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Аме ры кан скі ры нак аб ва ліў ся
Ін дэкс NASDAQ Composіte, 

які раз ліч ва ец ца ад най мен-

най бір жай у ЗША, упаў на 

4,43 пра цэн та па вы ні ках 

уча раш ніх тар гоў, вы ні кае 

з да ных ганд лё вай пля цоў-

кі. Гэ та най гор шы па каз чык 

са жніў ня 2011 го да. На пра ця гу ўсёй ганд лё вай се сіі 

зна чэн не ін дэк са моц на ва га ла ся і да кан ца дня скла ла 

7109,40 пунк та. Пры ад крыц ці зна чэн не раў ня ла ся

7423,21 пунк та. У лю тым гэ та га го да ін дэкс губ ляў 

3,8 пра цэн та за адзін ганд лё вы дзень. Так са ма па вы-

ні ках 24 каст рыч ні ка зні зі ла ся зна чэн не і ін шых ін дэк-

саў ЗША: Dow Jones (мі нус 2,41 пра цэн та), S & P 500 

(3,09 пра цэн та). Ана лі ты кі звяз ва юць та кія вы ні кі са ста-

тыс ты кай рын ку не ру хо мас ці, апуб лі ка ва най мі ніс тэр-

ствам ганд лю. Згод на з ёй, про да жы но ва бу доў ляў у 

кра і не ў ве рас ні ска ра ці лі ся на 5,5 пра цэн та. Як вя до ма, 

на бір жы NASDAQ ганд лю юц ца ак цыі вы со ка тэх на ла гіч-

ных кам па ній, у тым лі ку Tesla, Apple і Mіcrosoft. Дня мі 

Bloomberg, спа сы ла ю чы ся на раз лі кі JPMorgan, прад ка заў 

аме ры кан скай эка но мі цы ўступ лен не ў рэ цэ сію.

На Ку бань аб ры ну лі ся ма гут ныя ліў ні
Пра ліў ныя даж джы аб ры-

ну лі ся на Ту ап сін скі і Апшэ-

рон скі ра ё ны Ку ба ні, а так са-

ма Ла за раў скі ра ён Со чы. За 

не каль кі га дзін там вы па ла 

ме сяч ная нор ма апад каў. 

У 27 на се ле ных пунк тах ака за-

 лі ся пад топ ле ныя 1,6 ты ся чы 

жы лых да моў. На фе дэ раль-

най тра се А-147 Джуг ба — 

Со чы з-за па вод кі па ва ліў ся 20-мет ро вы ўчас так мос та

це раз ра ку Ма коп се, які раз ме шча ны ў Ла за раў скім 

ра ё не. У вы ні ку зда рэн ня ні хто не па цяр пеў. Па чаць ад наў-

 ляць мост па куль не мо гуць — пе ра шка джае не па гадзь. 

Акра мя та го, у ра ё не на се ле ных пунк таў Ашэ і Са вет-Ква-

джэ на фе дэ раль ную тра су сыш лі се лі. Ад пры бя рэж най 

част кі ад рэ за ныя на се ле ныя пунк ты Мар' і на, На джы го, 

Ка леж і Лы готх. Пе ра пы не ны і чы гу нач ныя зно сі ны. Ёсць 

за гі ну лыя. Усе служ бы пе ра ве дзе ны на круг ла су тач ны 

рэ жым ра бо ты. Сён ня пра цяг вае дзей ні чаць штар ма вое 

па пя рэ джан не, на тэ ры то рыі Со чы ча ка юц ца моц ныя 

даж джы з на валь ні ца мі, гра дам і ўзмац нен нем вет ру да 

22 мет раў за се кун ду. Маг чы мы рэз кі ўздым уз роў ню 

ва ды ў рэ ках на асоб ных ва да то ках з да сяг нен нем не-

спры яль ных ад знак, уз рас тае ры зы ка схо ду се ляў у гор-

най зо не, на ўчаст ку Маг ры — Вя сё лае іс нуе не бяс пе ка 

фар мі ра ван ня смер чаў над мо рам.

Но вы «Ты та нік» ад пра віц ца ў рэйс
Ко пія зна ка мі та га 

суд на «Ты та нік», якая 

рас пра ца ва на кам па ні-

яй Blue Star і атры ма-

ла наз ву «Ты та нік ІІ», 

здзейс ніць свой пер шы 

рэйс у 2022 го дзе. Пра 

гэ та пі ша USA Today. 

Лай нер змо жа пры няць на борт 2400 па са жы раў і амаль 

900 чле наў экі па жа — амаль столь кі ж, коль кі бы ло на 

ка раб лі ў 1912 го дзе, пад час яго пер ша га і апош ня га рэй-

са. Cтваральнікі па абя ца лі ўлі чыць па мыл кі «ары гі на ла» 

і за бяс пе чыць суд на да стат ко вай коль кас цю шлю пак і 

вы ра та валь ных ка мі зэ лек. Но вы «Ты та нік» ажыц ця віць 

двух тыд нё вае па да рож жа з Ду бая ў Са ўтгемп тан і толь-

кі за тым ад пра віц ца па кла січ ным марш ру це ў Нью-Ёрк. 

Ка лі пер шы рэйс ака жац ца па спя хо вым, суд на бу дзе 

здзяйс няць кру га свет нае па да рож жа. Ра ней іні цы я тар 

пра ек та, аў стра лій скі міль яр дэр Клайв Па лмер, за явіў 

пра на мер зняць на яго бор це но вы фільм, пры све ча ны 

ка та стро фе.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

У МІН СКУ ПРАЙ ШОЎ «ЗА ЛА ТЫ КЕ ЛІХ»
У кон кур се пры ня лі ўдзел вя ду чыя вы твор цы і дыс-

трыб' ю та ры ал ка голь най і без ал ка голь най пра дук-

цыі з Бе ла ру сі, Ра сіі, Мал до вы, Сла ва кіі, Венг рыі, 

Гру зіі і ін шых кра ін.

У жу ры і экс перт ны са вет кон кур су ўвай шлі прад стаў ні кі 

ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня, спе цы я лі за ва ных на ву-

ко вых уста ноў, ры тэй лу, экс пер ты вы твор час ці ал ка голь-

най пра дук цыі, спе цы я ліс ты ў сфе ры на ву кі, мар ке тын гу, 

рэ кла мы, пра соў ван ня, брэн дын гу і ды зай ну. На мес нік 

ге не раль на га ды рэк та ра На цы я наль най ака дэ міі на вук 

па хар ча ван ні Але на МАР ГУ НО ВА за яві ла, што на шы рас-

пра цоў шчы кі па да лі на раз гляд жу ры кон кур су бе ла рус кія 

кань я кі з мяс цо вых ві на ма тэ ры я лаў, а так са ма ай чын нае віс кі. 

Праў да, за раз та кая пра дук цыя на зы ва ец ца не віс кі, а спірт ны 

на пой з вы са ка я кас на га збож жа ва га дыс ты ля та ра. 

Сяр гей КУР КАЧ.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

ВЕ ЧАР УС ПА МІ НАЎ 
АД «ЯГАД КІ»

Спя вач ка, тэ ле вя ду-

чая і шмат дзет ная ма-

ма Ла ры са Гры ба лё ва 

за пра шае лю дзей з 

доб рай па мяц цю ад-

зна чыць юбі лей ад ной 

з са мых рэй тын га вых 

пе ра дач 90-х «Усё нар-

маль на, ма ма!». 

На твор чым ве ча ры, які 

ад бу дзец ца ў фар ма це тэ-

ле ві зій ных зды мак 30 ліс-

та па да на пля цоў цы Рrіmе 

Hаll, ар тыст ка і ства раль ні кі 

пра гра мы абя ца юць ус пом-

ніць най леп шыя руб ры кі і гу ма рыс тыч ныя сцэн кі, а так са ма 

вы ка наць лю бі мыя пес ні. «Шмат ін тэр ак ты ву і ўвесь гэ ты 

рок-н-рол я вам абя цаю», — інт ры гуе спя вач ка.

Ла ры са Гры ба лё ва вы ра шы ла су мяс ціць пры ем нае з 

яшчэ больш пры ем ным і ад на ча со ва ад свят ка ваць улас нае 

45-год дзе, да яко га з за да валь нен нем ро біць і пры мае па да-

рун кі. Так, праз краў дфан дын га вую пля цоў ку ulеj.bу мож на 

за мо віць бі лет на кан цэрт, ары гі наль ную фут бол ку з хэш-

тэ гам #ягадка, аў тар скі как тэйль «Усё нар маль на, ма ма!» і 

фо та за ку лі са мі, рынг тон за га лоў най пес ні пра гра мы або 

сня да нак у кам па ніі з ар тыст кай, і мност ва ін шых ці ка вых 

рэ чаў. «Маг чы ма, гэ та ба наль на, але ў дзень на ра джэн ня я 

ха чу, каб хто-не будзь ар га ні за ваў і для мя не свя та, сюр прыз 

ад і да», — пры зна ец ца Ла ры са.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ЗА РОЎ НЫЯ ПРА ВЫ
СПРА ВІЦ ЦА З АГУЛЬ НЫ МІ 

ПРАБ ЛЕ МА МІ
Як заў сё ды, у гэ тую су бо ту, 27 каст рыч ні ка з 9.00 

да 12.00 Мін гар вы кан кам і абл вы кан ка мы пра вя-

дуць пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі.

На гэ ты раз іх пра вя дуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма 

АЛЬ ШЭЎ СКІ Ва дзім Іва на віч, тэл. 8 016 221 31 21;

пер шы на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан-

ка ма МАЦ КЕ ВІЧ Алег Сяр ге е віч, тэл. 8 021 222 22 22;

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма 

ГАР БА ЧОЎ Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч, тэл. 8 023 233 12 37;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма 

ЛІС КО ВІЧ Вік тар Анд рэ е віч, тэл. 8 015 273 56 44;

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 

КУН ЦЭ ВІЧ Анд рэй Мі хай ла віч, тэл. 8 022 250 18 69;

кі раў нік спраў МІНСК АГА абл вы кан ка ма ГУ РЫ НО-

ВІЧ Ула дзі мір Аляк санд ра віч, тэл. 8 017 500 41 60;

кі раў нік спраў МІНСК АГА гарвы кан ка ма МА ЦЕЛЬ-

СКАЯ Ган на Мар' я наў на, тэл. 8 017 222 44 44

Сён ня ў Ма гі лё ве па чы на ец ца 

лю бі мы для дзя цей і да рос лых 

фес ты валь муль ты плі ка цый-

ных філь маў.

У го рад пры еха лі аў та ры тэт ныя 

ства раль ні кі муль ты плі ка цый ных 

сту жак і ўсе тыя, хто не ўяў ляе са-

бе жыц ця без гэ та га цу доў на га мас-

тац тва. На пра ця гу трох дзён бу дуць 

іс ці па ка зы мульт філь маў, ла дзіц ца 

су стрэ чы з лю бі мы мі рэ жы сё ра мі, 

мас та ка мі і ак цё ра мі, пра во дзіц ца 

май стар-кла сы і кон кур сы.

На фес ты валь «Ані ма ёў ка 2018» 

бы ло прад стаў ле на 404 філь мы (да-

рэ чы, ле тась іх бы ло 240) з 47 кра ін 

све ту. Упер шы ню ўдзел у гэ тым ме-

ра пры ем стве бя руць Ал ба нія, Кос та-

Ры ка, Сер бія. Для спа бор ніц тва 

ў кон кур се ані ма цый ных філь маў 

ада бра на 61 стуж ка. Ім ёны пе ра-

мож цаў агу чыць аў та ры тэт нае 

між на род нае жу ры на ча ле з кла-

сі кам муль ты плі ка цый на га жан ру 

Ле а ні дам Но са ра вым. Дып ло мы 

фес ты ва лю і сім вал свя та «Вя лі-

кі хрус таль ны ало вак» атры ма юць 

са мыя леп шыя ў 10 на мі на цы ях. 

Плюс адзін з ані ма цый ных філь-

маў ста не стуж кай го да і атры мае 

Гран-пры. Асоб на ўзна га ро дзяць

юныя та лен ты. 

У пра гра ме шмат ка рыс ных су-

стрэч, дзе пра фе сі я на лы па дзе ляц-

ца, як ства раць муль ты плі ка цый ныя 

філь мы, «ажы віць» каз ку, зра біць 

плас ты лі на вы муль цік . Ся род гас-

цей фес ты ва лю — аў та ры пе сень 

для мульт філь маў і мульт се ры я лаў 

«Смя ша ры кі», «Ма лы ша ры кі», «Ля-

та ю чыя звя ры» «Ці ма і То ма» Ма-

ры на Лан да і Сяр гей Ва сіль еў.

На га да ем, што ар га ні за та ра мі 

фес ты ва лю «Ані ма ёў ка 2018» вы-

сту па юць Мі ніс тэр ства куль ту ры 

Бе ла ру сі і Ма гі лёў скі абл вы кан-

кам. Да рэ чы, пра во дзіц ца ён ужо 

21-ы раз.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Ну і ну!Ну і ну! ЗДАЎ У ЛАМ БАРД 
ТЭ ЛЕ ВІ ЗАР ЗНА Ё МАЙ

І па час та ваў па цяр пе лую на атры ма ныя гро шы
Су пра цоў ні кі кры мі наль на га вы шу ку Ле нін ска га 

РУ УС ста лі цы за тры ма лі 41-га до ва га жы ха ра мік-

ра ра ё на Се раб ран ка, які ў сва ёй зна ё май з ква тэ ры 

вы краў тэ ле ві зар «Га ры зонт». А на вы ру ча ныя гро-

шы по тым... па час та ваў па цяр пе лую спірт ным.

У хо дзе раз бо ру бы ло ўста ноў ле на, што 27-га до вая 

мін чан ка за пра сі ла ў гос ці свай го зна ё ма га, каб выпіць. 

Муж чы на прый шоў у аб умоў ле ны час, ад нак гас па ды ні 

до ма не бы ло, а дзве ры ква тэ ры бы лі ад чы не ны. Ска рыс-

таў шы ся гэ тым, ён за гар нуў у прас ці ну тэ ле ві зар і вы нес 

яго. Вы кра дзе ную тэх ні ку зла мыс нік здаў у лам бард за 

60 руб лёў. Гро шы па тра ціў на спірт ныя на поі і рас пі ваў іх 

у да лей шым з па цяр пе лай, якая, на ту раль на, ні пра што 

не па да зра ва ла. За кра дзеж муж чы на мо жа атры маць да 

ча ты рох га доў па збаў лен ня во лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЯШЧЭ РАЗ 
ПРА ПА ДА ТКІ

Но вую рэ дак цыю Пад атко ва га ко дэк са 

аб мер ка ва лі на па ся джэн ні Са ве та па 

раз віц ці прад пры маль ніц тва. Да та го ж 

прад мет ная раз мо ва атры ма ла ся па

дру гім пы тан ні — удас ка наль ван не пра-

ва вых умоў фар мі ра ван ня ма ё мас най 

ба зы для вя дзен ня біз не су.

Пра па но вы па па дат ках рас тлу ма чы ла 

Жан на Та ра се віч, ды рэк тар Біз нес-са ю за 

прад пры маль ні каў і най маль ні каў імя пра фе-

 са ра М. С. Ку няў ска га. Яна пра ка мен та ва ла,

што но вую рэ дак цыю Пад атко ва га ко дэк са біз-

нес-су поль насць ві тае. Шмат бы ло пад тры ма-

на з та го, што пра па ноў ва лі прад пры маль ні кі.

Ад нак за ста юц ца не ка то рыя пы тан ні, з які мі 

не аб ход на яшчэ па пра ца ваць, як, на прык лад, 

па вы шаль ны ка э фі цы ент. На дум ку Жан ны 

Та ра се віч, яго не аб ход на зні жаць ці ўво гу ле 

па этап на ад мя няць. З гэ тым па га дзіў ся і Аляк-

сандр Тур чын, пер шы на мес нік прэм' ер-мі ніст-

ра і стар шы ня Са ве та па раз віц ці прад пры-

маль ніц тва. Яшчэ па-за ўва гай ра бо чай гру пы 

за ста лі ся не пад атко выя пла ця жы. У вы ні ку, 

каб ра за брац ца з усі мі пы тан ня мі, бы ло вы-

ра ша на ра бо чу ю гру пу за ха ваць.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Прад стаў ні кі роз ных кра ін са-

бра лі ся на два дні ў Мін ску, каб 

аб мер ка ваць цяж кас ці, з які мі су-

стра ка юц ца жан чы ны ў жыц ці і на 

пра цы. Се сіі Між на род на га фо ру-

му жан чын-лі да раў пры све ча ны 

ро лям у па лі ты цы і эка но мі цы, 

роў ным маг чы мас цям ва ўні вер-

сі тэ тах і ін шым тэ мам.

Іры на КАС ЦЕ ВІЧ, мі ністр пра цы 

і са цы яль най аба ро ны, аб ма ля ва ла 

парт рэт ся рэд не ста тыс тыч най бе ла-

рус кай жан чы ны: 42 га ды, з вы шэй шай 

аду ка цы яй, га рад скі жы хар, зай ма ец ца

спор там, ак тыў ны ІТ-ка рыс таль нік. 

У 26 га доў упер шы ню ўсту пае ў шлюб, 

пер шае дзі ця — у 27. Да рэ чы, Бе ла русь 

ува хо дзіць у пер шую трыц цат ку кра ін 

па ін дэк се ген дар на га раз ры ву (ся род 

144 кра ін) — ён ацэнь вае раў на праўе 

па лоў.

Для та го каб мак сі маль на вы ка рыс-

тоў ваць па тэн цы ял жан чы ны, на дум ку 

мі ніст ра, не аб ход на ска ра ціць двай ную 

за ня тасць: у сем' ях з дзець мі да 10 га-

доў жан чы на ад дае ў 2,5 ра за больш 

ча су на да маш нюю пра цу і до гляд за 

ма лы мі, чым муж чы на. «Мы па він ны 

пад няць ро лю муж чы ны ў сям'і, і перш 

за ўсё — прэ стыж баць коў ства», — рэ-

зю ма ва ла Іры на Кас це віч.

Анд рэй ДА ПКЮ НАС, на мес нік 

мі ніст ра за меж ных спраў Бе ла ру-

сі, сім ва ліч на з'я віў ся на фо ру ме ў 

аран жа вым галь шту ку — ён сім ва-

лі зуе ба раць бу з гвал там з жан чы н і 

рас тлу ма чыў: «Дзе сяць га доў та му Ге-

не раль ны сак ра тар ААН рас па чаў кам-

па нію Unіtе — аб' яд нац ца, каб спы ніць 

гвалт у да чы нен ні да жан чын. У рам ках 

гэ тай кам па ніі з'я ві ла ся ідэя пры цяг-

ваць ува гу су свет най гра мад скас ці да 

аба ро ны жан чын ад гвал ту не толь кі 

раз на год (25 ліс та па да ад зна ча юць 

Між на род ны дзень ба раць бы з гвал-

 там у ад но сі нах да жан чын. — Заўв.

«Зв».), але што ме сяц ме на ві та на 25-ы 

дзень. Па за ду ме аў та раў гэ тай кам-

па ніі, аран жа вы ко лер сва ёй яр кас цю 

і ап ты міс тыч нас цю ўва саб ляе бу ду чы-

ню, воль ную ад гвал ту ў да чы нен ні да 

жан чын і дзяў чат. І, да рэ чы, на блі жэн не 

та кой бу ду чы ні ёсць адзін з тэ ма тыч-

ных ак цэн таў гэ та га фо ру му».

Воль га ПЕТ РА ШО ВА, член Па ста-

ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду па між на род-

ных спра вах і стар шы ня пяр віч най 

ар га ні за цыі Бе ла рус ка га са ю за жан-

чын у ніж няй па ла це пар ла мен та, 

лі чыць на ту раль ным, што мно гія жан-

чы ны абі ра юць па лі тыч ную дзей насць, 

па коль кі ма юць ад па вед ную аду ка цыю, 

ам бі цыі і жа дан не рэа лі за ваць свае 

маг чы мас ці. Дэ пу тат ад зна чы ла, што 

на ша кра і на зра бі ла знач ны пра рыў па 

па ляп шэн ні ста но ві шча жан чын, ад нак 

пад крэс лі ла, што па бу да ван не зба лан-

са ва най ген дар най па лі ты кі — пра цэс 

доў га тэр мі но вы. Ген дар ная роў насць 

па тра буе да лей шых мэ та на кі ра ва ных 

на ма ган няў і ўдас ка наль ван ня.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Фес ты ва лімФес ты ва лім

УРА! АНІ МА ЁЎ КА!


