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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
Трамп пра па на ваў ЕС 
ад мо віц ца ад пош лін

Прэ зі дэнт ЗША До нальд 

Трамп пра па на ваў Еў ра са ю-

зу ад мо віц ца ад усіх пош лін і 

ганд лё вых бар' е раў. Аб гэ тым 

кі раў нік Злу ча ных Шта таў на пі саў у «Тві тэ ры». Прэ зі дэнт 

ЗША ад зна чыў, што прад стаў ні кі Еў ра са ю за пры едуць 

у Ва шынг тон, каб аб мер ка ваць умо вы ганд лю. «У мя не 

ёсць для іх ідэя. І ЗША, і ЕС ад маў ля юц ца ад усіх пош лін, 

бар' е раў і суб сі дый! Гэ та, на рэш це, мож на бу дзе на зваць 

сва бод ным рын кам і сум лен ным ганд лем! Спа дзя ю ся, 

што яны гэ та зро бяць. Мы га то выя, а яны — не!» — на-

пі саў Трамп. Ра ней ста ла вя до ма, што ЗША вы дзе ляць 

$12 млрд фер ме рам з-за ганд лё вай вай ны.

Мэй уз на ча ліць пе ра га во ры з ЕС па брэк сі це
Прэм' ер-мі ністр Вя лі ка бры та ніі Тэ рэ за Мэй уз на ча ліць 

бры тан скі бок на пе ра га во рах з Еў ра са ю зам па пы тан ні 

брэк сі ту. Пра гэ та яна па ве да мі ла ў сва ім пісь мо вым зва-

ро це да пар ла мен та Злу ча на га Ка ра леў ства, ін фар муе 

тэ ле ка нал Skу Nеws. Мэй пад крэс лі ла, што мі ніс тэр ства 

па пы тан нях брэк сі ту пра цяг не зай мац ца ўнут ра ным па-

 рад кам дня і вес ці пад рых тоў ку да вы ха ду кра і ны з ЕС, 

у тым лі ку па сцэ на рыі, які вы клю чае за клю чэн не здзел кі 

з Бру се лем. Пе ра га во ры па брэк сі ту па він ны пра цяг нуц ца 

да ліс та па да 2018 го да, пас ля ча го да сяг ну тую здзел-

ку па він ны ўхва ліць Еў ра пар ла мент і Вест мінс тэр. Сам 

брэк сіт прой дзе 29 са ка ві ка 2019-га, пас ля ча го, згод на 

з пла нам, па ві нен на сту піць пе ра ход ны пе ры яд, які бу дзе 

доў жыц ца да 31 снеж ня 2020 го да.

На мунд зі я лі больш за ўсіх па тра ці лі ся 
аме ры кан цы

Спа жы вец кі ры нак Ра сіі ў пе ры яд пра вя дзен ня чэм пі я-

 на ту све ту па фут бо ле па ка заў іс тот ны рост у асноў ных 

ту рыс тыч ных сег мен тах — на рын ку га тэ ляў і арэн ды 

жыл ля, а так са ма ў сег мен це рэ ста ра наў-ка фэ. Аб гэ тым 

пі ша ча со піс «Экс перт» са спа сыл кай на ацэн ку «Ашчад-

бан ка». Агуль ныя вы дат кі за меж ні каў у еў ра пей скай 

част цы Ра сіі пад час чэм пі я на ту скла лі ка ля $ 1,5 млрд. 

Ту рыс ты з ЗША вы дат ка ва лі ў Ра сіі 5,6 млрд руб лёў. На 

дру гім мес цы Кі тай — 4,1 млрд руб лёў. Вы дат кі па кар тах 

з Мек сі кі скла лі 2,2 міль яр да руб лёў, Вя лі ка бры та ніі — 

1,9 млрд руб лёў. Ка ля 1 млрд руб лёў па тра ці лі заў зя та ры 

з Ар ген ці ны, Гер ма ніі і Бра зі ліі. Са мыя па пу ляр ныя ар -

ты ку лы вы дат каў: га тэ лі (5 млрд руб лёў), рэ ста ра ны 

(4,3 млрд руб лёў) і авія пе ра лё ты (1,4 млрд руб лёў).

Вы шы ні, 
якія да вя ло ся 

ска рыць, 
каб стаць сту дэн там

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Пра цяг ва ец ца за лі чэн не на пер шы курс і ў Бел дзярж-

уні вер сі тэ це. Вы со кія ба лы на гу ма ні тар ныя спе цы яль нас ці 

ні ко га ўжо не здзіў ля юць. А вось з ава ло дан нем фі зі кай у 

бе ла рус кіх школь ні каў на зі ра юц ца ў апош нія га ды сур' ёз ныя 

пра бе лы. Тыя, хто доб ра зда юць гэ тую дыс цып лі ну, час цей

за ўсё вы бі ра юць спе цы яль нас ці ІТ-га лі ны. Але ж фі зі ка 

па тра бу ец ца шмат дзе: і на ін жы нер ных спе цы яль нас цях, 

і ў пе да га гіч ных уні вер сі тэ тах, і на фіз фа ку ў БДУ.

Сё ле та на спе цы яль нас ці фі зіч на га фа куль тэ та Бел-

дзярж уні вер сі тэ та па аб' яд на ным кон кур се бы лі за лі ча-

ны 150 абі ту ры ен таў. Пра хад ны бал склаў 221 (у 2017 го-

дзе — 244). На асоб ных спе цы яль нас цях бы лі на ступ ныя 

пра хад ныя ба лы: «кам п'ю тар ная фі зі ка» — 285 (у 2017 

го дзе — 282); «ядзер ная фі зі ка і тэх на ло гіі» — 265 (у 2017 

го дзе — 263); «фі зі ка» (кі ру нак — на ву ко ва-да след чая дзей-

насць) — 232 (у 2017 го дзе — 260); «фі зі ка на на ма тэ ры я лаў 

і на на тэх на ло гій» — 238 (у 2017 го дзе — 260); «фі зі ка» 

(кі ру нак — вы твор чая дзей насць)» — 245 (у 2017 го дзе —

259); «фі зі ка» (кі ру нак — кі раў ніц кая дзей насць) — 221

(у 2017 го дзе — 257).

У Між на род ны дзяр жаў ны эка ла гіч ны ін сты тут імя А. Д. 

Са ха ра ва па агуль ным з фі зіч ным фа куль тэ там кон кур се 

бы лі за лі ча ны на спе цы яль насць «ме ды цын ская фі зі ка» 

15 ча ла век і столь кі ж — на спе цы яль насць «ядзер ная і 

ра ды я цый ная бяс пе ка». Пра хад ны бал склаў уся го 

195 (ле тась — 244).

А вось на хі міч ным і бія ла гіч ным фа куль тэ тах на зі ра ец ца 

больш ап ты міс тыч ная сі ту а цыя. На спе цы яль нас ці хім фа ка 

за лі ча ны 150 абі ту ры ен таў, ся род іх 20 ча ла век пры ня ты 

без эк за ме наў. На гру пу спе цы яль нас цяў па аб' яд на ным 

кон кур се пра хад ны бал склаў 287 (у 2017 го дзе — 313). На 

асоб ныя спе цы яль нас ці пра хад ныя ба лы бы лі на ступ ныя:

«хі мія» (кі ру нак — фар ма цэў тыч ная дзей насць) — 343 

(столь кі ж і ле тась); «фун да мен таль ная хі мія» — 343 (у 

2017 го дзе — 350); «хі мія» (кі ру нак — на ву ко ва-вы твор чая 

дзей насць) — 326 (у 2017 го дзе — 323); «хі мія вы со кіх энер-

гій» — 315 (у 2017 го дзе — 313); «хі мія» (кі ру нак — ахо ва 

на ва коль на га ася род дзя) — 287 (у 2017 го дзе 314); «хі мія» 

(кі ру нак — на ву ко ва-пе да га гіч ная дзей насць) — 311 (у 2017 

го дзе — 313).

А са мы вы со кі пра хад ны бал (356) быў за фік са ва ны на 

спе цы яль нас ці «хі мія ле ка вых злу чэн няў». Ві да воч на, што 

перс пек ты ва ства рэн ня ле каў пры ваб лі вае шмат ма ла дых 

лю дзей, як, да рэ чы, і бія тэх на ло гіі.

На бія ла гіч ным фа куль тэ це па аб' яд на ным кон кур се за-

лі ча на 160 абі ту ры ен таў, ся род іх 32 без эк за ме наў. Пра-

хад ны бал — 308 (у 2017 го дзе — 284). Пра хад ныя ба лы 

на асоб ных спе цы яль нас цях скла лі ся на ступ ныя: «бія ло гія» 

(кі ру нак — бія тэх на ло гія) — 323 (у 2017 го дзе — 309); «бія-

хі мія» — 321 (у 2017 го дзе — 313); «мік ра бія ло гія» — 314 

(у 2017 го дзе — 300); «бія ло гія» (кі ру нак — на ву ко ва-вы-

твор чая дзей насць)» — 308 (у 2017 го дзе — 291); «бія эка-

ло гія» — 308 (у 2017 го дзе — 284).

У БНТУ ад кры тае за лі чэн не ад бу дзец ца 27 лі пе ня. Але 

ўжо вя до ма, што са мы вы со кі кон курс на дзён ную бюд-

жэт ную фор му на ву чан ня — 8 ча ла век на мес ца — быў 

за рэ гіст ра ва ны на фа куль тэ це мар ке тын гу, ме недж мен ту 

і прад пры маль ніц тва.

Мак сі маль ныя за яў ле ныя ў пры ём ную ка мі сію ба лы сё-

ле та на энер ге тыч ным фа куль тэ це, дзе абі ту ры ент на браў 

377 ба лаў з 400 маг чы мых, фа куль тэ це тэх на ло гій кі ра ван ня 

і гу ма ні та ры за цыі (368), фа куль тэ це ін фар ма цый ных тэх-

на ло гій і ро ба та тэх ні кі (368) і аў та трак тар ным фа куль тэ це 

(366).

У Бе ла рус кім дзяр жаў ным ме ды цын скім уні вер сі тэ це 

пра хад ныя ба лы па фа куль тэ тах па агуль ным кон кур се 

скла лі ад 280 да 375. У сту дэн ты за лі ча ны 44 абі ту ры ен ты, 

якія на бра лі 380 і больш ба лаў, у тым лі ку восем бу ду чых 

пер ша курс ні каў ма юць бал 390 і больш.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ва сі лі на Мі ка ла еў на і яе 

муж Ра ман Юр' е віч з аг ра-

га рад ка За мкі хва лю юц ца, 

што мо гуць за стац ца без 

да ху над га ла вой. Спра ва ў 

тым, што птуш ка фаб ры ка 

«Кля но ві чы» пе ра да дзе на 

ад кры та му ак цы я нер на му 

та ва рыст ву «Аг ра кам бі нат 

«Дзяр жын скі». Жыл лё за-

ста ло ся на ба лан се бы ло-

га ўлас ні ка ААТ «Кі ру ю чая 

кам па нія хол дын га «Аг ра-

кам бі нат Ма чу лі шчы».

Пы тан не за яў ні цы мож на 

вы ра шыць ста ноў ча, ка лі 

жыл лё бу дзе пе ра да дзе на 

аг ра кам бі на ту «Дзяр жын-

скі». У гэ тым вы пад ку тыя, 

хто пра цуе на птуш ка фаб-

ры цы, бу дуць мець пра ва 

на вы куп жы лых па мяш-

кан няў. На сён няш ні дзень 

та кіх пад стаў у жан чы ны 

ня ма.

Уся го ж у ад рас кі ру ю чай 

кам па ніі бы ло тры нац цаць 

ана ла гіч ных зва ро таў, тры з 

іх за да во ле ны, па коль кі па-

да дзе ны свое ча со ва — да 

па чат ку пра цэ ду ры рэ ар га-

ні за цыі.

— Мы не спы ня ем да га-

вор най му жы ло га па мяш-

кан ня, не ста вім пе рад са-

бой за да чу вы се ліць лю дзей. 

Раз гля да ем ва ры ян ты, як 

мож на па са дзей ні чаць гра-

ма дзя нам у вы ра шэн ні пы-

тан ня, — сцвяр джае прад-

стаў нік кі ру ю чай кам па ніі.

— Што да ты чыц ца за ка-

на даў ства, то «Ма чу лі шчы» 

ма юць аб са лют ную ра цыю. 

А вось з жыц цё ва га пунк-

ту гле джан ня мож на зра зу-

мець і хва ля ван ні лю дзей, — 

кан ста та ваў гу бер на тар. 

— Ду маю, най леп шае вый-

сце — пра доў жыць да га вор 

най му жыл ля, каб лю дзі жы-

лі спа кой на. А да лей у ра бо-

чым па рад ку бу дзем раз бі-

рац ца, вы ра шаць пы тан не.

Жы хар па сёл ка Круп скі 

Іван Іва на віч на ра каў, што ў 

яго ква тэ ры во сен ню і зі мой 

віль гот ныя сце ны, па коль кі 

з да ху сця кае ва да. Ка рэс-

пан дэнт «Звяз ды» ра зам з 

ка ле га мі і гас па да ром па 

прось бе Ана то ля Іса чан кі 

па бы ва лі ў ква тэ ры. На пя-

рэ дад ні прай шоў моц ны лі-

вень, але сля доў па то пу не 

ві даць: сце ны су хія, без ха-

рак тэр ных плям ад за лі ван-

ня. Ды Іван Іва на віч ста яў на 

сва ім: пры едзь це во сен ню.

Кі раў нік цэнт раль на га рэ гі ё -

на даў да ру чэн не служ бам 

жыл лё ва-ка му наль най гас-

па дар кі пра ве рыць дах яшчэ 

раз блі жэй да ха ла доў.

Як час та бы вае, на пры-

ём да гу бер на та ра за пі са лі-

ся і жы ха ры ін шых ра ё наў. 

На прык лад, жы хар ка аг ра-

га рад ка Ха це жы на Мінск а-

га ра ё на Га лі на Аляк санд-

раў на па скар дзі ла ся, што 

вась мі ква тэр ны жы лы дом 

зда дзе ны з не да роб ка мі. 

У пад ва ле ва да, на сце-

нах — расколіны. Жыль цы 

звяр та лі ся з іс кам у суд. Бу-

даў ні чая ар га ні за цыя пра-

па ноў вае мі ра вую і со рак 

ты сяч руб лёў кам пен са цыі. 

Але жан чы на ўпэў не на, што 

лік ві да ваць усе хі бы за та-

кую су му не маг чы ма.

Ана толь Іса чан ка па абя-

цаў дас ка на ла вы ву чыць 

сі ту а цыю з пры цяг нен нем 

спе цы я ліс таў і даць ад каз.

Воль га Вік та раў на з та го ж 

Ха це жы на звяр ну ла ўва гу 

на тое, што пас ля за кан чэн-

ня ін ды ві ду аль на га бу даў-

ніц тва лю дзі не мо гуць за-

ся ліц ца: ня ма ад па вед ных 

ка му ні ка цый, га зу, ва ды.

— На пры ёмы кож ны ча-

ла век ідзе са сва і мі зва ро та-

мі. І за да ча ўла ды ад са чыць: 

дзе аса біс тыя, а дзе сіс тэм-

ныя праб ле мы. Сён ня жы-

хар кі аг ра га рад ка Ха це жы на 

пад ня лі сур' ёз ныя сіс тэм ныя 

пы тан ні, якія ў цэ лым ха рак-

тэр ныя для Мінск ага ра ё на: 

улад ка ван не інф ра струк ту-

ры, пад' яз ных да рог, га зі-

фі ка цыі, во да за бес пя чэн-

ня, — пра ка мен та ваў вы ні кі 

пры ёму гра ма дзян Ана толь 

Іса чан ка. — Мы над гэ тай 

тэ май пра цу ем. І, ду маю, 

на на ступ ны год бу дзем за-

клад ваць гро шы для ра шэн-

 ня гэ тых праб лем. Маг чы ма, 

не 100 %, але ў боль шас ці 

мы аба вя за ны з імі ра за-

брац ца.

А вось пры ват ныя зя-

мель ныя спрэч кі, кан флік ты 

па між су се дзя мі, на дум ку 

кі раў ні ка цэнт раль на га рэ-

гі ё на, не аб ход на вы ра шаць 

ін ды ві ду аль на, раз бі рац ца, 

на коль кі ма юць пад са бой 

пад ста вы ці хтось ці з ба коў 

кі ру ец ца мер кан тыль ны мі 

ін та рэ са мі. Трэ ба ра біць 

так, каб усім бы ло доб ра.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ



Пяць му зыч ных кам па зі цый бу-

дуць прад стаў ле ны ў дру гім ту-

ры кон кур су на ства рэн не пе-

сень для цы ры мо ній ад крыц ця і 

за крыц ця ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

2019 го да. Ме ра пры ем ства ад бу-

дзец ца 26 лі пе ня ў ма лой за ле 

Бе ла рус кай дзяр жаў най ор дэ на 

Пра цоў на га Чыр во на га Сця га фі-

лар мо ніі.

На кон курс, аб ве шча ны Мі ніс тэр-

ствам куль ту ры, па сту пі ла 18 за явак, 

у тым лі ку з Бе ла ру сі, Мал до вы, Ар ген-

ці ны і Япо ніі. Ма тэ ры я лы пра слу хоў ва-

ла жу ры пад стар шын ствам на род на га

ар тыс та Бе ла ру сі Ва сі ля Ра ін чы ка. 

У склад экс пер таў так са ма ўвай шлі 

вя до мыя бе ла рус кія вы ка наў цы, кам-

па зі та ры, прад стаў ні кі фон ду «Ды рэк-

цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да», 

На цы я наль на га алім пій ска га ка мі тэ та, 

Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му, Мін-

куль ту ры, На цы я наль най дзяр жаў най 

тэ ле ра дыё кам па ніі.

Па вы ні ках пра слу хоў ван ня вы зна-

ча на пяць кам па зі цый, мак сі маль на ад-

па вед ных тэ ма ты цы ме ра пры ем ства, 

якія ад роз ні ва юц ца вы со кім мас тац кім 

уз роў нем, су час нас цю гу чан ня і па да-

чы му зыч на га ма тэ ры я лу: «Wіnnеrs», 

«Сhаmріоn», «Brіght уеаr, brіght уоu», 

«Хто, ка лі не мы» і «Thіs lаnd».

— Для цы ры мо ній ад крыц ця і за-

крыц ця трэ ба мност ва роз на ха рак тар-

ных му зыч ных кам па зі цый, — рас ка-

заў ме не джар па цы ры мо ні ях і куль-

тур най пра гра ме фон ду «Ды рэк цыя 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да» 

Сяр гей ХО МІЧ. — Для цы ры мо ніі ад-

крыц ця не аб ход на больш па фас ная 

му зы ка, для цы ры мо ніі за крыц ця — 

му зы ка з ін та на цы я мі су му. У абедз-

вюх цы ры мо ні ях бу дуць і энер гіч ныя 

ме ло дыі ў ма ла дзёж ным спар тыў ным 

рыт ме. Та му ка заць, што вы бі ра ец ца 

ней кая ад на кам па зі цыя, ня пра віль на. 

Ця пер у жу ры ёсць маг чы масць вы-

браць ты пы му зыч ных кам па зі цый для 

роз ных мэт, якія мо гуць быць па-роз-

на му вы ка ры ста ны, на прык лад, для 

яко га-не будзь мас тац ка га эпі зо ду 

ўнут ры цы ры мо ній ад крыц ця і за крыц-

ця або пад час дыс ка тэ кі, якая пра во-

дзіц ца для спарт сме наў і ва лан цё раў 

у кан цы цы ры мо ніі за крыц ця.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  

ВЫЙ СЦЕ ЗАЎ СЁ ДЫ ЁСЦЬ

ПЕСНІ ДЛЯ ЕЎРАПЕЙСКІХ ГУЛЬНЯЎ ПРАГУЧАЦЬ 
У БЕЛДЗЯРЖФІЛАРМОНІІ

Дзе вяць зва ро таў раз гле дзеў на аса-

біс тым вы яз ным пры ёме гра ма дзян 

у Круп ках стар шы ня Мі набл вы кан-

ка ма Ана толь ІСА ЧАН КА. Ся род іх — 

тра ды цый ныя, з які мі звяр та юц ца 

да гу бер на та ра і жы ха ры ін шых ра ё-

наў: ра монт да ху жы ло га до ма, доб-

ра ўпа рад ка ван не і ас фаль та ван не 

ву ліц, зя мель ныя і ма ё мас ныя спрэч кі.

Фо
 та

 Га
н н
ы 
ЗА

 НК
А В

ІЧ
.


