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ЦЯ ПЕР 
І НА ГРА ШАХ

На цы я наль ны банк Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы пус ціў у аба ра чэн не 

па мят ныя ма не ты «ІІ Еў ра пей скія гуль ні 2019 го да. Мінск»:

за ла тую — на мі на лам 50 руб-

лёў, ма сай 7,78 г, про бай спла ву 

999, дыя мет рам 25,00 мм, ты ра-

жом 300 штук;

ся рэб ра ную — на мі на лам 

20 руб лёў, ма сай 33,63 г, про бай 

спла ву 925, дыя мет рам 38,61 мм, 

ты ра жом 1500 штук;

мед на-ні ке ле вую — на мі на лам 

1 ру бель, ма сай 19,50 г, дыя мет рам 37,00 мм, ты ра жом 3000 штук.

Ма не ты ад ча ка не ны ў ЗАТ «Лі тоў скі ма нет ны двор» якас цю: за ла тая 

і ся рэб ра ная — «пруф», мед на-ні ке ле вая — «пруф-лайк».

Вы пу шча ныя ў аба ра чэн не ма не ты з'яў ля юц ца за кон ным пла цеж ным 

срод кам Рэс пуб лі кі Бе ла русь, аба вяз ко вым да пры ёму па на мі наль ным 

кош це пры ўсіх ві дах пла ця жоў без уся ля кіх аб ме жа ван няў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

З шах ты эва ку я ва лі лю дзей
Ад бы ло ся гэ та пад Са лі гор скам — у руд ні ку дру го га ру да-

ўпраў лен ня.

Тут з-за ўзга ран ня пад зем на га мед пунк та і за дым лен ня гор ных 

вы ра ба так га лоў ных кі рун каў га ры зон ту (445 мет раў) да вя ло ся эва-

ку я ваць лю дзей.

Пас ля зда рэн ня быў уве дзе ны ў дзе ян не план лік ві да цыі ава рыі 

па руд ні ку. Усіх ра бот ні каў вы ве лі на па верх ню. Гор на вы ра та валь ні кі 

ва е ні за ва на га атра да прад пры ем ства ла ка лі за ва лі і лік ві да ва лі ачаг 

уз га ран ня. Вы твор чы пра цэс не спы няў ся. Ні хто не па цяр пеў, па ве да-

мі лі ў ААТ «Бе ла русь ка лій».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

На шы

Бе ла рус кія дзю да іс ты 
ў па го нах — 
най леп шыя

З 2007 го да пра во дзіц ца Су свет ны тур-

нір па дзю до ся род па лі цыі і ар міі. Ён 

пры све ча ны па мя ці су пра цоў ні каў, якія 

за гі ну лі пры вы ка нан ні служ бо ва га аба-

вяз ку. Для па лі цэй скіх, ва ен на слу жа чых і 

ра та валь ні каў з мно гіх кра ін ён з'яў ля ец-

ца ад ным з асноў ных спар тыў ных ме ра-

пры ем стваў. Тры нац ца ты па лі ку тур нір 

за стаў ся за ка ман дай МУС Бе ла ру сі.

— Гэ тая пе ра мо га вель мі каш тоў ная яшчэ і 

та му, што на ша ка ман да ўпер шы ню да маг ла ся 

чэм пі ён ства, — рас ка заў на чаль нік ад дзе ла 

служ бо вай пад рых тоў кі ўпраў лен ня пра фе-

сій най пад рых тоў кі га лоў на га ўпраў лен ня 

кад раў Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў Бе ла-

ру сі пал коў нік мі лі цыі Вік тар ЯН ЧУ КО ВІЧ. — 

Да та го адзі нац цаць ра зоў тур нір вый гра ва лі 

ра сі я не і ад ной чы вік то рыю зда бы лі япон цы. 

Але з мі ну лых спа бор ніц тваў на шы дзю да іс ты 

пры во зі лі брон за выя ме да лі, а ле тась уз ня лі ся 

на дру гую пры ступ ку п'е дэс та ла го на ру.

Сё ле та на ба зу па ла ца спор ту «Ды на ма» 

ў Маск ве з'е ха лі ся 14 ка ман даў з Бе ла ру сі, 

Ра сіі, Аў стрыі, Грэ цыі, Япо ніі, Чэ хіі і Літ вы. На 

шля ху да фі на лу бе ла ру сы пе рай гра лі збор ныя 

па лі цыі Літ вы, Грэ цыі і Япо ніі. У вы ра шаль ным 

па ядын ку ім су праць ста я ла ін тэр на цы я наль ная 

збор ная па лі цэй скай аса цы я цыі Ра сіі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Пер шая па ло ва кра са ві ка ха рак та ры за ва ла ся дэ фі-

цы там апад каў. На гэ тым тыд ні па-ра ней ша му бу дзе 

пе ра ва жаць ан ты цык ла наль ны ха рак тар на двор'я, 

так што бу дзе зноў без даж джоў. Толь кі ў па чат ку і ў 

кан цы тыд ня пад уплы вам ма ла ак тыў ных ат масфер-

ных фран тоў мес ца мі не абы дзец ца без не вя лі кіх 

апад каў, 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.

А сён ня ўдзень ат мас фер ны фронт пры ня се не вя лі кія 

даж джы ў мно гія ра ё ны Го мель скай і Брэсц кай аб лас цей і 

мес ца мі на ас тат няй тэ ры то рыі кра і ны. Мак сі маль ная тэм пе-

ра ту ра па вет ра ўдзень бу дзе 9—15 цяп ла, а па паў днё вым 

за ха дзе Брэсц кай воб лас ці — не вы шэй за плюс 6—8 гра-

ду саў. У се ра ду пад уплы вам пе ры фе рыі скан ды наў ска га 

ан ты цык ло ну бу дзе пе ра важ на без апад каў. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 1 да плюс 5 гра ду саў, пры 

пра яс нен нях па вет ра мес ца мі па ні зіц ца да 3 ма ро зу. Удзень 

бу дзе ад плюс 11 да плюс 16 гра ду саў.

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

у чац вер бу дзе пе ра важ на без апад каў. Тэм пе ра ту ра па-

вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 3 да плюс 3 гра ду саў, а па 

паў днё вым за ха дзе — плюс 4—5 гра ду саў. Удзень па кра і не 

бу дзе 11—17 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Па лес ці на па пра сі ла Ра сію да біц ца ад Із ра і ля 
раз бла кі ра ван ня за ма ро жа ных срод каў

Па лес цін ская на цы я наль-

ная ад мі ніст ра цыя (ПНА) 

звяр ну ла ся да Ра сіі з прось-

бай ака заць ціск на Із ра іль 

для раз бла кі ра ван ня пе ра во-

даў фі нан са вых срод каў на 

$138 млн, якія па лес цін скія 

ўла ды вы пла ці лі ў якас ці да-

па мо гі сва я кам па лес цін скіх тэ ра рыс таў у 2018 го дзе. Пра 

гэ та па ве дам ляе га зе та Thе Jеrusаlеm Роst.

Па вод ле яе звес так, прэм' ер-мі ністр Дзяр жа вы Па лес-

ці на Му ха мед Штае «па пра сіў РФ ака заць ціск на Із ра іль 

у да чы нен ні да ска ра чэн ня пад атко вых пе ра во даў». Пад-

ра бяз нас цяў пра тое, у якім фар ма це і ка му на кі ра ва ны 

зва рот, не пры во дзіц ца.

Із ра іль скія ўла ды ад імя ПНА збі ра юць па да ткі і пош лі-

ны і пе ра вод зяць гэ тыя срод кі на зад, па лес цін цам. Што-

ме сяч ныя пе ра во ды скла да юць ка ля $100 млн. Гэ тыя 

срод кі — адзін з асноў ных да ход ных ар ты ку лаў бюд жэ ту 

Па лес ці ны.

Па звест ках із ра іль ска га мі на ба ро ны, ПНА тра ціць 

больш за $300 млн у год на да па мо гу сем' ям па лес цін-

цаў, якія ад бы ва юць ту рэм ныя тэр мі ны або якія за гі ну лі 

пад час на па даў на із ра іль цян. Та кія вы пла ты, упэў не ны 

із ра іль скія ўла ды, — пра мы сты мул да тэ ра рыз му.

Кі раў нік МУС Укра і ны пе ра сця рог 
шта бы кан ды да таў у прэ зі дэн ты 
ад рас паль ван ня ня на віс ці

Мі ністр унут ра ных спраў Укра і ны Ар сен Ава каў лі чыць, 

што вы ба ры прэ зі дэн та ў кра і не па дзя лі лі гра мад ства на 

два не пры мі ры мыя ла ге ры, а па лі тыч ная кан ку рэн цыя 

вый шла за рам кі зда ро ва га сэн су.

«У ін фар ма цый най сфе ры гра мад ства па дзе ле на на 

два не пры мі ры мыя ла ге ры. І хто-ні хто лі чыць, што тут 

усе срод кі доб рыя. Пра па ган дыс ты ў па тэ ты цы сва ёй агі-

та цый най ры то ры кі за яў ля юць 

аб тым, што ка лі не пе ра мо жа 

іх пункт гле джан ня, то Укра і на 

за гі не», — за явіў мі ністр. Ава каў 

лі чыць, што ў спро бе за ра біць 

са бе па лі тыч ныя ба лы і боль шую 

пад трым ку гра ма дзян удзель ні-

кі вы бар ча га пра цэ су «ір вуць 

сваімі за клі ка мі кра і ну на част кі, не за дум ва ю чы ся аб на-

ступ ствах, атруч ва ю чы гне вам укра ін скае гра мад ства». 

Кі раў нік ве дам ства асаб лі ва пад крэс ліў, што ў бок ады-

хо дзяць муд расць, пры стой насць і да бры ня, а на па ра дак 

дня вы хо дзіць ня на вісць.

«Да па ма жы це свай му прэ зі дэн ту — хто б ім ні стаў — 

іс ці па пра віль ным шля ху. Не да зва ляй це ўцяг нуць ся бе 

ў раз бу раль ную кан фран та цыю», — звяр нуў ся Ава каў 

да ўкра ін цаў.

Лі дар Ко са ва лі чыць маг чы мым па гад нен не 
з Сер бі яй у 2019 го дзе

Па гад нен не аб нар ма лі за цыі ад но сін па між Бялг ра дам 

і Пры шці най мо жа быць за клю ча на ў 2019 го дзе. Пра гэ та 

ў ін тэр в'ю га зе це Thе Guаrdіаn за явіў лі дар не пры зна на га 

Ко са ва Ха шым Та чы.

«Мы па він ны сес ці за стол пе ра га во раў на ват з на шы-

мі за кля ты мі во ра га мі, але без якіх-не будзь па пя рэд ніх 

умоў, і па спра ба ваць па чуць адзін ад на го», — за явіў Та чы. 

Кі раў нік не пры зна на га Ко са ва ўка заў на не аб ход насць 

больш хут ка га пра грэ су ў пе ра га во рах з серб скім бо кам. 

Па сло вах Та чы, не ра шу часць між на род най су поль нас ці 

«ства рае сва бо ду дзе ян няў для на цы я на ліс таў і па пу ліс-

таў па абод ва ба кі мя жы».

«Толь кі мір нае па гад нен не пры ня се роск віт», — ад-

зна чыў лі дар са ма аб ве шча на га Ко са ва. «Дэ мар ка цыя 

мя жы», на яго дум ку, бу дзе скла до вай част кай лю бо га 

ўсё аб дым на га па гад нен ня аб уза ем ным пры знан ні». Ад-

нак не мо жа быць па дзе лу па вод ле эт ніч най пры кме ты. 

Гэ та не маг чы ма, і Ко са ва, і Сер бія за ста нуц ца шмат эт-

ніч ны мі дзяр жа ва мі», — сцвяр джае Та чы.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Не се зон

За ба ро на на лоў лю су да ка
З мэ тай за ха ван ня па пу ля цыі су да ка і ства рэн ня 

спры яль ных умоў для яго раз мна жэн ня, у тым лі-

ку ў пе рад не рас та вы і пас ля не рас та вы пе ры я ды, 

у ры ба лоў ных угод дзях Бе ла ру сі з 15 кра са ві ка 

да 30 мая ўста наў лі ва ец ца за ба ро на на яго лоў лю. 

У вы пад ку не на ўмыс на га вы ла ву су да ка ры бу не-

аб ход на ад пус ціць.

— За не за кон нае вы ман не су да ка ў на зва ны пе ры яд 

пра ду гле джа на ад мі ніст ра цый ная ад каз насць з на кла-

дан нем штра фу ад 20 да 50 ба за вых ве лі чынь, маг чы ма 

так са ма кан фіс ка цыя пры лад лоў лі. Пры гэ тым за кож ную 

асо бі ну су да ка, злоў ле ную пад час за ба ро ны, прый дзец ца 

па крыць пры чы не ную шко ду па трай ной так се — 18 ба за-

вых ве лі чынь, або 441 ру бель. Ка лі агуль ная су ма шко ды 

скла дзе больш за 100 ба за вых ве лі чынь, мо жа быць рас-

па ча та кры мі наль ная спра ва, — рас ка за лі ў Дзяр жаў най 

ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ-

зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Трагедыя

Дзі ця знай шлі. Не жы вым
Бя да прый шла ў шмат дзет ную сям'ю з вёс кі Лю-

баш кі Ка мя нец ка га ра ё на, гэ та не да лё ка ад Бе ла-

веж скай пу шчы. 13 кра са ві ка ма ла дая ма ці згу бі ла 

з ва чэй амаль двух га до вае дзі ця, ду ма ла, што не-

на доў га. Гэ та бы ло апоўд ні. А блі жэй да ве ча ра яна 

не знай шла ма ло га ка ля ха ты, аб зва ні ла сва я коў, 

у іх так са ма не бы ло Ва ні. Та ды Але на Ва ло шы на 

па тэ ле фа на ва ла ў мі лі цыю.

По шу кі па ча лі ся ў гэ ты ж дзень. На на ступ ны дзень 

у вёс цы ўжо бы ло пад сот ню ча ла век, дзі ця шу ка лі су-

пра цоў ні кі мі лі цыі, ра та валь ні кі, ва лан цё ры. Пе ра гля да лі 

лі та раль на кож ны дэ цы метр зям лі, аб сле да ва лі кож ную 

па бу до ву ў не вя лі кім ра ды у се. Ку ды ж, зда ва ла ся, маг ло 

зай сці дзі ця, яко му толь кі ў маі па він на бы ло споў ніц ца 

два га ды?

Ака за ла ся, змаг ло. Хлоп чы ка знай шлі ў су бо ту пры клад-

на за паў та ра кі ла мет ра ад вёс кі ў ме лі я ра цый ным ка на ле.

— Па між су сед ні мі вёс ка мі Лю баш кі і Га лоў чы цы ка ля 

трох з па ло вай кі ла мет раў. Ка нал зна хо дзіц ца на ся рэ дзі-

не по ля, — рас ка заў афі цый ны прад стаў нік Брэсц ка га 

аб лас но га ўпраў лен ня УС Сяр гей ДУ ЧАН КА. — У Га-

лоў чы цах жы ве ба бу ля хлоп чы ка. На по лі і ка ля ка на ла 

бы лі толь кі сля ды дзі ця ці, і ні я кіх ін шых. Та му най больш 

ве ра год най ба чыц ца вер сія ня шчас на га вы пад ку. Але СК 

у рам ках кры мі наль най спра вы пра вя рае ўсе вер сіі, вы-

свят ляе ўсе аб ста ві ны тра ге дыі.

Ва ня рос у сям'і прад стаў ні коў эт ніч най мен шас ці. Яго 

ма ці 18 га доў, баць ку 20. Хлоп чык быў трэ цім дзі цем, са-

ма му ма лод ша му ня ма і го да.

Брэсц кае УСС вы ра зі ла па дзя ку ўсім не раў на душ ным 

лю дзям, якія пры еха лі на мес ца зда рэн ня і шу ка лі дзі ця 

не каль кі су так. І яшчэ раз за клі ка ла не па кі даць дзя цей 

без на гля ду.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Асоб ным ка тэ го ры ям гра ма дзян на рын ках Мін ска 

з кра са ві ка да юць прэ фе рэн цыі для рэа лі за цыі пло-

да а га род нін най пра дук цыі, па ве да мі лі Бел ТА ў га лоў-

ным упраў лен ні спа жы вец ка га рын ку. Для па шы рэн ня 

маг чы мас цяў рэа лі за цыі рас пра ца ва на элект рон ная 

сіс тэ ма па бра ні ра ван ні ганд лё вых мес цаў у ганд лё-

вых ра дах і ма шы на-мес цаў на рын ках. Уся го ў Мін ску 

пра цу юць 22 рын кі, з якіх на 16 рэа лі зу ец ца ві та мін ная 

пра дук цыя. Для гэ тай мэ ты ад ве дзе на больш за 3 ты ся-

чы ганд лё вых мес цаў. У се зон ма са вых на рых то вак фі-

зіч ным асо бам да дат ко ва вы дзя ля ец ца ка ля 1,5 ты ся чы 

мес цаў. Пры чым пен сі я не рам і ін ва лі дам пры рэа лі за цыі 

ўлас най пра дук цыі да юц ца льго ты — з кра са ві ка да 

снеж ня гэ тая ка тэ го рыя пра даў цоў мо жа не аплач ваць 

вы ка ры стан не ганд лё вых мес цаў для рэа лі за цыі пло да-

а га род нін най пра дук цыі ва гой да 20 кі ла гра маў.

Пар тал «Мой го рад» 115.бел да па мог вы ра шыць 

ужо больш за 200 ты сяч праб лем ных пы тан няў жы-

ха роў ста лі цы, па ве да мі лі ка рэс пан дэн ту агенц тва 

«Мінск-На ві ны» ў Цэнт ры ін фар ма цый ных тэх на ло гій 

Мін гар вы кан ка ма. Лю бы ка рыс таль нік мо жа ад са чыць 

ста тус апуб лі ка ва на га за пы ту і аца ніць вы ні кі ра бо ты, 

якую пра вя лі ка му наль ныя служ бы. Фо та спра ва зда чы 

рэ гу ляр на аб наў ля юц ца. Га лоў ная за да ча пар та ла — 

спрас ціць маг чы масць уза е ма дзе ян ня служ бы ЖКГ з 

га ра джа на мі. І зра біць дзей насць кі раў ні коў кам па ній 

праз рыс тай, ад кры тай і да ступ най. Як вя до ма, пар тал 

115.бел за пус ці лі 1 ліс та па да 2015 го да. За гэ ты час 

на ін тэр нэт-рэ сур се за рэ гіст ра ва лі ся амаль 90 ты сяч 

ка рыс таль ні каў.

На двор'е РЭ ГІ Ё НЫ ПА ТРА БУ ЮЦЬ ДАЖ ДЖУ
На дум ку сі ноп ты каў, да чац вяр га пры грэе да плюс 17 гра ду саў


