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Ле там у нас як у тро пі ках
Уна чы ду ха та, а ўдзень даж джы і да плюс 30

На гэ тым тыд ні бу дзе па-ра ней ша му цёп ла і з даж-

джа мі, па ве да мі лі ў Бел гід ра ме це.

Заўт ра ўна чы мес ца мі, а днём на боль шай част цы тэ ры-
то рыі кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, у асоб ных 
ра ё нах моц ныя. Мес ца мі пра гры мяць на валь ні цы. Тэм пе ра-
ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 14 да плюс 19 гра ду саў, 
а днём ча ка ец ца 22—28 цяп ла. У чац вер іс тот ных змя нен няў 
у на двор'і не ча ка ец ца. Уна чы мес ца мі, удзень на боль шай 
част цы тэ ры то рыі ка рот ка ча со выя даж джы. У асоб ных ра ё нах 
пра гры мяць на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 
12—19 цяп ла, а ўдзень ад плюс 21 да плюс 28 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных спе цы я ліс таў, у 
пят ні цу ў нач ныя га дзі ны мес ца мі, днём у мно гіх ра ё нах кра і-
ны праг на зу юц ца даж джы, у асоб ных ра ё нах з на валь ні ца мі. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 14—20 цяп ла, удзень — 
плюс 24—29 гра ду саў, мес ца мі па паў днё вым ус хо дзе — да 
30 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

У Ма гі лё ве за та пі ла не толь кі да ро гі, 
але і ква тэ ры

Моц ны лі вень, які аб ры нуў ся ў ня дзе лю ве ча рам, за 

лі ча ныя хві лі ны па ра лі за ваў жыц цё го ра да. За ка рот-

кі час на Ма гі лёў вы па ла ка ля 76 % ся рэд ня ме сяч най 

нор мы апад каў. Не ка то рыя ўчаст кі ву ліц ста лі на огул 

непра ез ны мі. Ча со ва быў пры пы не ны рух тра лей бу-

саў і аў то бу саў на не ка то рых марш ру тах.

А вось для жы ха роў пер ша га пад' ез да до ма № 35 па ву лі-
цы Каш та на вай гэ ты дзень за пом ніц ца яшчэ і тым, што ва да 
лі ла ся не толь кі за сце на мі іх ква тэр, але і ўнут ры. І пры чы най 
маш таб на га па то пу стаў зу сім не дождж, а ня спраў насць аб-
ста ля ван ня і не вель мі вы со кая апе ра тыў насць рэ ага ван ня 
ад каз ных служ баў. Ві да воч цы ка жуць, што га ра чая ва да лі ла ся 
па сце нах на пра ця гу амаль га дзі ны. Ме на ві та столь кі, па сло-
вах жы ха роў, прый шло ся ча каць ава рый ную служ бу. У вы ні ку 
па цяр пе лі ўсе ква тэ ры — з дзя ся та га да пер ша га па вер ха.

Як рас тлу ма чы лі ў ЖЭУ № 9, на ба лан се яко га зна хо дзіц ца 
гэ ты дом, над звы чай ная сі ту а цыя бы ла вы клі ка на тым, што на 
тэх ніч ным па вер се вый шаў са строю аў та ма тыч ны па вет ра ад-
вод нік. У вы ні ку ма ё мас ці жы ха роў пры чы не на знач ная шко да. 
Лю дзі ў шо ку, шмат хто пе рад гэ тым зра біў да ра гі ра монт і на быў 
но вую мэб лю. Ва ды ж на лі ло ся столь кі, што ў не ка то рых ква тэ-
рах яна ста я ла яшчэ і на на ступ ны дзень. Па сло вах на чаль ні ка 

ЖЭУ № 9 Сяр гея КА ВАЛЬ КО ВА, па ме ры бед ства па куль 
ацэнь ва юц ца. Скла да юц ца ак ты для кам пен са цыі страт, якія 
по тым бу дуць раз гле джа ны на ка мі сіі Ле нін ска га ЖРЭУ.

Нэ лі ЗІГУЛЯ



Сты хія ўда ры ла па ўсхо дзе
Паў днё вы цык лон, які за ві таў да нас яшчэ паў та ра 

тыд ня та му, пра цяг вае за пам поў ваць у кра і ну цёп-

лае па вет ра і моц ныя апад кі. На мі ну лых вы хад ных 

даж джы шчод ра па лі ва лі Ма гі лёў скую і Го мель скую 

воб лас ці. У Го ме лі моц ны дождж ліў усю ноч, ра ні цу 

і скон чыў ся толь кі пас ля поўд ня. Па звест ках Мі ніс-

тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях, уся го на го рад 

аб ры ну ла ся 72,8 мі лі мет ра апад каў — і гэ та пры тым, 

што ме сяч ная нор ма скла дае 91 мі лі метр.

Жы ха ры паў міль ён на га го ра да вы клад ва лі ў сац сет кі 
фо та Го ме ля, які не ча ка на пе ра тва рыў ся ў са праўд ную Ве-
не цыю. Шмат дзе аў та ма бі лі на гад ва лі пад вод ныя лод кі — 
ва тэр лі нія пра хо дзі ла па ка по це (і на ват вы шэй) жа лез ных 
ко ней. У ра ён Сель маш з-за гэ та га не мог да брац ца пра-
цяг лы час гра мад скі транс парт.

І, на ту раль на, не абы шло ся без пад тап лен няў да моў. 
Ра та валь ні кі ад пам поў ва лі ва ду з пад ва лаў трох шмат ква-
тэр ных да моў, 45 пры ват ных. Пад удар сты хіі тра пі лі так са ма 
ся рэд няя шко ла, склад і дзве кра мы.

Узяў шы не вя лі кі тайм-аут, у ноч на па ня дзе лак не па гадзь 
ата ка ва ла Ма гі лёў скую воб ласць. У прэс-служ бе МНС па-
ве да мі лі, што пры ся рэд ня ме сяч най нор ме ў 75 мі лі мет раў 
апад каў на аб лас ны цэнтр пра лі ло ся 57. Вы нік не су ця шаль-
ны: ва да ўвар ва ла ся ў 27 жы лых да моў го ра да. Ча ты ры 
тра лей бус ныя і пяць аў то бус ных марш ру таў не пра ца ва лі 
амаль паў та ры га дзі ны — кі роў цы ча ка лі, па куль ліў нёў ка 
«пе ра ва рыць» та кі аб' ём апад каў.

Але яшчэ бо лей да ста ло ся Кас цю ко ві чам. Там вы па ла 
ўжо амаль ме сяч ная нор ма апад каў. Ра та валь ні кі ад пам поў-
ва лі ва ду амаль з паў сот ні жы лых да моў і 110 гас па дар чых 
бу дын каў. «Па плы лі» пяць участ каў да рог і пад вал шмат-
ква тэр на га до ма.

Па па пя рэд ніх пра гно зах, даж джы з на валь ні ца мі за ха-
ва юц ца да вы хад ных.

Ва ляр' ян ШКЛЕННІК.

У Баб руй ску пра цяг ва ец ца рас сле да ван не жах лі ва га 
зла чын ства, ах вя ра мі яко га ста лі дзве ма ла дыя жан чы ны 
26 і 27 га доў. Як спа чат ку па ве дам ля ла ся на сай це УУС 
Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма, дзяў ча ты бы лі зной дзе ны 
мёрт вы мі ў ква тэ ры 36-га до ва га баб руй ча ні на, ра ней су-
дзі ма га. Яны па зна ё мі лі ся з муж чы нам у ка вяр ні, по тым 
на так сі ад пра ві лі ся да яго да моў. Не вя до ма, як раз ві-
ва лі ся па дзеі, але а 7-й га дзі не ра ні цы на ка рот кі ну мар 
102 ад ад ной з сяб ро вак па сту піў сіг нал з прось бай аб 
да па мо зе. На жаль, яна не змаг ла дак лад на па ве да міць, 
па якім ад ра се іх шу каць. Тыя ка ар ды на ты, якія на зы-
ва ла ня шчас ная, ака за лі ся не зу сім дак лад ны мі. Ка лі 
апе ра тыў ні кі, на рэш це, вый шлі на за бой цу, жан чы нам 
ужо нель га бы ло да па маг чы. Як удак лад ні ла афі цый ны 

прад стаў нік След ча га Ка мі тэ та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Юлія ГАН ЧА РО ВА, яны бы лі зной дзе ны ў ван ным па коі 
баб руй ча ні на з роз ны мі ко ла та-рэ за ны мі ра на мі. Са мо га 

ж гас па да ра ква тэ ры за тры ма лі на ву лі цы. Ён быў у не-
цвя ро зым ста не.

— След ча-апе ра тыў ная гру па, спе цы я ліс ты цэнт раль на га 
апа ра та След ча га ка мі тэ та, а так са ма пе ра со вач на-кры мі на-
ліс тыч ная ла ба ра то рыя пра ца ва лі на мес цы па дзей на пра ця-
гу трох су так, — удак лад ні ла Юлія Ган ча ро ва. — 36-га до вы 
баб руй ча нін па да зра ец ца ў здзяйс нен ні зла чын ства, пра ду-
гле джа на га част кай 2 ар ты ку ла 139 Кры мі наль на га ко дэк са 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Рых ту юц ца ма тэ ры я лы для прад' яў лен-
ня яму аб ві на ва чан ня, пра вод зяц ца след чыя дзе ян ні, у тым 
лі ку і з па да зра ва ным. Муж чы на дае па ка зан ні, да пыт ва юц ца 
свед кі, на зна ча ны шэ раг экс перт ных да сле да ван няў, каб вы-
свет ліць ма тыў і аб ста ві ны здзяйс нен ня зла чын ства.

Муж чы ну па гра жае па ка ран не ў вы гля дзе па збаў лен ня 
во лі на тэр мін ад вась мі да двац ца ці пя ці га доў, або па жыц-
цё вае зня во лен не, або смя рот нае па ка ран не.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Пад ра бяз нас ціПад ра бяз нас ці  

ПРЫ ЧЫ НЫ ЖОРСТ КА ГА ЗА БОЙ СТВА ВЫ СВЯТ ЛЯ ЮЦ ЦА

У Адэ скай воб лас ці бе-

ла рус кі аў то бус кам-

па ніі Ecolіnes вы ле цеў 

у спа дзіс ты кю вет. У 

ма шы не зна хо дзі лі ся 

47 па са жы раў, ся род 

якіх бы ло 20 дзя цей. 

Ні хто не па цяр пеў.

Па сло вах ві да воч цаў, 
ава рыя ад бы ла ся ўчо ра 
ра ні цай за 135 кіламетраў 
ад Кі е ва. Ва дзі цель за снуў, 
з-за ча го аў то бус стра ціў кі-
ра ван не і це раз су стрэч ную 
па ла су вы ле цеў у кю вет.

«(Кі роў цы. — Рэд.) па мя-
ня лі ся пас ля мя жы. Пер шы 
пай шоў спаць, дру гі за ру лём вы ру біў-
ся. Па куль еха лі па жах лі вай да ро зе, 
ён еў цу кер кі і тры маў ся, а як вы еха лі 
на доб ры ка ва лак, за снуў», — на пі-
са ла ад на з ві да воч цаў ДТЗ у сва ім 
Facebook.

Праз дзве з па ло вай га дзіны па са-
жы рам вы дзе лі лі ін шы аў то бус.

— За раз пра во дзіц ца служ бо-
вае рас сле да ван не, мы вы свят ля-
ем пры чы ны. Ду ма ем, на працягу
 3—4 дзён мы ўсё вы свет лім. У кі роў цы 

14-га до вы стаж кі ра ван ня, 
па ру шэн няў ні ко лі не бы-
ло, — рас ка заў «Звяз дзе» 
кі раў нік «Ecolіnes Бе ла-

русь» Па вел КУ ЦЭН КА. 
На пы тан не, ці збі ра ец ца 
кам па нія па крыць па са жы-
рам ня зруч нас ці, ён ад ка заў 
на ступ нае: «Ка лі па са жы ры 
звер нуц ца ў кам па нію, мы 
раз гле дзім гэ тае пы тан не».

На га да ем, на мі ну лым 
тыд ні рэй са вы мік ра аў то-
бус Адэ са—Го мель урэ за-
ўся ў гру за вік, пяць бе ла ру-
саў за гі ну лі. ДТЗ ад бы ло ся 
на 289-м кіламетры аў та-

да ро гі Кі еў—Адэ са. У той жа дзень, 
20 лі пе ня, у ДТЗ пад укра ін скім Жы-
то мі рам за гі ну лі 11 ча ла век, на шых 
су ай чын ні каў ся род іх не бы ло.

Да р'я СПЕ ВАК



НІ ХТО НЕ ПА ЦЯР ПЕЎ. НА ШЧАС ЦЕ...
Ва Укра і не аў то бус з бе ла ру са мі вы ле цеў у кю вет

На гэ тым тыд ні ў бе ла рус кіх ВНУ 
за вяр ша ец ца за лі чэн не на бюд жэт-
ную фор му на ву чан ня. У тых, ка му не 
па ша нца ва ла тра піць на бюд жэт нае 
мес ца, за ста ец ца маг чы масць па даць 
свае да ку мен ты на плат ную фор му 
на ву чан ня. Але на якія су мы трэ ба 
раз ліч ваць сям'і, якая пры мае та кое 
важ нае ра шэн не на ча ты ры-пяць га-
доў на пе рад? Па куль што да лё ка не 
ўсе ВНУ агу чы лі кошт на ву чан ня на 
2018/2019 на ву чаль ны год. У апош нія 
га ды са мыя вы со кія цэ ны вы стаў ля лі 
Бел дзярж уні вер сі тэт і Бе ла рус кі дзяр-
жаў ны ўні вер сі тэт ін фар ма ты кі і ра-
дыё элект ро ні кі. БДУ ІР па куль з но вы мі 
цэ на мі не вы зна чыў ся, а вось на сай-
це Бел дзярж уні вер сі тэ та ўжо мож на 
азна ё міц ца з но вы мі «та ры фа мі».

Да ра жэй за ўсё ацэ не на на ву чан не 
на дзён най фор ме на спе цы яль нас цях 
«між на род нае пра ва», «пра ва знаў-
ства» і «эка на міч нае пра ва» — тут 
цэ ны да ся га юць 3575 руб лёў у год. 
Та кім чы нам фа куль тэт між на род ных 
ад но сі наў і юры дыч ны фа куль тэт лі дзі-
ру юць у кра і не не толь кі па пра хад ных 
ба лах...

На ву чан не на эка на міч ным фа-
куль тэ це для сту дэн таў пер ша-
га—трэ ця га кур са бу дзе каш та ваць 
3467 руб лёў, на бія ла гіч ным — 
3223 руб лі, на фа куль тэ це жур на ліс-
ты кі — ад 3223 да 3395 руб лёў, на 

фа куль тэ це пры клад ной ма тэ ма ты кі і 
ін фар ма ты кі — 2964 руб лі, хі міч ным і 
фі зіч ным — 2673 руб лі.

Тан ней за ўсё ву чыц ца ў га лоў ным 
уні вер сі тэ це кра і ны бу дзе на спе цы-
яль нас ці «са цы яль ная ра бо та», а 
так са ма на рус кай і бе ла рус кай фі ла-
ло гіі, дзе «кошт» скла дае 2354 руб лі. 
Вы раз на пра соч ва ец ца мі ну ла год няя 
тэн дэн цыя — по пыт з бо ку абі ту ры-
ен таў моц на ўплы вае на «цэн ні кі» на 
аду ка цыю, інакш як яшчэ мож на рас-
тлу ма чыць той факт, што пад рых тоў-
ка жур на ліс та ацэнь ва ец ца ў знач на 
боль шую су му, чым пад рых тоў ка, на-
прык лад, фі ло ла га?

Між ін шым, коль кі га доў та му ад ной 
з са мых да ра гіх лі чы ла ся ў кра і не ме-
ды цын ская аду ка цыя. Але, на прык лад, 
у Ві цеб скім дзяр жаў ным ме ды цын скім 
уні вер сі тэ це год на ву чан ня на са мым 
да ра гім ста ма та ла гіч ным фа куль тэ це 
абы дзец ца сям'і пер ша курс ні ка ў 3158 
руб лёў за год. На ля чэб ным фа куль тэ-
це — у 2737 руб лёў, а на фар ма цэў-
тыч ным — у 2713 руб лёў.

У Гро дзен скім ме ду ні вер сі тэ це год 
на ву чан ня для пер ша курс ні каў на спе-
цы яль нас ці «ля чэб ная спра ва» бу дзе 
каш та ваць 2745 руб лёў, «пе ды ят рыя» 
і «ме ды ка-псі ха ла гіч ная спра ва» — 
2712 руб лёў, «ме ды ка-ды яг нас тыч ная 
спра ва» — 2626 руб лёў.

Дзён ная фор ма на ву чан ня для пер-

ша курс ні каў Мінск ага дзяр жаў на га 
лінг віс тыч на га ўні вер сі тэ та ацэнь ва-
ец ца ў 2490 руб лёў, што зноў-та кі — 
знач на менш, чым на жур фа ку, эка на-
міч ным фа куль тэ це ці на фа куль тэ це 
між на род ных ад но сін у БДУ.

У Бе ла рус кім дзяр жаў ным пе да га-
гіч ным уні вер сі тэ це ў 2018/2019 на-
ву чаль ным го дзе кошт на ву чан ня на 
дзён най фор ме для пер ша курс ні каў 
скла дзе 2500 руб лёў на спе цы яль-
насцях «му зыч нае мас тац тва, рыт мі ка 
і ха рэа гра фія» і «му зыч нае мас тац тва 
і су свет ная мас тац кая куль ту ра». Ні-
жэй шым бу дзе кошт на спе цы яль нас-
цях «вы яў лен чае мас тац тва, чар чэн-
не і на род ныя мас тац кія про мыс лы» 
і «вы яў лен чае мас тац тва і кам п'ю тар-
ная гра фі ка» — 2476 руб лёў. Сту дэн-
ты пер ша га кур са спе цы яль нас цяў з 
вы ву чэн нем за меж най мо вы за год за-
пла цяць 2380 руб лёў. Кошт плат на га 
на ву чан ня на ін шых спе цы яль нас цях 
скла дзе ў БДПУ 2316 руб лёў.

Вы шэй шую аду ка цыю на ўмо вах 
апла ты ў Бе ла ру сі атрым лі вае пры-
клад на па ло ва ад агуль най коль кас ці 
сту дэн таў. У бя гу чым го дзе на пер-
шую сту пень на ву чан ня ў ВНУ пла-
ну ец ца пры няць ка ля 54,4 ты ся чы ча-
ла век, у тым лі ку за кошт бюд жэ ту — 
26,5 ты ся чы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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АД НО СІ Н ЗНОЎ У ЛІ ДА РАХ

гэ тым ра зам па кош це плат на га на ву чан ня

ww
w.

fac
eb

oo
k.c

om
/na

sc
ja.

ma
sh

ch
av

a


