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Ра сія: дзе ян ні ў ад каз бу дуць
Ра сій скі са ма лёт Іл-20 

быў збі ты з комп лек су 

С-200 сіл СПА Сі рыі над 

Між зем ным мо рам з той 

пры чы ны, што за ім ха-

ва лі ся зні шчаль ні кі F-16 

Із ра і ля. На бор це зна хо-

дзі лі ся 15 ва ен ных, усе 

яны за гі ну лі, па ве да міў афі цый ны прад стаў нік Мі на ба-

ро ны Ра сій скай Фе дэ ра цыі Ігар Ка на шэн каў.

У Маск ве пад крэс лі лі, што Іл-20 збі лі з-за дзе ян няў 

Із ра і ля: пра за пла на ва ны ра кет ны аб стрэл Із ра іль па пя-

рэ дзіў ра сій скі бок за хві лі ну да ўда ру, з-за ча го Іл-20 не 

па спе лі вы вес ці ў бяс печ ную зо ну.

У Мі на ба ро ны РФ ад зна чы лі, што раз гля да юць дзе-

ян ні Із ра і ля як ва ро жыя, а так са ма за яві лі аб пра ве на 

«адэ кват ныя дзе ян ні», па ве дам ляе РБК.

«Із ра іль скія срод кі кі ра ван ня авія цы яй і лёт чы кі F-16 

не маг лі не ба чыць ра сій скі са ма лёт, бо ён за хо дзіў на 

па сад ку з вы шы ні 5 км. Тым не менш яны на ўмыс на пай-

шлі на гэ тую пра ва ка цыю», — па ве да міў на бры фін гу 

ге не рал-ма ёр Ігар Ка на шэн каў. Ён так са ма да даў, што 

та кія дзе ян ні «аб са лют на не ад па вя да юць ду ху ра сій ска-

із ра іль ска га парт нёр ства».

Ра сій скі ва ен ны са ма лёт Іл-20 знік ве ча рам 17 ве рас-

ня ка ля 23.00 (па мін скім ча се) пад час ата кі із ра іль скіх 

ВПС на сі рый скія аб' ек ты ў пра він цыі Ла та кія. Су раз-

моў нік CNN ся род аме ры кан скіх афі цый ных асоб са спа-

сыл кай на свае да ныя па ве да міў, што ра сій скі Іл-20 быў 

збі ты сі рый скі мі сі ла мі СПА. Па вод ле яго слоў, апош нія 

спра ба ва лі спы ніць ата ку із ра іль скай авія цыі на пра він-

цыю Ла та кія і вы пад ко ва тра пі лі ў ра сій скі са ма лёт.

Ілан Маск прад ста віў пер ша га ту рыс та
для па лё ту ва кол Ме ся ца

Кі раў нік SpaceX Ілан Маск прад ста віў пер ша га ту-

рыс та, які ад пра віц ца ў кас міч ны па лёт ва кол Ме ся ца. Ім 

ста не япон скі міль яр дэр Юса ку Ма э дза ва. Сам Ма э дза-

ва ад мо віў ся на зваць ца ну за гэ тае па да рож жа, ад нак 

ска заў, што зра біў пе рад апла ту. Па сло вах Іла на Мас ка, 

су ма «знач ная», і яна ака жа ўплыў на рас пра цоў ку ра-

ке ты BFR (Bіg Falcon Rocket).

У Twіtter кам па ніі ад зна ча ец ца, што па да рож жа зой ме 

ка ля тыд ня. Ра ке та з ту рыс там пра ля ціць на ад лег лас ці 

ка ля 200 км ад Ме ся ца.

Кам па нія SpaceX аб вяс ці ла аб вы ба ры ча ла ве ка, які 

пер шым у гіс то рыі ад пра віц ца ў якас ці ту рыс та ва кол 

Ме ся ца, 14 ве рас ня. Як мяр ку юць у кам па ніі, гэ та па дзея 

ста не важ ным кро кам на шля ху да та го, каб звы чай ныя 

лю дзі атры ма лі маг чы масць па да рож ні чаць у кос ма се.

SpaceX да да ла, што толь кі 

24 ча ла ве кі за ўсю гіс то рыю па-

бы ва лі на Ме ся цы, а пас ля аме-

ры кан скай мі сіі «Апа лон» у 1972 

го дзе больш ні хто з лю дзей не 

быў там. Кам па нія па ве да мі ла 

аб пла нах ар га ні за ваць ка мер-

цый ны па лёт ва кол Ме ся ца ў па чат ку 2017 го да.

Па да ных Forbes, ба гац це Юса ку Ма э дза ва скла дае 

2,9 млрд до ла раў. Ён за сна ваў най буй ней шы япон скі 

ан лайн-ма га зін адзен ня Zozotown.

СМІ: ЗША ру ха юц ца ў на прам ку 
поў на маш таб най эка на міч най вай ны з Ра сі яй

Указ прэ зі дэн та ЗША До наль да Трам па, які пра ду-

гледж вае пры мя нен не ад на ба ко вых санк цый у ад но сі нах 

да за меж ных ар га ні за цый і асоб за ўмя шаль ніц тва ў ход 

вы ба раў у ЗША, свед чыць аб рэз кім уз мац нен ні жорст-

кас ці па лі ты кі ў да чы нен ні да Ра сіі. На гэ та ўка заў ча со піс 

Newsweek, на зваў шы пад пі сан не ў мі ну лую се ра ду гэ та га 

ўка за «ра шу чай пе ра мо гай тых у ад мі ніст ра цыі, хто пры-

трым лі ва ец ца жорст кай па зі цыі ў да чы нен ні да Ра сіі».

«За мест пе ра за груз кі ад но сін, якую Трамп абя цаў [на 

ра сій ска-аме ры кан скай су стрэ чы 16 лі пе ня] у Хель сін кі, 

ЗША ру ха юц ца ў на прам ку поў на маш таб най эка на міч-

най вай ны з Ра сі яй», — пі ша ча со піс, на гад ва ю чы пра 

тое, што ЗША з 2014 го да не ад на ра зо ва аб' яў ля лі аб 

увя дзен ні ан ты ра сій скіх мер. «Ні ад на з гэ тых мер не 

на нес ла шко ды па пу ляр нас ці прэ зі дэн та Ра сіі Ула дзі мі-

ра Пу ці на і не пры вя ла да зме ны на сту паль най па лі ты кі 

Ра сіі ў Сі рыі, ва Укра і не або ў да чы нен ні да апа не нтаў 

унут ры кра і ны», — ад зна ча ец ца ў ар ты ку ле.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

У го нар Афа на сія Брэсц ка га Во сы на па лі на дзя цейВо сы на па лі на дзя цей
Чар го вае па ве дам лен не, звя за-

нае з гэ ты мі на ся ко мы мі: у Слуц-

ку яны ата ка ва лі дзя цей у два ры 

до ма.

Зда рэн не ад бы ло ся па ву лі цы 

14 Пар ты зан. Ві да воч цы ка жуць, што 

во сы на па лі на ма лых, якія гу ля лі ў два-

ры до ма. Агрэ сію на ся ко мыя пра яві лі, 

ка лі дзе ці па спра ба ва лі да стаць мяч, 

які ўпаў у драў ля ны ка ло дзеж. На мес-

ца з мэ тай лік ві да цыі асі на га гняз да 

вы яз джа лі ра бот ні кі МНС.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У цэнт ры ўва гі — мо ладзь
У Бе ла ру сі бу дзе ство ра ны між-

ве да мас ны са вет па раз віц ці 

дзяр жаў най ма ла дзёж най па-

лі ты кі. У яго ўвой дуць прад-

стаў ні кі дзяр жаў ных ор га наў 

кі ра ван ня і гра мад скіх аб' яд-

нан няў.

Як рас тлу ма чы ла на мес нік на-

чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня 

вы ха ваў чай ра бо ты і ма ла дзёж-

най па лі ты кі Мі ніс тэр ства аду ка-

цыі Тац ця на СІ МА НОЎ СКАЯ, Са вет 

ства ра ец ца з мэ тай апе ра тыў на га 

вы ра шэн ня роз ных праб лем ных пы-

тан няў, якія ўзні ка юць у ма ла дзёж-

ным ася род дзі: ва ўсіх за ці каў ле ных 

ба коў бу дзе маг чы масць са брац ца 

за круг лым ста лом, каб аб мер ка ваць 

праб ле му і вы пра ца ваць су мес нае 

ра шэн не.

Акра мя гэ та га, рас па ча ла ся ра-

бо та над рас пра цоў кай Стра тэ гіі 

раз віц ця дзяр жаў най ма ла дзёж най 

па лі ты кі да 2030 го да. «Гэ та бу дзе 

но вы да ку мент, дзе зной дуць ад-

люст ра ван не ўсе асноў ныя кі рун кі 

ма ла дзёж най па лі ты кі, бу дуць сфар -

му ля ва ныя за да чы на бу ду чы ню. 

У ра бо чую гру пу па яго ства рэн ні ўвой -

дуць прад стаў ні кі мо ла дзі, во пыт ныя 

да след чы кі, ана лі ты кі, спе цы я ліс ты 

з роз ных сфер дзей нас ці: эка но мі кі, 

са цы яль най сфе ры, аду ка цыі, на ву-

кі», — рас тлу ма чы ла Тац ця на Сі ма-

ноў ская.

Сён ня мо ладзь зай мае 18 пра цэн-

таў ад агуль най коль кас ці на сель ніц-

тва кра і ны (ка ля 2 міль ё наў ча ла век). 

Як свед чаць са цы я ла гіч ныя апы тан ні, 

на пер шым мес цы ў каш тоў нас ных 

пры яры тэ тах у ма ла дых лю дзей ста-

яць якас ная аду ка цыя і сям'я. Хва лю-

юць мо ладзь так са ма пы тан ні пра фе-

сій най за ня тас ці і са ма рэа лі за цыі.

Між ін шым, у ліс та па дзе ў кра і не 

прой дзе пер шы на цы я наль ны фо рум 

сту дэнц кай мо ла дзі. 

На ба зе Рэс пуб лі кан ска га ма ла-

дзёж на га цэнт ра ўжо ство ра ны ма-

ла дзёж ны пар тал moladz.by. За раз 

вя дзец ца ра бо та па яго на паў нен ні. 

Ін фар ма цыя, якая да ты чыц ца дзей-

нас ці ўсіх ма ла дзёж ных ар га ні за цый 

у кра і не (БРСМ, Лі гі доб ра ах вот най 

пра цы мо ла дзі, Бе ла рус кай лі гі ін тэ-

ле кту аль ных ка ман даў, Бе ла рус ка га 

КВЗ, Бе ла рус кай аса цы я цыі клу баў 

ЮНЕС КА, Бе ла рус кай рэс пуб лі кан-

скай скаў цкай ар га ні за цыі і ін шых), 

бу дзе аку му ля вац ца ме на ві та на гэ-

тым пар та ле.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Чулі?!Чулі?!  

ПА ЗНА Ё МІМ СЯ З... 
ТА РА МА ТАМ

Спе цы яль нае пры ста са ван не для аў та ма тыч на-

га пры ёму та ры (та ра мат) прэ зен ту юць у Мін ску 

ў Дзень без аў та ма бі ля, 22 ве рас ня, па ве да мі лі Бел ТА 

ў га рад скім ка мі тэ це пры род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя.

А б  с т а  л я -

ван не бу дзе 

ўста ноў ле на на 

вул. Ле ні на, дзе 

прой дзе маш-

таб нае эка ла-

гіч нае свя та. 

Та ра мат пры-

мае плас ты ка-

выя і шкля ныя 

бу тэль кі, бля-

шан кі з-пад 

на по яў. Азна ё-

міц ца з яго ра бо тай змо жа кож ны. Акра мя та го, з 15.00 да 

19.00 кож ную га дзі ну ся род на вед валь ні каў ра зы гра юць 

каш тоў ныя пры зы.

Як па ве дам ля ла ся, у кра і не па ча ла ся рас пра цоў ка ме-

ха ніз му функ цы я на ван ня дэ па зіт на-за клад ной сіс тэ мы 

зва ро ту та ры. Но ва ўвя дзен не за сна ва на на эка на міч ным 

сты му ля ван ні спа жыў ца вяр нуць вы ка ры ста ную ўпа коў ку. 

Куп ля ю чы та вар ва ўпа коў цы, спа жы вец вы плач вае за яе 

за лог, а пры вяр тан ні пус той упа коў кі ў та ра ма ты су ма гэ та-

га за кла ду яму вяр та ец ца. Мяр ку ец ца, што за кошт гэ та га 

ме ха ніз му ў паў тор ную пе ра пра цоў ку бу дзе вяр тац ца да 

80—90 % вы ка ры ста най упа коў кі.

Дэ па зіт на-за клад ная сіс тэ ма па спя хо ва функ цы я нуе 

ў мно гіх еў ра пей скіх кра і нах.



ФактФакт  

Роў на 370 га доў та му за гі нуў 

Афа на сій, ігу мен Брэсц кі, аба-

ра ня ю чы пра ва слаў ную ве ру. 

Кож ны год 18 ве рас ня царк ва 

ад зна чае яго па кут ніц кую смерць 

хрэс ным хо дам. Сё ле та хрэс ны ход 

ад Свя та-Сі мя о наў ска га ка фед-

раль на га са бо ра ў Свя та-Афа нась-

еў скі муж чын скі ма нас тыр са браў 

сот ні вер ні каў. Бос кую лі тур гію і 

свя точ ны ма ле бен уз на ча ліў прад-

ста я цель Бе ла рус кай пра ва слаў най 

царк вы, Міт ра па літ Мін скі і За слаў скі 

Па вел, Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе-

ла ру сі. У дру гой па ло ве дня ў пар ку 

1000-год дзя Брэс та ў мік ра ра ё не 

Вуль ка ад бы ла ся за клад ка па мят най 

алеі дрэў, пры све ча най ус па мі ну пра 

370-год дзе па кут ніц кай смер ці свя-

то га Афа на сія. У ліс та па дзе ў Брэс це 

за пла на ва на на ву ко ва-ба га слоў ская 

кан фе рэн цыя, пры све ча ная Афа на-

сію, ігу ме ну Брэсц ка му. Да ўдзе лу 

за про ша ны ву чо ныя свец кіх і ду хоў-

ных на ву чаль ных уста ноў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ



У Ор шы на ста рым скла дзе вы яві лі ртуць
Пра гэ та ра та валь ні кам па ве да міў кі раў нік прад пры-

ем ства. Ка лі да мес ца вы клі ку пры бы лі пад раз дзя-

лен ні МНС, на скла дзе быў раз лі ты вад кі ме тал з 

ртут ных вы пра мні коў (лям паў), што бы лі раз бі тыя. 

Па мяш кан не зна хо дзі ла ся на пер шым па вер се бу-

дын ка, які рых ту ец ца пад знос.

Лям пы з вы пра мні ка мі вы яві лі ра бо чыя, ка лі раз бі ра лі 

склад. Уся го на ім за хоў ва лі ся 84 лям пы ў драў ля ных скры-

нях. Па ін фар ма цыі МНС, пры агля дзе бы ло ўста ноў ле на, 

што не каль кі скрынь і лям паў у іх па шко джа ны. Ра бот ні кі 

ад дзя лен ня хі міч най і ра ды я цый най аба ро ны МНС пра вя лі 

ме ха ніч ны збор рту ці ў коль кас ці 3950 гра маў, ус крыц цё і 

аб сле да ван не скрынь, дэ мер ку ры за цый ныя ра бо ты. Вад кі 

ме тал і ад хо ды бы лі гер ме тыч на спа ка ва ныя для на ступ-

най уты лі за цыі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Такія тараматы працуюць у суседней Літве.

Заўт ра ў На цы я наль ным гіс та рыч ным 

му зеі Бе ла ру сі ад кры ец ца вы стаў ка 

«Май стры Ман пар на са з бе ла рус кіх мяс-

тэ чак». Экс па зі цыя прад стаў ляе пры ват-

ныя ка лек цыі, у якіх за хоў ва юц ца тво ры 

су свет на вя до мых бе ла рус кіх мас та коў 

Па рыж скай шко лы: Мар ка Ша га ла, Шра га 

Цар фі на, Во сі па Лю бі ча, Во сі па Цад кі на, 

Ра бер та Ге ні на, Яў ге на За ка, Мі ха і ла Кі ко-

і на і Пін ху са Крэ ме ня. Не ка то рыя ра бо ты 

дэ ман стру юц ца ўпер шы ню ў пуб ліч ным 

до сту пе.

Да твор час ці май строў Ман пар на са па чат ку 

і ся рэ дзі ны ХХ ста год дзя ка лек цы я не ры вы-

яў ля юць ста лую за ці каў ле насць на пра ця гу 

100 га доў, па чы на ю чы ад кан ца Пер шай су-

свет най вай ны. У гэ ты час іх тво ры ў Па ры жы 

па ча лі на бы ваць «мар ша ны», якія ады гры ва лі 

за ўваж ную ро лю на «рын ку мас тац тва» у па чат ку 

ХХ ста год дзя і дзя ку ю чы ка то рым у тыя га ды ста лі 

вя до мы мі ім ёны мно гіх ця пер зна ка мі тых мас та коў. 

Твор часць май строў Па рыж скай шко лы, яд на ю чы 

кра і ны і на ро ды, іх мас тац кія тра ды цыі, на гляд на 

свед чаць пра знач насць мес ца, якое зай мае на ша 

кра і на ў агуль на еў ра пей скай куль ту ры. У экс па зі-

цыі гля дач уба чыць 100 тво раў роз ных жан раў, якія 

да ту юц ца ча сам ад 1915-га да 70-х га доў мі ну ла га 

ста год дзя і якія вы ка на ны ў роз ных тэх ні ках жы-

ва пі су і гра фі кі. Для больш глы бо ка га ра зу мен ня 

экс па зі цыі на вед валь ні кам пра па на ва на ўні каль ная 

аду ка цый ная пра гра ма з лек цый бе ла рус кіх і за-

меж ных спе цы я ліс таў — да след чы каў Па рыж скай 

шко лы, а так са ма цыкл да ку мен таль ных філь маў 

пра мас та коў.

Ра бо ты, што прад стаў ле ны на вы стаў цы, да-

па мо гуць больш поў на зра зу мець стаў лен не мас-

та коў да жыц ця і смер ці, іх уяў лен не пра шчас це, 

ка хан не, жур бу і ра дасць Ча ла ве ка. На вед валь ні кам 

бу дзе прад стаў ле ны шы ро кі дыя па зон кі рун каў кла-

січ на га ма дэр ніз му ХХ ста год дзя: фа візм, ку бізм, 

экс прэ сі я нізм. Факт вяр тан ня твор час ці мас та коў 

Па рыж скай шко лы на ра дзі му пра цяг ва ец ца дзя-

ку ю чы ці ка вас ці да іх ра бот з бо ку ка лек цы я не раў. 

Тво ры з пры ват ных збо раў, якія прад стаў ле ны на 

вы стаў цы ў На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі, слу-

жаць яшчэ ад ным па цвяр джэн нем та го, што на шы 

су ай чын ні кі не за ста ва лі ся ўба ку ад пра цэ су раз віц-

ця су свет най куль ту ры, а ча сам ра бі лі на яго са мы 

не па срэд ны ўплыў.

Вар ва ра ГО МАН



Наш Па рыж у мас тац тве
Кар ці на Шра га Цар фі на.


