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ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

«ГАЛАСАВАННЕ» Ў СМАРТ ФО НЕ
Ма біль ная вер сія гуль ні «Га ла сую!», рас-

пра ца ва ная ак ты віс та мі Мін скай га рад ской 

ар га ні за цыі БРСМ і прэ зен та ва ная шы ро-

кай пуб лі цы на рэс пуб лі кан скім се мі на ры-

трэ нін гу «Бе ла русь і Я», ста ла да ступ ная 

ка рыс таль ні кам плат фор маў Аndrоіd, а ў 

хут кім ча се з'я віц ца яе іОS-вер сія.

Каб тра піць на вы бар чы ўчас так і пра га ла са-

ваць, га лоў ны ге рой гуль ні пра хо дзіць не каль кі 

ўзроў няў. Адзін на гад вае яму пра тое, што, збі-

ра ю чы ся на вы ба ры, не аб ход на ўзяць з са бой 

да ку мент, які свед чыць асо бу. Акра мя та го рас-

пра цоў шчы кі па кла па ці лі ся і пра тое, каб ён не 

за быў ся па ес ці і цёп ла апра нуц ца. Па да ро зе да 

вы бар ча га ўчаст ка звы чай ныя жы ха ры ста лі цы 

пра па ну юць яму прай сці не каль кі квэс таў. Яшчэ 

ён мо жа здзейс ніць доб рую спра ву, на прык лад, 

вы ра та ваць кош ку. Трэ ці ўзро вень звя за ны не-

па срэд на з вы бар чай пра цэ ду рай.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ДРУ ГОЕ «ЗО ЛА ТА» Ў КІ ТАІ
Пе ра мо гу на Су свет ных ва ен ных гуль нях 

атры ма ла на ша жа но чая збор ная ў ка манд-

ным тур ні ры па кла січ ным лу ку.

У вы ра шаль ным мат чы Ка ры на Дзя мін ская, 

Ка ры на Каз лоў ская і Аляк санд ра Ку рат нік вый-

гра лі ў са пер ніц з Ра сіі — 6:2. Трэ цяе мес ца за-

ня лі спарт смен кі КНДР, якія пе ра маг лі ў мат чы 

за «брон зу» ўкра і нак — 5:3. На га да ем, гэ та дру гі 

за ла ты ме даль бе ла рус кіх спарт сме наў на тур-

ні ры, ра ней най леп шым стаў дзю да іст Да ні эль 

Му ке тэ. Акра мя за ла тых уз на га род, «се раб ро» 

і «брон зу» на Су свет ных ва ен ных гуль нях у Кі-

таі за ва я ва лі бар цы Аляк сандр Гуш тын і Ксе нія 

Стан ке віч ад па вед на. Су свет ныя ва ен ныя гуль ні 

бу дуць пра цяг вац ца да 27 каст рыч ні ка.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

МУЛЬ ТЫ МЕ ДЫЯ + ІН ТЭР АК ТЫЎ
На эка на міч ным фа куль тэ це БДУ ад кры лі 

муль ты ме дый ную «аў ды то рыю бу ду чы ні». 

Яна да зва ляе вы ка рыс тоў ваць у на ву чаль-

ным пра цэ се най ноў шыя ін тэр ак тыў ныя 

тэх на ло гіі. Гэ та ўклад БПБ-Ашчад бан ка ў 

пад рых тоў ку бу ду чых фі нан сіс таў.

У аў ды то рыі 

а р  г а  н і  з а  в а  н а 

48 па са дач ных 

мес цаў для сту-

дэн таў. Спе цы-

яль ныя ста лы-

транс фор ме ры 

да зва ля юць лёг-

ка змя няць рас-

ста ноў ку мэб лі, 

каб пра во дзіць 

лек цыі, се мі на ры, круг лыя ста лы або дзе ла выя 

гуль ні. А з да па мо гай муль ты ме дый на га аб ста-

ля ван ня тут могуць пра хо дзіць ін тэр ак тыў ныя 

за ня ткі і ме ра пры ем ствы.

У аў ды то рыі бу дуць на ву чац ца сту дэн ты спе-

цы яль нас ці «Фі нан сы і крэ дыт». Мно гія яе вы-

пуск ні кі пас ля за кан чэн ня ву чо бы пра ца ўлад коў-

ва юц ца ў бан ках.

Ства рэн не «аў ды то рыі бу ду чы ні» ста ла част-

кай доў га тэр мі но ва га пра ек та, у рам ках яко га 

ра ней бы лі ма дэр ні за ва ныя аў ды то рыі ў Бе ла-

рус кім дзяр жаў ным пе да га гіч ным уні вер сі тэ це, 

Лі цэі БДУ і рэ гі я наль ных шко лах.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

КАР ЦІ НА СА... 
ЗБРОІ ЧА СОЎ ВАЙ НЫ

Уве ча ры ў Ма зыр скі РА УС звяр ну ла ся мяс-

цо вая жы хар ка. Яна па ве да мі ла пра кан-

флікт са сва ім су жы це лем у ад ной з ква тэр 

до ма па буль ва ры Юнац тва.

Па пры быц ці на мес ца зда рэн ня су пра цоў ні-

каў ча каў не звы чай ны сюр прыз. На сця не ві се ла 

кар ці на, зроб ле ная з час так зброі.

Як па тлу ма чыў 43-га до вы муж чы на, ка ля дзе-

ся ці га доў та му ён вы ка паў ар се нал на пры ся дзіб-

ным участ ку, што ка ля стан цыі Га ля ві цы Ка лін ка-

віц ка га ра ё на. З за тво ра він тоў кі, шты ка, част кі 

ўдар на-спус ка во га ме ха ніз ма (як мяр ку ец ца, ад 

він тоў кі Мо сі на), ства ла він тоў кі і руч ной гра на ты 

Ф-1 з за па лам ён і зра біў «твор мас тац тва» і па-

ве сіў на сця ну. Для гэ та га на ват ад пі ла ваў част ку 

гра на ты, каб бы ло зруч ней ма ца ваць, па ве да мі лі 

ва УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма.

У ква тэ ры так са ма бы лі вы яў ле ны кас ка ча-

соў Вя лі кай Ай чын най вай ны, па тро ны і гіль за. 

Усе бо еп ры па сы кан фіс ка ва ны для пра вя дзен ня 

экс пер ты зы. Ма зыр скім РА УС па гэ тым фак це 

пра во дзіц ца пра вер ка.

АЛ КА МА РА ФОН ЗА $6000
У Наваполацкі ГА УС звяр нуў ся мяс цо вы 

жы хар 1991 го да на ра джэн ня. Ён па ве да-

міў, што не ўста ноў ле ны зла чы нец здзейс-

ніў кра дзеж сум кі, у якой зна хо дзі ла ся 

11 000 до ла раў ЗША і 500 руб лёў.

Пра ва ахоў ні кам уда ло ся знай сці па да зра ва-

на га і ўзна віць па дзеі. Вы свет лі ла ся, што па цяр-

пе лы з буй ной су май гро шай, якая, па вод ле яго 

слоў, па він на бы ла пай сці на ар га ні за цыю вя сел-

ля і на быц цё жыл ля, рас пі ваў спірт ныя на поі. Як 

па ве дам ляе ад дзя лен не ін фар ма цыі і гра мад скіх 

су вя зяў УУС Ві цеб ска га абл вы кан ка ма, за стол ле 

для яго за вяр шы ла ся ноч чу ў па ста рун ку. Ра ні-

цай пас ля вы зва лен ня ён з вы пад ко вы мі зна ё мы-

мі вы ра шыў пра цяг нуць свя та. Утво ра ная трой ца 

не каль кі ра зоў ха дзі ла па спірт ное. Апош ні су мес-

ны па ход на за праў ку скон чыў ся тым, што па цяр-

пе лы па ста віў сум ку з гра шы ма на зям лю, а адзін 

з яго на вас пе ча ных пры яце ляў за браў яе.

Увай шоў шы ў стан ал ка голь на га ап'я нен ня, 

па цяр пе лы стаў ха дзіць па тэ ры то рыі АЗС і пас-

ля зван ка ад ра бот ні каў за праў кі ў мі лі цыю зноў 

ад пра віў ся ў па ста ру нак. А вы кра даль нік з трэ цім 

удзель ні кам кам па ніі сталі траціць чу жыя гро шы. 

Толь кі пра цве ра зеў шы, но ва па ла ча нін звяр нуў ся 

ў мі лі цыю з за явай аб знік нен ні срод каў. Су пра-

цоў ні кі кры мі наль на га вы шу ку за тры ма лі па да-

зра ва на га ў кра дзя жы. Ім ака заў ся не пра цу ю чы 

мяс цо вы жы хар 1988 го да на ра джэн ня. Ён з пры-

яце лем ужо па спеў патраціць боль шую част ку 

скра дзе на га. Пра ва ахоў ні кі кан фіс ка ва лі толь кі 

4800 до ла раў. За ве дзе на кры мі наль ная спра ва 

за кра дзеж.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

На га да ем, пра ва су мес на га пра-

вя дзен ня тур ні ру ў 2021 го дзе 

кра і ны атры ма лі на га да вым 

кан грэ се ІІХФ у маі 2017 го да. 

На гэ тым тыд ні ў 

фе дэ ра цыі ха кея Бе ла ру сі прай-

шла су стрэ ча з па слом Лат віі ў 

Бе ла ру сі Эй нар сам Се ма ні сам.

У хо дзе су стрэ чы аб мяр коў ва-

лі ся пы тан ні ві за вай пад трым кі і 

транс гра ніч на га пе ра мя шчэн ня 

ба лель шчы каў і ін шых клі енц-

кіх груп чэм пі я на ту. На га да ем, 

су свет ны фо рум прой дзе з 7 да 

23 мая 2021 го да. У Мін ску і Ры-

зе ка ман ды па спра ча юц ца за 

лі дар ства на гру па вым эта пе, а 

так са ма вы зна чаць удзель ні каў 

паў фі на лаў. Мат чы топ-4, фі-

нал і гуль ню за «брон зу» пры ме 

Мінск.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
Cтар шы ня Бе ла рус кай фе дэ ра цыі ха кея 

Ге надзь СА ВІ ЛАЎ і Эй нарс СЕ МА НІС.

На паў днё вым ус хо дзе Вя лі ка бры та ніі 
ў гру за вым кан тэй не ры зной дзе ны 39 цел

У бры тан скім Эсэк се 

ў гру за вым кан тэй не ры 

зной дзе ны це лы 39 ча ла-

век, па ве дам ляе BBС.

Удак лад ня ец ца, што 

па лі цэй скія Эсэк са бы лі 

вы клі ка ныя ў пра мыс ло вы 

парк Wаtеrglаdе ў Грэй се 

23 каст рыч ні ка ка ля дзвюх 

га дзін но чы. Яны знай шлі ў кан тэй не ры гру за ві ка це лы 

38 да рос лых і ад на го пад лет ка. Іх асо бы вы свят ля юц ца.

Кі роў ца гру за ві ка, 25-га до вы муж чы на з Паў ноч най 

Ір лан дыі, быў арыш та ва ны па па да зрэн ні ў за бой стве, 

ця пер ён зна хо дзіц ца пад вар тай.

Па вод ле па пя рэд няй ін фар ма цыі, гру за вік пры быў з 

Бал га рыі і за ехаў у кра і ну 19 каст рыч ні ка. Мес ца знаходкі 

ачэп ле на, пра мыс ло вы парк Wаtеrglаdе за чы не ны. Вы-

свят ля юц ца ўсе аб ста ві ны над звы чай на га зда рэн ня.

Прэ зі дэнт Чы лі аб' явіў аб шэ ра гу мер 
са цы яль най пад трым кі на фо не пра тэс таў

Урад Чы лі на кі руе на раз гляд пар ла мен та шэ раг мер 

са цы яль най пад трым кі для ўрэ гу ля ван ня сі ту а цыі з пра-

тэс та мі і бес па рад ка мі, якія пра цяг ва юц ца у рэс пуб лі цы з 

мі ну ла га тыд ня. Пра гэ та за явіў прэ зі дэнт Чы лі Се басць ян 

Пінь е ра.

«Мы пе ра да дзім на раз гляд кан грэ са гэ ты са цы яль ны 

па кет у ад па вед нас ці з за ко нам і пач нём яго рэа лі за-

цыю, ка лі ўрад атры мае гэ тую маг чы масць», — ска заў 

ён.

Па вод ле слоў прэ зі дэн та, у па кет мер ува хо дзіць па-

вы шэн не пен сій, зні жэн не та ры фаў на элект рыч насць, 

част ко вае па крыц цё вы дат каў на ля чэн не, зні жэн не цэн 

на ле кі і ўста наў лен не мі ні маль на га га ран та ва на га да хо ду 

для пра цоў ных.

Акра мя та го, урад Чы лі пла нуе на кі ра ваць у пар ла мент 

за ко на пра ект аб па вы шэн ні па да тку для асоб з вы со кі мі 

да хо да мі. Па сло вах Пінь е ры, гэ тая ме ра да зво ліць «па-

вя лі чыць пад атко выя па ступ лен ні ў бюд жэт і пра фі нан са-

ваць са цы яль ную пра гра му».

Пра тэс ты, якія пе ра рас лі ў бес па рад кі і су тык нен ні з па-

лі цы яй, па ча лі ся ў Сант' я га 14 каст рыч ні ка, пас ля та го, як 

кошт пра ез ду ў мет ро ў ся рэд нім вы рас на 30 пе са ($0,04). 

Паз ней бес па рад кі аха пі лі і ін шыя га ра ды кра і ны. У су вя зі 

са скла да най сі ту а цы яй прэ зі дэнт Пінь е ра аб вяс ціў над-

звы чай нае ста но ві шча ў ста лі цы і шэ ра гу ін шых га ра доў, 

а так са ма пры няў ра шэн не ад мя ніць па вы шэн не цэн на 

пра езд у гра мад скім транс пар це. Па звест ках ула даў, 

у хо дзе бес па рад каў за гі ну лі 15 ча ла век.

ЗША хо чуць, каб у вы са дцы на Ме сяц 
удзель ні ча лі і ін шыя кра і ны

Злу ча ныя Шта ты хо чуць, 

каб у іх пра гра ме па асва ен ні 

Ме ся ца Аrtеmіs удзель ні ча-

лі між на род ныя парт нё ры, 

у тым лі ку тыя кра і ны, якія 

ця пер пра цу юць ра зам з 

NАSА на Між на род най кас-

міч най стан цыі. Пра гэ та за-

явіў ды рэк тар На цы я наль на га ўпраў лен ня па аэ ра на ўты-

цы і да сле да ван ні кас міч най пра сто ры Джэймс Брай дэнс-

тайн, вы сту па ю чы на 70-м Між на род ным аст ра наў тыч ным 

кан грэ се ў Ва шынг то не.

«Мы хо чам ба чыць аст ра наў таў усіх кра ін на па верх ні 

Ме ся ца, гэ та на ша мэ та. Па ме ры та го, як мы ру ха ем ся 

на пе рад, нам трэ ба бу дзе як ма га больш між на род най 

пад трым кі», — ска заў ён.

NАSА вяс ной аб' яві ла аб тым, што но вая пра гра ма 

асва ен ня Ме ся ца атры ма ла наз ву Аrtеmіs. Яна бу дзе 

скла дац ца з трох эта паў: пер шы пра ду гледж вае не пі ла-

ту е мы па лёт уста ноў лен на га на цяж кай ра ке це ка раб ля 

Оrіоn ва кол Ме ся ца і яго вяр тан не на Зям лю, гэ ты этап 

за пла на ва ны на дру гую па ло ву 2020 го да. Дру гі этап — 

аб лёт на ту раль на га спа да рож ні ка Зям лі з экі па жам на 

бор це, ён на ме ча ны на 2022 год. На трэ цім эта пе NАSА 

раз ліч вае ажыц ця віць вы сад ку аст ра наў таў на Ме сяц у 

2024 го дзе.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

ПАСПРАЧАЕМСЯ 
ЗА ЛІДАРСТВА
Бе ла русь і Лат вія пра цяг ва юць 
ак тыў ную пад рых тоў ку да чэм пі я на ту све ту

Кі раў нік 

Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та На тал ля 

КА ЧА НА ВА ўчо ра 

ў рам ках адзі на га 

дня ін фар ма ван ня 

су стрэ ла ся 

з ка лек ты вам 

Цэнт раль на га 

ўні вер ма га «Мінск». 

Удзел служ бо вых 

асоб у па доб ных 

ме ра пры ем ствах 

ужо стаў тра ды цы яй 

у на шай кра і не, 

па коль кі да зва ляе ўдзель ні кам 

на ўпрост па чуць пра па лі ты ку 

дзяр жа вы на су час ным эта пе, 

а так са ма да ве дац ца 

мер ка ван ні лю дзей ад нос на 

пы тан няў, якія іх хва лю юць.

Гэ тая су стрэ ча з су пра цоў ні ка мі 

ЦУ Ма бы ла пры све ча на тэ ме «На цыя-

наль ны сход Рэс пуб лі кі Бе ла русь — 

прад стаў ні чы і за ка на даў чы ор ган бе-

ла рус кай дзяр жа вы». Га ва ры лі аб ма-

ю чых ад быц ца пар ла менц кіх вы ба рах, 

знач най ро лі і зна чэн ні На цы я наль на га 

схо ду ў сіс тэ ме дзярж кі ра ван ня, у цэ-

лым жыц ці кра і ны.

На тал ля Ка ча на ва за клі ка ла кож-

на га прый сці на вы бар чыя ўчас ткі і 

зра біць свой вы бар. Яна ад зна чы ла, 

што Прэ зі дэнт вы каз ваў ся за тое, што 

ў пар ла мен це па трэб ныя лю дзі роз-

ных уз рос таў, пра фе сій, якія б прад-

стаў ля лі роз ныя слаі гра мад ства.

Так са ма на су стрэ чы кі раў нік Ад мі-

ніст ра цыі акрэс лі ла асноў ныя кры тэ-

рыі ра бо ты для кі раў ні коў усіх уз роў-

няў і, ма быць, кож на га ча ла ве ка. «Гэ-

та перш за ўсё лю дзі, спра вяд лі вае да 

іх стаў лен не і ўва га. Усе ра шэн ні, што 

пры ма юц ца, па він ны быць на ка рысць 

лю дзей і дзяр жа вы», — на га да ла яна 

па зі цыю Прэ зі дэн та.

Пра цяг ва ю чы раз мо ву пра па лі-

ты ку Бе ла ру сі, На тал ля Ка ча на ва 

на зва ла га лоў ны мі яе каш тоў нас цямі 

не за леж насць і су ве рэ ні тэт. «Гэ та не-

па руш нае пра ві ла, чыр во ная ры са, за 

якую нель га пе ра сту паць. Усё, ча го 

да сяг ну ла Бе ла русь за не вя лі кі пра-

ме жак не за леж най гіс то рыі, да ра го га 

вар та. Мы аба вя за ны гэ та збе раг чы, 

каб на ступ ныя па ка лен ні маг лі пры-

мно жыць і за ха ваць тое, што мы ма-

ем», — ад зна чы ла кі раў нік Ад мі ніст-

ра цыі Прэ зі дэн та.

Су пра цоў ні кі ЦУ Ма за да лі кі раў ні ку 

Ад мі ніст ра цыі шмат пы тан няў, за кра-

ну лі эка но мі ку, аду ка цыю, ахо ву зда-

роўя. Паз ней у гу тар цы з жур на ліс та мі 

На тал ля Ка ча на ва пры зна ла ся, што 

для служ бо вых асоб вель мі важ на, 

каб лю дзі заў сё ды ак тыў на ўдзель ні-

ча лі ў раз мо ве, бо зва рот ная су вязь 

да па ма гае ў пры няц ці кі раў ніцкіх ра-

шэн няў.

Су стрэ ча пра цяг ва ла ся больш за 

дзве га дзі ны.

Па вод ле Бел ТА.

Бліз кая ўла да

ПРА ВЫ БА РЫ І НЕ ТОЛЬ КІ

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


