па пе ры па ста ра даў няй тэх на-

ло гіі. А пас ля на дру ка ваць на ім пер шы ліст Біб ліі Фран-

цыс ка Ска ры ны.

Сяр гей ШЫЧ КО.

Жыл лёЖыл лё  

Чар га ві кі з Мін ска — у га ра ды-спа да рож ні кі
Га то вы пра ект ука за аб ака зан ні да дат ко вай дзярж пад трым кі мін ча нам 

пры бу даў ніц тве жыл ля ў Сма ля ві чах

Фі нан сыФі нан сы  

Якія па во дзі ны ў за меж най ва лю ты, а ме на ві та ў до ла ра
У мі ну лы аў то рак ста лі вя до мыя вы ні кі па ся джэн ня Фе дэ раль най рэ-

зер во вай сіс тэ мы ЗША. Як і мер ка ва лі экс пер ты, пра цэнт ную стаў ку 

па вы сі лі на 0,25 % да 2,00 %. Пас ля ча го пра гу чаў пра гноз па да лей шай 

ма не тар най па лі ты цы. До лар, ад нак, зні жа ец ца на па за бір жа вым рын ку 

Фо рэкс, ня гле дзя чы на ап ты мізм рэ гу ля та ра. Што пай шло не так?

УРУГ ВАЙ ДА ЦІС НУЎ 
ЕГІ ПЕТ

Дру гі матч чэм пі я на ту све ту так са ма вы-

явіў пе ра мож цу: з лі кам 1:0 збор ная Уруг-

вая ўсё ж адо ле ла ка ман ду Егіп та. У са мым 

кан цы мат ча гол за біў аба рон ца Ха сэ 

Хі ме нэс. За біў ны на па да ючы егіп цян 

Ма ха мед Са лах (на фота), зор ка гэ та га се зо на, не тра-

піў у за яў ку сва ёй ка ман ды, та му што за леч вае траў му, 

атры ма ную ў фі на ле Лі гі чэм пі ё наў.

КА БАН ПРАД КА ЗАЎ ПАЎ ФІ НА ЛІС ТАЎ
Ка бан-эк стра сэнс па мянушцы Міс тыч ны Мар кус, які 

ра ней ні ко лі не па мы ляў ся ў «пра гно зах», прад ка заў 

удзель ні каў паў фі на лаў. Для гэ та га пе рад ім рас кла лі яб-

лы кі са сцяж ка мі кра ін-удзель ніц. Ка бан з'еў ча ты ры: са 

сця га мі Бель гіі, Ар ген ці ны, Ні ге рыі і Уруг вая. Па вод ле слоў 

гас па ды ні жы вё лы Джуль е ты Сты венс, ра ней ён ана ла гіч-

ным чы нам па спя хо ва вы зна чыў пе ра мож цаў чэм пі я на ту 

све ту — 2014, Уім блдо на, а так са ма Брэк сіт і пе ра мо гу 

До наль да Трам па на вы ба рах.

Ад ным з са мых вя до мых жы вот ных-прад ка заль ні каў 

быў вась мі ног Паўль, які па спя хо ва ад гад ваў вы ні кі мат чаў 

збор най Гер ма ніі. З 14 яго «прад ка зан няў» ня пра віль ны мі 

ака за лі ся толь кі два.

РА СІЯ — КРА І НА МЯДЗ ВЕ ДЗЯЎ
Так лі чаць 

мно гія за меж ні-

кі, і яны ў гэ тым 

пе ра ка на лі ся 

на свае во чы: у 

го нар пе ра мо гі 

збор най Ра сіі 

на аў та ма бі лі з 

дуд кай у зу бах 

па Маск ве пра-

ехаў ся са мы 

са праўд ны ка-

са ла пы, ві дэа 

ў се ці ве раз мя шча лі ві да воч цы. Ба лель шчы кі мядз ве дзя 

не спа ло ха лі ся і тут жа пад бег лі яго фа та гра фа ваць. Дра-

пеж нік, се дзя чы на зад нім ся дзен ні ад кры та га аў та ма-

бі ля, за хоп ле на дзьмуў у фут боль ную дуд ку, па куль яе 

не ада бра лі. Мяр ку ю чы па пры яз нас ці ка са ла па га, ён 

дрэ сі ра ва ны.

БРА ЗІЛЬ ЦАЎ СТЫ МУ ЛЮ ЮЦЬ 
МІЛЬ Ё НАМ

Гуль цы збор най Бра зі ліі па фут бо ле атры ма юць па 

міль ё не до ла раў пры за вых у вы пад ку пе ра мо гі на чэм-

пі я на це све ту ў Ра сіі. Столь кі ж да ста нец ца га лоў на му 

трэ не ру Ці тэ і яго па моч ні кам, ас тат нія чле ны дэ ле га цыі 

за ро бяць менш.

Іван КУПАРВАС.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ
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Двай ня ты сям'і Двай ня ты сям'і КІ БІСКІ БІС  
і сям'і і сям'і ВЯ РЭМ' Е ВЫХВЯ РЭМ' Е ВЫХ..
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