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НА ЎРОК —
 У КІ НА ТЭ АТР

Дру гі этап рэс пуб лі кан ска га кон кур су для вуч няў 

10-х і 11-х кла саў vеlсоm YОUTH рас пач нец ца з са-

ма га вя лі ка га ін тэр ак тыў на га ўро ка ў кра і не. Ужо ў 

гэ тую су бо ту, 24 ліс та па да, ін тэр ак тыў ны май стар-

клас «Май стэр ства прэ зен та цыі» ад на ча со ва аб' яд-

нае стар ша клас ні каў па ўсёй Бе ла ру сі. Ён прой дзе ў 

са май вя лі кай за ле кі на тэ ат ра vеlсоm сіnеmа VОKА 

(у ганд лё вым цэнт ры Dаnа Mаll). Удзел у ім пры муць 

больш за 200 стар ша клас ні каў школ, гім на зій і лі цэ-

яў Мін ска, а так са ма больш як 800 за рэ гіст ра ва ных 

удзель ні каў кон кур су з 236 на ву чаль ных уста ноў 

Бе ла ру сі.

Са цы яль на-аду ка цый ны пра ект vеlсоm YОUTH рэа лі зуе 
кам па нія vеlсоm пры пад трым цы Мі ніс тэр ства аду ка цыі і 
ар га ні за та раў кан фе рэн цыі TЕDх Mіnsk. Яго ад мет насць 

у тым, што ўся ка му ні ка цыя (ад па да чы за яў кі да прэ-

зен та цыі ў фі на ле) бу дзе ад бы вац ца на бе ла рус кай 

мо ве. Пад лет кі, якія хо чуць змя ніць на ва коль ны свет да 
леп ша га, пра па ну юць сваю тэ му ў ад ным з трох на прам-
каў: тэх на ло гіі, куль ту ра або ін клю зія.

На мі ну лым тыд ні ар га ні за цый ны ка мі тэт пад вёў вы ні кі 
збо ру за явак ад удзель ні каў кон кур су. Са май ак тыў най 
на ву чаль най уста но вай у кра і не ста ла ві цеб ская ся рэд няя 
шко ла № 44, дзе ад ва жы лі ся пра па на ваць свае ідэі ка ля 
100 вуч няў. Агуль ная геа гра фія пра ек та ахоп лі вае амаль 
90 на се ле ных пунк таў кра і ны — ад ста лі цы, аб лас ных 
і ра ён ных цэнт раў да сель скіх школ і школ-ін тэр на таў. 
Пра ект vеlсоm YОUTH стаў па-са праўд на му агуль на на цы я-
 наль ным, дай шоў да са мых за ці каў ле ных і ма ты ва ва ных 
школь ні каў.

Най боль шую ці ка васць ва ўдзель ні каў вы клі каў на-
пра мак «Куль ту ра» (53 % ад агуль най коль кас ці за явак). 
«Тэх на ло гіі» вы бра лі 33 % удзель ні каў, а «ін клю зію» — 
14 %. Бе ла рус кія стар ша клас ні кі пра па на ва лі вель мі раз на -
пла на выя ідэі: ад больш шы ро ка га вы ву чэн ня бе ла рус ка-
моў най спад чы ны да вы ка ры стан ня вір ту аль ных тэх на ло-
гій і да поў не най рэ аль нас ці для па шы рэн ня да ступ нас ці 
ін фар ма цыі аб гіс та рыч ных мяс ці нах Бе ла ру сі.

На трэ цім кон курс ным эта пе з 20 сту дзе ня па 20 лю та га 
хлоп цам і дзяў ча там не аб ход на бу дзе рэа лі за ваць сваю 
ідэю: пад рых та ваць і пра вес ці не фар маль нае аду ка цый-
нае ме ра пры ем ства: май стар-клас, дэ ба ты ці дыс ку сію па 
вы бра най тэ ме свай го пра ек та.

Аў та ры са мых са цы яль на знач ных, су час ных і ары-
гі наль ных пра ек таў тра пяць у лік дзе ся ці фі на ліс таў. 
Яны на ве да юць TЕDхMіnsk-2019 і пач нуць пра ца ваць 
над прэ зен та цы яй сва ёй ідэі з най леп шы мі мен та ра мі. 
Іх вы ступ лен ні ад бу дуц ца на вы ні ко вым ме ра пры ем стве 
TЕDхYоuth@Mіnsk у маі 2019 го да. Усе дзе сяць фі на ліс-
таў атры ма юць пры зы — ма біль ныя тэ ле фо ны іРhоnе Хs, 
а трое пе ра мож цаў (па ад ным у кож ным на прам ку кон-
кур су) бу дуць за про ша ныя на ме ра пры ем ства TЕDх у 
Аў стрыю.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Пы тан ні ля чэн ня, ды яг-

нос ты кі і пра фі лак ты кі 

та кіх ін фек цый ных хва-

роб, як ту бер ку лёз, ВІЧ і 

ге па тыт, аб мяр коў ва юць 

удзель ні кі Рэ гі я наль най 

на ра ды аб па шы рэн ні до-

сту пу да якас ных і не да-

ра гіх ле ка вых прэ па ра таў 

і ды яг нас тыч ных срод каў 

у кра і нах рэ гі ё на Ус ход-

няй Еў ро пы і Цэнт раль-

най Азіі (ВЕ ЦА). Яна пра-

хо дзіць у Мін ску 20—22 

ліс та па да.

— Сён ня гэ та асноў ныя за хвор ван-
ні ін фек цый най пры ро ды, якія вы клі-
ка юць за не па ко е насць у тых кра і нах,
прад стаў ні кі якіх са бра лі ся ў Мін ску, — 
ад зна чыў мі ністр ахо вы зда роўя 

Ва ле рый МА ЛА ШКА. — Гэ та тэ ма 
ак ту аль ная і для Бе ла ру сі. Мы ма ем 
сур' ёз ныя пос пе хі ў ба раць бе з ту бер-
ку лё зам: ад бы ло ся знач нае зні жэн-
не за хва раль нас ці і смя рот нас ці. Але 
праб ле май з'яў ля ец ца вя лі кая коль-
касць устой лі вых да ля чэн ня фор маў. 
Мы ча ка ем шы ро ка га аб мер ка ван ня 
гэ тай праб ле мы, і мяр кую, яна зной дзе 

сваё вы ра шэн не. Да 2030 го да мы па-
він ны па зба віц ца ад ця жа ру на зва ных 
хва роб: та кую за да чу ста віць Су свет-
ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя, і ў нас 
вы со кія шан цы з ёй спра віц ца.

Ва ле рый Ма ла шка на га даў, што ў 
Брэсц кай воб лас ці рэа лі зу ец ца пі лот ны 
пра ект па рэ ар га ні за цыі фты зі ят рыч-
най служ бы. У пры ват нас ці, ска ро ча на 
зна хо джан не хво рых на ту бер ку лёз у 
ста цы я на ры. Па цы ен та пе ра вод зяць 
на ам бу ла тор ны этап, ка лі хва ро ба пе-
ра стае нес ці па гро зу для на ва коль ных. 
Дзя ку ю чы гэ та му коль касць лож каў 
уда ло ся ска ра ціць больш чым на 200, 

а срод кі на кі ра ваць на за-
куп ку су час ных прэ па ра таў 
для ля чэн ня ту бер ку лё зу. 
Мі ністр пад крэс ліў, што пра-
ект пры зна ны ўда лым і яго 
рэа лі за цыя рас паў сю дзіц ца 
на ін шыя рэ гі ё ны кра і ны.

Сён ня, па сло вах мі-
ніст ра, мы ма ем сур' ёз ныя 
да сяг нен ні ў пра фі лак ты-
цы і ля чэн ні ВІЧ-ін фек цыі. 
Па ве лі чэн не коль кас ці вы-
пад каў, якое на зі ра ла ся ў 
апош нія га ды, звя за на з 
па ляп шэн нем ды яг нас та-

ван ня. ВІЧ-ін фек цыі ня рэд ка спа да-
рож ні чае ге па тыт С, ім ін фі ка ва на тры 
чвэр ці хво рых. Па чы на ю чы з мі ну ла-
га го да вы ка рыс тоў ва юц ца су час ныя 
схе мы ля чэн ня ге па ты ту С. Ле тась 
праз яго прай шлі 500 па цы ен таў. Сё-
ле та за кошт бюд жэ ту бы лі за куп ле ны
прэ па ра ты для ля чэн ня больш як 
1,5 ты ся чы ча ла век, на ле та та кіх бу-
дзе яшчэ больш.

Схе ма ля чэн ня ад ге па ты ту С, ку ды 
ўва хо дзяць і прэ па ра ты, якія вы раб ля-
юц ца ў Бе ла ру сі, па вод ле ін фар ма цыі 
мі ніст ра ахо вы зда роўя, ад на з са мых 
тан ных у Еў ро пе.

Але на КРА ВЕЦ.

БЕЗ ТУ БЕР КУ ЛЁ ЗУ, ГЕ ПА ТЫ ТУ І ВІЧ
Па зба віц ца ад гэ тых хва роб рэ аль на ўжо да 2030 го да

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

Біз несБіз нес

ЗА РОЎ НЫЯ ПРА ВЫ
Су свет ны дзень жа но ча га прад пры маль ніц тва ў ся-

рэ дзі не ліс та па да ад зна ча юць у 144 кра і нах. З гэ тай 

на го ды ў ста лі цы прай шла су стрэ ча, дзе жан чы ны 

аб мер ка ва лі крып та ва лю ту, ліч ба ві за цыю і су час ныя 

тэн дэн цыі ў біз не се.

Іа ан на КА ЗА НА-ВІШ НЯ ВЕЦ КІ, па ста ян ны ка ар ды на-

тар ААН у Бе ла ру сі, пры ві та ла біз нес ву мен. Яна ад зна-
чы ла, што ген дар ная роў насць і па шы рэн не пра воў жан-
чы ны пры зна ны кры тыч на важ ны мі ас пек та мі ўстой лі ва га 
раз віц ця. У Мэ тах устой лі ва га раз віц ця ёсць сем пунк таў, 
якія да ты чац ца жан чын, і 17 па каз чы каў, па якіх ад соч ва-
юць, на коль кі жан чы ны ўклю ча юц ца ў раз віц цё на роў ных 
маг чы мас цях.

«На жаль, на сён ня ся рэд ні жа но чы біз нес ад стае па 
па ме ры і ды на мі цы рос ту ў па раў на нні з кан ку рэн та мі-
муж чы на мі. Мы мо жам па гля дзець на ста тыс тыч ныя да-
ныя, — га во рыць Іа ан на Ка за на-Віш ня вец кі. — Вя до мы 

факт, што жан чы ны ў Бе ла ру сі атрым лі ва юць у ся рэд нім на 
25 % менш, чым муж чы ны. І гэ та праб ле ма, якая да ты чыц-
ца і ін шых кра ін. У ся рэд нім у све це роз ні ца ў за ра бот най 
пла це па між жан чы на мі і муж чы на мі 23 %. Дру гое — гэ-
та ста тыс ты ка па до сту пе да фі нан са ван ня. Тут раз мо ва 
ідзе аб жан чы нах-лі да рах у біз не се. Іма вер насць ад мо вы 
ў вы да чы крэ ды ту на раз віц цё біз не су для жан чын на 55 % 
вы шэй шая, чым для муж чын».

У Бе ла ру сі ў асноў ным жан чы ны ад каз ва юць за вы ка нан-
не роз ных хат ніх аба вяз каў. Па ста ян ны ка ар ды на тар ААН 
рас ка за ла пра ста тыс тыч ныя да ныя па вы ні ках апы тан ня. 
Ка ля 40 % жан чын і толь кі 9 % муж чын, якія вя дуць біз нес, 
вы кон ва юць амаль усю пра цу па до ме. 37 % жан чын і толь кі 
0,74 % муж чын га во раць, што до гляд дзя цей з'яў ля ец ца іх 
аба вяз кам. Па доб ныя ліч бы і ў ад ка зах на пы тан не «Хто 
за ста ец ца до ма, ка лі дзе ці хва рэ юць?» — 32 % жан чын і 
толь кі 1 % муж чын.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

БА РЫ САЎ СУ СТРА КАЕ СВЯ ТЫ НІ
Част ка Па кро ва Ба га ро дзі цы і час цін ка 
мо шчаў ве лі ка му ча ні ка Пан це ляй мо на 
сён ня пры бу дуць у Ба ры саў.

Свя точ ная су стрэ ча свя тынь ад бу дзец-
ца ў ка фед раль ным са бо ры Уваск рэ сен ня 
Хрыс то ва га ў 16.30. Вер ні кі змо гуць пры-
няць удзел у хрэс ным хо дзе і бо га слу жэн ні, 
ар га ні за ва ным у го нар па дзеі.

Ма ле бен пра вя дзе епіс кап Ба ры саў скі і 
Мар' і на гор скі Ве ні я мін. На тэ ры то рыі Ба ры-
са ва і ра ё на свя ты ні бу дуць да 28 снеж ня.

Мо шчы і част ка Па кро ва бу дуць вы стаў-
лены для ўша на ван ня і ў ін шых на се ле ных 
пунк тах Ба ры саў скай епар хіі. Свя ты ні пры-
бу дуць у Жо дзі на, Сла ба ду, Сма ля ві чы, 
Мар' і ну Гор ку, па сё лак Друж ны, Чэр вень, 
Ла гойск, Зем бін і Лош ні цу.

«На Ба ры саў шчы ну мо шчы ве лі ка му ча-
ні ка Пан це ляй мо на і част ка Па кро ва Бо жай 
Ма ці пры бы лі з Эліс цін скай і Кал мыц кай 
епар хіі Рус кай пра ва слаў най царк вы Мас-
коў ска га па тры яр ха та», — па ве да мі лі ў 
прэс-служ бе Ба ры саў скай епар хіі.

Асноў нае па лат но Па кро ва Пра свя той 
Ба га ро дзі цы — га лоў ная свя ты ня фран цуз-
ска га го ра да Шартр. Згод на з пад ан нем, ме-
на ві та ў гэ тае адзен не ў мо мант на ра джэн ня 
Хрыс та бы ла ўбра на Бо жая Ма ці, якое яна 
по тым за хоў ва ла ўсё жыц цё.

Ве лі ка му ча нік Пан це ляй мон пра зва ны 
ле ка рам. Па да па мо гу да яго звяр та юц ца 
хво рыя на ця лес ныя і ду хоў ныя не ма чы. Пры 
жыц ці Пан це ляй мон (на тэ ры то рыі су час най 
Тур цыі, ІІІ—ІV ста год дзі) быў док та рам, та му 
яго лі чаць за ступ ні кам ура чоў.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ЦІ МО ГУЦЬ КРЫ ЛА ТЫЯ 
ЎПА ДАЦЬ У СПЯЧ КУ?

А вы ве да е це пра са мыя ўстой лі выя 

па мыл ко выя дум кі пра пту шак? Так? 

Та ды ча му ў са вы ні ко лі не ідзе кру гам 

га ла ва і ці праў да, што птуш кі ма ха юць 

кры ла мі ўверх-уніз? Ча му ў дзят лаў 

не бы вае стра сен ня маз гоў і коль кі на 

са май спра ве жы вуць крум ка чы?

На гэ тыя і ін шыя пы тан ні вы атры ма е-
це экс перт ны ад каз на ня сум най лек цыі 
«Зо а чац вер: птуш кі і прад узя тас ці». Пер шая 
ў гэ тым се зо не лек цыя ад бу дзец ца ў Цэнт-
раль най на ву ко вай біб лі я тэ цы НАН Бе ла ру сі 
(стан цыя мет ро «Ака дэ мія на вук», ву лі ца 
Сур га на ва, 15). Па ча так 22 ліс та па да ў 18.30 
(пра цяг ласць — 1 га дзі на плюс пы тан ні).

Лек цыю пра вя дзе ар ні то лаг, спе цы я ліст 
гра мад скай ар га ні за цыі «Ахо ва пту шак Баць-
каў шчы ны» па пры ро да ахоў ных пы тан нях 
Ся мён Ле вы. Прэс-служ ба АПБ на гад вае, 
што ўва ход сва бод ны, але па трэб на рэ гіст ра-
цыя па спа сыл цы: ptushkі.org/zoochetverg.

Сяр гей КУР КАЧ.

МАРШ РУТ КА СУ ТЫК НУ ЛА СЯ 
З АЎ ТО БУ САМ

Зда рэн не ад бы ло ся ў ста лі цы днём на 

ву лі цы Ма ту се ві ча. У баль ні цу тра пі лі 

сем ча ла век.

Кі роў ца марш рут на га так сі ехаў з бо ку 
ву лі цы П. Глеб кі ў кі рун ку ву лі цы Ці ма шэн-
кі. Ён су тык нуў ся з аў то бу сам, які ру хаў ся 
на пе ра дзе па той жа па ла се. Як па ве да мі лі 
ва УДАІ ГУ УС Мін гар вы кан ка ма, з сямі па-

цярпелых пяць бы лі дастаўлены ў баль ні цу 
хут кай ме ды цын скай да па мо гі для па ста-
ноў кі ды яг на зу. Трох потым адпусцілі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«РАЗ ВО ДЗІЎ» НА ДА МЫ, 
ЛАЗ НІ І... КА ХАН НЕ

Су пра цоў ні кі ад дзе ла кры мі наль на га 

вы шу ку Фрун зен ска га РУ УС ста лі цы 

за тры ма лі 33-га до ва га гра ма дзя ні на 

Гер ма ніі, які па да зра ец ца ў здзяйс нен-

ні мах ляр стваў у да чы нен ні да гра ма-

дзян Бе ла русі і Гер ма ніі.

Уста ноў ле на, што ў Бе ла русь муж чы на 
пры ехаў у ліс та па дзе мі ну ла га го да, ска рыс-
таў шы ся маг чы мас цю бяз ві за ва га рэ жы му 
ўез ду. Да лей у Мін ску ад крыў фір му, якая 
аказ вае па слу гі па вы ра бе да моў і лаз няў з 
драў ля на га бру са.

Ад нак, як бы ло ўста ноў ле на, фі гу рант браў 
пе рад апла ту ў да вер лі вых мін чан, а свае аба-
вя за цель ствы пе рад за каз чы ка мі не вы кон-
ваў. У мі лі цыю ўжо звяр ну ла ся 15 па цяр пе-
лых гра ма дзян — жы ха роў Мін ска і Мін скай 
воб лас ці. Па пя рэд не су ма на не се най шко ды 
скла ла больш за 40 ты сяч до ла раў.

Акра мя гэ та га апе ра тыў ні кі вы свет лі лі, 
што за тры ма ны ін ша зе мец так са ма ўва хо-
дзіў у да вер да раз ве дзе ных адзі но кіх жан-
чын — жы ха рак ста лі цы, якім абя цаў су мес-
ную шчас лі вую бу ду чы ню, і пра сіў па зы чыць 
гро шай на біз нес. Зна ё міў ся ў цы руль нях, 
рэ ста ра нах, ганд лё вых цэнт рах і г. д.

У ад ным з эпі зо даў яму ўда ло ся та кім чы-
нам за ва ло даць шасцю ты ся ча мі до ла раў, 
якія да гэ та га ча су ён не вяр нуў мін чан цы. 

У ін шым эпі зо дзе ад ну з па цяр пе лых жан чын 
ін ша зе мец па пра сіў на яе імя афор міць тэ ле-
ві зар у рас тэр мі ноў ку, які быў не аб ход ны для 
офі са фір мы. Але, як вы свет лі ла ся паз ней, 
тэ ле ві зар ён па да рыў ін шай пры яцель цы, 
па ве да мі лі ў Фрун зен скім РУ УС Мін ска.

Да лей апе ра тыў ні кі ўста на ві лі, што за-
тры ма ны гра ма дзя нін Гер ма ніі зна хо дзіц ца 
ў рэ гі я наль ным вы шу ку. На тэ ры то рыі ФРГ 
ён па да зра ец ца ў здзяйс нен ні ана ла гіч ных 
зла чын стваў — там так са ма ме ла ся фір ма 
і не каль кі пад ма ну тых дам.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СЫН ЗА БІЎ БАЦЬ КОЎ
Ра ні цай 19 ліс та па да 33-га до вы жы хар 

аг ра га рад ка За шыр'е Ель ска га ра ё на 

на кі нуў ся з на жом на сва іх баць коў. 

Ён на нёс не каль кі ўда раў 58-га до ва-

му баць ку і 59-га до вай ма ці. Баць ка 

ад атры ма ных ран па мёр на мес цы. 

Ма ці бы ла да стаў ле на ў баль ні цу, дзе 

па мер ла ноч чу 20 ліс та па да.

Ка лі зла чы нец зра зу меў, што на ра біў, ён 
на нёс удар на жом і са бе. Пас ля ча го ў бес-
пры том ным ста не быў шпі та лі за ва ны.

Як па ве да мі ла афі цый ны прад стаў нік 
УСК па Го мель скай воб лас ці Ма рыя Кры ва-
но га ва, ця пер пра во дзіц ца комп лекс след-
чых дзе ян няў. Пры зна ча ны не аб ход ныя экс-
пер ты зы. Вы свят ля юц ца ма ты вы і аб ста ві ны 
здзяйс нен ня зла чын ства.

У да чы нен ні да зла мыс ні ка Ель скі ра ён-
ны ад дзел След ча га ка мі тэ та за вёў кры-
мі наль ную спра ву — за мах на за бой ства 
дзвюх асоб.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.


