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Між на род ны фес ты валь-

кон курс «Арт-па рад у Ві цеб-

ску» ўпер шы ню пра вя дуць 

8—10 сту дзе ня 2020 го да пры 

пад трым цы гар вы кан ка ма.

Па вод ле слоў Гле ба 

Ла піц ка га, «Сла вян скі ба-

зар» — брэнд, вя до мы ва 

ўсім све це, та му пры ехаць 

у Ві цебск на твор чую ак цыю 

па жа да юць мно гія.

У кон курс най пра гра ме 

бу дуць удзель ні чаць твор-

чыя ка лек ты вы і вы ка наў цы 

ва ўзрос це ад 7 да 25 га доў. 

Яны змо гуць пра дэ ман стра-

ваць та лент у ва каль ным і 

ха рэа гра фіч ным май стэр-

стве. З кан кур сан та мі бу дзе 

пра ца ваць твор чая ка ман да 

ды рэк цыі «ба за ру», па чы на-

ю чы ад гу ка рэ жы сё ра да ха-

рэо гра фа...

Ула даль нік га лоў на га 

пры за ў кож най з на мі на-

цый бу дзе га ран та ва на за-

про ша ны вы сту піць на між-

на род ным фес ты ва лі мас-

тац тваў «Сла вян скі ба зар у 

Ві цеб ску». Та му, зра зу ме ла, 

стаць пе ра мож цам кон кур-

су «Арт-па рад у Ві цеб ску» 

вель мі га на ро ва.

Цэнт раль най пля цоў кай 

дзеі ста не кан цэрт ная за ла 

«Ві цебск».

За ду ма на, што ўсё бу дзе 

«па-ба зар на му». І гэ та не 

толь кі дасць маг чы масць 

па тэн цый ным удзель ні кам 

«вя лі ка га ба за ру» пра сяк-

нуц ца ат мас фе рай са май 

маш таб най і яр кай му зыч-

най па дзеі ў Бе ла ру сі, але і 

на тхніць на перамогу ў на-

цы я наль ным ад бо ры сва ёй 

кра і ны, каб пры ехаць у Ві-

цебск у якас ці кан кур сан та. 

І ка неш не ж, вя лі кім плю сам 

бу дзе во пыт вы ступ лен-

ня на ад ной з «ба зар ных» 

пля цо вак.

Пад час твор ча га вы пра-

ба ван ня ў скла дзе жу ры 

«Арт-па рад у Ві цеб ску» бу-

дуць пе ра важ на пе ра мож цы 

кон кур саў ва ка ліс таў фес-

ты ва лю. Га ла са ван не бу дзе 

ад кры тае: ад ра зу пас ля вы-

ступ лен ня суд дзі вы ста вяць 

ба лы.

На огул, ад на з мэт но ва-

га пра ек та — каб тыя, хто 

стаў зна ка мі тым на «ба-

за ры», дзя лі лі ся сак рэ та-

мі пос пе ху з па чат коў ца мі. 

Пла ну ец ца, што ў пра гра-

ме бу дуць май стар-кла сы, 

твор чыя су стрэ чы, ве ча-

рын кі...

Дак лад на вя до ма, што 

фес ты валь бу дзе мець фар-

мат трох дзён на га ча роў на га 

зі мо ва га мю зік ла. І твор чая 

каз ка на доў га за пом ніц ца 

лю дзям роз ных уз рос таў і 

густаў. Пры гэ тым ар га ні за-

та ры анан са ва лі ін тэр ак тыў-

нае ві до ві шча. Як гэ та і што 

бу дзе дак лад на — ста не 

вя до ма пад час рэа лі за цыі 

за ду ма на га.

Для ўдзе лу ў пра ек це 

не аб ход на па даць ін фар-

ма цыю пра ся бе на ад-

рас элект рон най пош ты: 

ARTparad.vіtebsk@gmaіl.сом. 

За яў кі пры ма юц ца да 

15 снеж ня.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

НА «АРТ-ПА РАД» У ВІ ЦЕБСК

Здарэнні

Дзей насць Зя лен ска га 
ада бра юць 70 % укра ін цаў

Больш за 70 % укра ін цаў ста ноў ча ацэнь ва юць 

дзей насць прэ зі дэн та кра і ны Ула дзі мі ра Зя лен-

ска га. Пра гэ та свед чаць апуб лі ка ва ныя да дзе-

ныя апы тан ня, якое пра вёў цэнтр імя Аляк санд ра 

Ра зум ко ва.

Па вод ле яго да ных, не за да во ле ных ра бо тай кі раў-

ні ка дзяр жа вы ўся го 9 %. У той жа час 44 % апы та ных 

за да валь няе дзей насць но вай Вяр хоў най Ра ды, та ды 

як кож ны дзя ся ты не за да во ле ны ёю. Апы тан не па ка-

за ла, што 57 % гра ма дзян лі чаць, што па дзеі ў кра і не 

раз ві ва юц ца ў пра віль ным кі рун ку, 17 % пры трым лі ва-

юц ца су праць лег ла га мер ка ван ня. 41 % рэ спан дэн таў 

ска за лі, што Укра і на здоль ная пе ра адо лець іс ну ю чыя 

праб ле мы і цяж кас ці на пра ця гу блі жэй шых не каль-

кіх га доў.

Ся род дзяр жаў ных і гра мад скіх ін сты ту таў час цей 

за ўсё да вер вы яў ля ец ца да прэ зі дэн та Укра і ны, яко му 

да вя ра юць 79 % апы та ных, ар міі (74 %), ва лан цёр скім 

ар га ні за цы ям (69 %), дзярж служ бе па над звы чай ных 

сі ту а цы ях (64 %), На цгвар дыі (64 %), царк ве (63 %), 

па гра ніч най служ бе (63 %), ура ду (57 %), Вяр хоў най 

Ра дзе (57 %), укра ін скім СМІ (56 %), гра мад скім ар-

га ні за цы ям (52 %), па лі цыі (51 %).

У Із ра і лі прай шлі пер шыя ў гіс то рыі кра і ны 
паў тор ныя пар ла менц кія вы ба ры

Па вы ні ках пар ла менц кіх вы ба раў па він ен быць 

сфар мі ра ва ны склад Кне се та 22-га склі кан ня, а так-

са ма па він на быць сфар мі ра ва на ўра да вая ка а лі цыя 

і пры зна ча ны прэм' ер-мі ністр.

Уся го на тэ ры то рыі яў рэй скай дзяр жа вы ар га ні-

за ва на ка ля 10,5 ты сячы ўчаст каў для га ла са ван ня. 

Па звест ках ула даў, у Із ра і лі на гэ тых вы ба рах змаг лі 

пра га ла са ваць больш за 6,3 міль ё на ча ла век.

Паў тор ныя пар ла менц кія вы ба ры пра вод зяц ца ў 

Із ра і лі з-за та го, што прэм' ер-мі ністр Бінь я мін Не тань-

я ху пас ля па пя рэд ня га во ле вы яў лен ня 9 кра са ві ка 

не змог у ад ве дзе ны яму за ко нам 42-дзён ны тэр мін 

да мо віц ца аб ства рэн ні ка а лі цыі, якая кант ра ля ва ла б 

мі ні маль на не аб ход ныя 61 са 120 мес цаў у Кне се це 

22-га склі кан ня. У вы ні ку кі раў нік ура да іні цы я ваў і 

пра вёў праз пар ла мент за кон аб са ма рос пус ку най-

вы шэй ша га за ка на даў ча га ор га на роў на праз ме сяц 

пас ля пры ся гі дэ пу та таў.

Па вод ле апош ніх апы тан няў гра мад скай дум кі, як і 

пе рад вы ба ра мі 9 кра са ві ка, асноў ны мі прэ тэн дэн та мі 

на пе ра мо гу з'яў ля юц ца пар тыя «Лі куд» Не тань я ху і 

цэнт рысц кі блок пар тый «Ка холь-Ла ван» (блок «Бе-

ла-бла кіт ныя», на зва ны так па ко ле рах із ра іль ска га 

сця га) на ча ле з бы лым кі раў ні ком генш та ба із ра іль-

скай ар міі Бе ні Ган цам.

На па тэн цый на за се ле най пла не це 
ўпер шы ню вы яў ле на ва да

Аст ра но мы ўпер-

шы ню вы яві лі ва ду 

ў ат мас фе ры пла-

не ты K2-18b, якая 

вер ціц ца ва кол 

сва ёй зор кі ў так 

зва най за се ле най 

зо не. У спа лу чэн ні 

са спры яль най тэм пе ра ту рай гэ та азна чае, што на 

пла не це мо жа быць жыц цё.

Но выя кас міч ныя тэ ле ско пы ў на ступ ныя 10 га доў, 

як за пэў ні ва юць ву чо ныя, змо гуць вы зна чыць, ці вы-

дзе ле ны га зы, што змя шча юц ца ў ат мас фе ры K2-18b, 

жы вы мі ар га ніз ма мі.

Пра фе сар Джа ва на Ці не ці з уні вер сі тэц ка га ка ле-

джа Лон да на, якая зай ма ла ся да сле да ван нем, на зы-

вае ад крыц цё «аша лам ляль ным». «Упер шы ню мы 

вы яві лі ва ду на пла не це, раз ме шча най у за се ле най 

зо не, дзе тэм пе ра ту ра да пус кае пры сут насць жыц-

ця», — ка жа яна.

Кам п'ю тар нае ма дэ ля ван не да зва ляе вы ка заць 

зда гад ку, што да 50 % ат мас фе ры гэ тай пла не ты 

скла да ец ца з ва ды. Гэ тая пла не та ўся го ўдвая боль-

шая за Зям лю, тэм пе ра ту ра на ёй — па між 0 і 40 гра-

ду са мі Цэль сія — да зва ляе ва дзе за ста вац ца ў вад кім 

ста не.

«Гэ тае ад крыц цё на блі жае нас да ад ка зу на фун да-

мен таль нае пы тан не: ці ўні каль ная Зям ля?» — ка жа 

док тар Ан ге лас Цы я рас, які ўдзель ні чаў у да сле да-

ван ні.

Умо вы на K2-18b мо гуць быць пры дат ныя для 

жыц ця, але ця пер на пэў на па цвер дзіць гэ тую гі по-

тэ зу не маг чы ма. Пла не та зна хо дзіц ца на ад лег лас ці 

111 свет ла вых га доў ад Зям лі, гэ та за над та да лё ка 

для за пус ку ту ды зон да. Адзі нае, што за ста ец ца, — 

да ча кац ца з'яў лен ня ў 2020-х га дах но ва га па ка лен ня 

кас міч ных тэ ле ско паў, якія змо гуць пра ана лі за ваць 

склад га заў у ат мас фе ры K2-18b і ўста на віць, ці ёсць у 

ат мас фе ры пла не ты хі міч ныя эле мен ты, вы раб ле ныя 

жы вы мі іс то та мі.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  
РОБІЦЦА

Кі раў нік ды рэк цыі між на род на га фес ты ва лю «Сла-

вян скі ба зар у Ві цеб ску» Глеб Ла піц кі прэ зен та ваў 

но вы пра ект. Яго рэа лі зу юць на па чат ку на ступ на га 

го да. На га даю, што тра ды цый на фэст пра вод зяць у 

лі пе ні. Ця пер «мі ні-ба зар» бу дзе пра віць бал і зі мой. 

Ці ка вых за ду мак шмат.
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На ба зе Цэнт ра па вы шэн ня ква лі фі ка цыі кі ру ю чых 

ра бот ні каў і спе цы я ліс таў Дэ парт амен та ахо вы МУС 

пра хо дзіць агляд-кон курс ся род най леп шых су пра-

цоў ні каў. Сваё май стэр ства ў пер шы дзень па ка за-

лі на ву чэн цы спе цы я лі за ва на га лі цэя Мі ніс тэр ства 

ўнут ра ных спраў. Але са праўд нае ві до ві шча ча ка ла 

гле да чоў пас ля. Кі на ла гіч ныя раз лі кі пе ра адоль ва лі 

спе цы яль ную па ла су пе ра шкод і за трым лі ва лі ў ла-

ба вой ата цы ўмоў на га пра ціў ні ка.

— Агля ды-кон кур сы што год пра хо дзяць ва ўсіх струк-

тур ных пад раз дзя лен нях ве дам ства, — рас ка заў на мес нік 

мі ніст ра ўнут ра ных спраў — на чаль нік мі лі цыі гра мад-

скай бяс пе кі МУС Мі ка лай МЕЛЬ ЧАН КА. — Дэ парт амент 

ахо вы — не вы клю чэн не. Тут пра цу юць лю дзі, якія ў пер шую 

чар гу вы бы ва юць на за тры ман не зла чын цаў. Па кры се вы-

хо дзім і на між на род нае су пра цоў ніц тва. Сё ле та па на зі раць 

за на шым кон кур сам пры еха лі гос ці з Сер біі, Та джы кі ста на, 

Уз бе кі ста на і Кыр гыз ста на.

Хут чэй за ўсіх па ла су пе ра шкод прай шоў ма лод шы ін-

спек тар-кі но лаг га да валь ні ка служ бо вых са бак Го мель ска га 

аб лас но га ўпраў лен ня стар шы на Ста ні слаў Та ра сен ка ра-

зам са сва ім вы ха ван цам па мя нуш цы Нэль сі.

— Для са ба кі бы ло тро хі скла да на пе ра адоль ваць двух-

мет ро вую лес ві цу, — ка жа мі лі цы я нер. — Мне ж лёг ка бы ло 

паў сюль — а інакш і быць не мо жа, ка лі хо чаш па ка заць 

най леп шы вы нік у па раў на нні з ін шы мі. Нам трэ ба быць 

фі зіч на лепш пад рых та ва ны мі за зла чын цу.

Вы ні кі кон кур су бу дуць пад ве дзе ны ў пят ні цу. Пе ра мож-

ца атры мае ў якас ці га лоў на га пры за аў та ма біль.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Конкурс «ВЫ КА РЫС ТОЎ ВАЮ СА БА КУ!»

Як па ве дам ляе УУС Го мель ска-

га абл вы кан ка ма, гас па дар тут жа 

кі нуў ся ў за ціш нае мес ца ў па коі, 

дзе тры маў у за плеч ні ку не ма лыя 

збе ра жэн ні. Але та го там не ака за-

ла ся. Пра ва ахоў ні кам, што пры еха-

лі па вы клі ку, ён рас па вёў, што там 

зна хо дзі ла ся 5000 до ла раў ЗША, 

25 000 бе ла рус кіх і 300 000 ра-

сій скіх руб лёў. У эк ві ва лен це — 

больш за 21 ты ся чу до ла раў.

Апе ра тыў ні кі ўпраў лен ня кры мі-

наль на га вы шу ку УУС з ка ле га мі з 

РА УС пра вя лі знач ны аб' ём ра бо ты 

па ўста наў лен ні асо бы зла чын цы. 

І хоць па да зрэн не вы па ла на ад-

на го з ра ней су дзі мых за кра дзеж, 

што ле тась вы зва ліў ся з мес цаў 

па збаў лен ня во лі, пра мых до ка заў 

яго да чы нен ня да кра дзя жу ад ра зу 

зда быць не ўда ло ся. Ды і сам ён, 

па чуў шы пэў ную ці ка васць да яго 

з бо ку сы шчы каў, за та іў ся.

Дня мі жы хар Ка лін ка віч пры-

ехаў у Го мель на кан суль та цыю 

ў аб лас ную клі ніч ную баль ні цу. 

А за тым, па гу ляў шы па го ра дзе, 

зай шоў у ад дзя лен не бан ка. А на 

вы ха дзе яго ўжо ча ка лі су пра цоў-

ні кі мі лі цыі. Да ста віў шы ў РАУС, 

да гле дзе лі змес ці ва за плеч ні ка. 

А там — 6 ты сяч до ла раў і ка ля 

2 ты сяч бе ла рус кіх руб лёў. Пе-

рад та кі мі до ка за мі 39-га до ва му 

муж чы ну ні чо га не за ста ва ла ся, 

як пры знац ца ў здзяйс нен ні кра-

дзя жу.

Част ка вы кра дзе на га кан фіс ка-

ва на. Пэў ную су му зла мыс нік па-

спеў па тра ціць на эліт нае спірт ное 

і пра дук ты, да рыў квет кі дзяў ча там 

і на ват даў у доўг зна ё ма му.

ВЫ НЕС З ЧУ ЖО ГА ДО МА ЗА ПЛЕЧ НІК
Ды не абы-які, а з буй ной су май гро шай

Па ве дам лен не аб кра дзя жы па сту пі ла яшчэ 26 жніў ня ў дзве га дзі-

ны но чы ад 34-га до ва га не пра цу ю ча га жы ха ра Ка лін ка віч. На пя-

рэ дад ні поз нім ве ча рам гас па дар пры ват на га до ма су стра каў ся з 

та ва ры ша мі, пас ля іх сы хо ду дзве ры не за чы ніў. А дру гой га дзі не 

но чы ён звяр нуў ува гу, што знік ла су мач ка жон кі, якая зна хо дзі ла-

ся ка ля дзвя рэй. Пас ля ня доў гіх по шу каў яе знай шлі не да лё ка ад 

ува хо ду ў ха ту. Але ў ёй хтось ці па спеў па гас па да рыць — пра паў 

за ла ты пярс цё нак. А ка лі на ву лі цы вы яві лі пры стаў ле ную да пло та 

лаў ку, зра зу ме лі, што дом на вед ваў ня про ша ны госць.

ЭВА КУ І РА ВА ЛІ БОЛЬШ 
ЗА 1300 ЧА ЛА ВЕК

У шко ле ад бы ло ся ка рот кае за мы канне.

Ран кам па сту пі ла па ве дам лен не аб маг чы-

мым уз га ран ні ў СШ на ву лі цы Па на ма ро ва 

ў Мін ску. У бу дын ку спра ца ва ла па жар ная 

сіг на лі за цыя, якая пе рад ала ін фар ма цыю ў 

цэнтр апе ра тыў на га ўпраў лен ня МНС ста лі цы. 

Ка лі да мес ца вы клі ку пры бы лі пад раз дзя лен-

ні ра та валь ні каў, вы свет лі ла ся, што ад бы ло ся 

аплаў лен не іза ля цыі элект ра пра вод кі ў элект-

ра шчы та вой на пер шым па вер се. Ад мі ніст ра-

цы яй школы да гэ та га мо ман ту ўжо бы лі эва-

ку і ра ва ны 53 кла сы школь ні каў (1250 дзя цей) 

і 100 на стаў ні каў і чле наў пер са на лу шко лы.

Па жар быў лік ві да ва ны да пры быц ця ра та-

валь ні каў: у элект ра шчы це ад бы ло ся са ма за-

ту хан не. Як мяр ку ец ца, пры чы на зда рэн ня — 

ка рот кае за мы кан не. Ні хто не па цяр пеў.

АБ КРА ДАЎ 
КА ВА ВЫЯ АЎ ТА МА ТЫ

На пра ця гу доў га га ча су гэ тым зай маў ся 

ра ней не су дзі мы не пра цу ю чы 23-га до-

вы мін ча нін. Яго за тры ма лі су пра цоў ні кі 

Цэнт раль на га РУ УС ста лі цы.

Пра ва ахоў ні кам ма ла ды ча ла век рас тлу ма-

чыў, што ад кры ваў ка ва выя аў та ма ты пры да-

па мо зе клю ча, які ра ней знай шоў ка ля ад на го 

з апа ра таў. Вя до ма, што та кім чы нам у хлоп ца 

атры ма ла ся вы крас ці ка ля 1400 руб лёў з ча ты-

рох ка ва вых аў та ма таў. Вы кра дзе ныя гра шо-

выя срод кі ён вы дат ка ваў на ўлас ныя па трэ бы, 

па ве да мі лі ў ГУ УС Мін гар вы кан ка ма.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Но вы пра ект


