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ТРАМП АБ ВЯС ЦІЎ АБ ПА ЧАТ КУ БУ ДАЎ НІЦ ТВА 
СЦЯ НЫ НА МЯ ЖЫ З МЕК СІ КАЙ

Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп пад час вы ступ лен ня 

пе рад сва і мі пры хіль ні ка мі ў го ра дзе Там па (штат Фла-

ры да) за явіў, што бу даў ніц тва сця ны на мя жы з Мек сі кай 

ужо па ча ло ся, па ве дам ля юць ін фар ма генц твы.

«Мы па ча лі бу да ваць вя лі кія ўчаст кі сця ны», — ска заў 

До нальд Трамп. Па сло вах аме ры кан ска га прэ зі дэн та, 

у рас па ра джэн ні ўла даў ёсць звыш $1,5 млрд, але для 

за вяр шэн ня пра ек та трэ ба больш срод каў. Пры гэ тым 

прэ зі дэнт ЗША рас кры ты ка ваў дэ ма кра таў, якія, па вод ле 

яго слоў, да па ма га юць рас паў сюдж ван ню зла чын нас ці, 

вы сту па ю чы за ад кры тыя ме жы.

Ра ней До нальд Трамп па гра жаў спы ніць ра бо ту аме-

ры кан ска га ўра да, ка лі дэ ма кра ты не пра га ла су юць за 

бу даў ніц тва сця ны, якая мае на мэ це аба ра ніць ЗША ад 

на плы ву міг ран таў з поўд ня.

НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫ СХОД ФРАН ЦЫІ АД ХІ ЛІЎ 
ДЗВЕ РЭ ЗА ЛЮ ЦЫІ НЕ ДА ВЕ РУ ЎРА ДУ

Дэ пу та ты На цы я наль на га схо ду Фран цыі ад хі лі лі ў 

аў то рак дру гую рэ за лю цыю аб не да ве ры ўра ду, з якой 

вы сту пі лі ле выя пар тыі. Пра гэ та свед чыць пра мая транс-

ля цыя з за лы па ся джэн ня на тэ ле ка на ле пар ла мен та 

LCP.

За рэ за лю цыю, уне се ную фран цуз скі мі ка-

му ніс та мі, са цы я ліс та мі і ру хам «Фран цыя, якая 

не  пад па рад ка ва ла ся», бы ло па да дзе на ўся го 74 га ла-

сы. Гэ та знач на менш не аб ход на га па ро га ў 289 га ла соў. 

Боль шасць у ніж няй па ла це на ле жыць пра прэ зі дэнц кай 

фрак цыі «Рэс пуб лі ка на мар шы», якая бы ла ра шу ча су-

праць дэ мар шу апа зі цыі.

Рэ за лю цыя вы но сі ла ся на га ла са ван не ў су вя зі з не за-

да во ле нас цю апа зі цыі дзе ян ня мі ўла даў у рам ках «спра-

вы Аляк санд ра Бе на ля» — су пра цоў ні ка прэ зі дэнц кай 

ад мі ніст ра цыі, які збіў ма ні фе стан та на пер ша май скай 

дэ ман стра цыі.

Ра ней за ана ла гіч ную рэ за лю цыю, уне се ную пар ты яй 

«Рэс пуб лі кан цы», бы ло па да дзе на 143 га ла сы — удвая 

менш, чым па тра ба ва ла ся для яе ад аб рэ ння.

У МЕК СІ ЦЫ СА МА ЛЁТ З СОТ НЯЙ ЛЮ ДЗЕЙ 
УПАЎ ПРЫ ЎЗЛЁ ЦЕ: НІ ХТО НЕ ЗА ГІ НУЎ

У мек сі кан скім шта це 

Ду ран га раз біў ся са ма лёт 

кам па ніі Aeromexіco — па 

шчас лі вай вы пад ко вас ці 

ні хто з па са жы раў і чле-

наў экі па жа не за гі нуў, 

па ве дам ляе El Unіversal.

Са ма лёт Embraer 190, 

які на кі роў ваў ся ў Ме хі ка, па чаў уз лёт ка ля 15.30 па мяс-

цо вым ча се ў аў то рак, 31 лі пе ня. З-за па ры ву вет ру па вет-

ра нае суд на рап там стра ці ла вы шы ню і за ча пі ла зям лю 

ле вым кры лом. Гэ та і пры вя ло да кру шэн ня са ма лё та, па-

ве да міў гу бер на тар Ду ран га Ха сэ Ро сас Аў іс пу ра. Зрэш-

ты, гэ та па пя рэд нія звест кі пра пры чы ну ава рыі.

На бор це рэй са AM2431 зна хо дзі лі ся 103 ча ла ве кі, у 

тым лі ку двое дзя цей і ча ты ры чле ны экі па жа. Ня гле дзя чы 

на па жар, па са жы рам і чле нам ка ман ды ўда ло ся хут ка 

са ры ен та вац ца і вы ра та вац ца.

У вы ні ку зда рэн ня па цяр пе лі 85 ча ла век, але боль-

шасць з іх па кі ну лі шпі таль ад ра зу пас ля агля ду. Сур' ёз-

на па цяр пе лі толь кі не каль кі ча ла век, ся род іх — пі лот 

са ма лё та.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Крымінал, здарэнніКрымінал, здарэнні  

З ВА ДЫ ДЫ ПО ЛЫ МЯ
Вы ра та ва лі не абы яка выя гра ма дзя не лю дзей, 

што тра пі лі ў бя ду
Ра бот нік Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях 

у воль ны ад ня сен ня служ бы час вы ра та ваў на ва-

даёме ў Клі ма ві чах вась мі клас ні цу і яе ма ці, па ве да-

мі лі на афі цый ным сай це МНС.

Гэ ты вы па дак ад быў ся ка ля ча ты рох га дзін дня. «Ка пі тан 

унут ра най служ бы Мак сім Но ві каў ад па чы ваў на ва да ёме 

ў Клі ма ві чах. Рап там ён за ўва жыў, як дзяў чын ка і яе ма ці 

па ча лі та нуць за 10 мет раў ад бе ра га: дач ка па віс ла ў ма ці 

на пля чах і яны абедз ве апус ка лі ся пад ва ду, — па ве дам-

ля ец ца на сай це МНС. — Ра та валь нік ім гнен на ад рэ ага ваў 

і кі нуў ся ім на да па мо гу. Дзяў чын ка не ад пус ка ла ма му, 

Мак сім пад плыў да іх, ныр нуў у ва ду, пры ўзняў іх і вы цяг нуў 

на бяс печ ную глы бі ню, а за тым — на бе раг».

А вось у Глы бо кім муж чы на вы нес пен сі я не ра з до ма, які 

па лаў, па ве да мі ла Ві цеб скае аб лас ное ўпраў лен не МНС. 

Муж чы на пра цуе дыс пет ча рам Глы боц кай між ра ён най ін-

спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту. У мо мант 

па жа ру ён зна хо дзіў ся ў га ра жы на су праць. Уба чыў шы дым 

з-пад да ху ад на па вяр хо ва га до ма, вы клі каў пад раз дзя лен ні 

МНС. Да пры быц ця ра та валь ні каў, па ду маў шы, што ўнут ры 

мо жа хтось ці зна хо дзіц ца, муж чы на раз біў вок ны, за лез у 

дом і вы цяг нуў пен сі я не ра 1957 го да на ра джэн ня, які ля жаў 

на пад ло зе ў не пры том ным ста не. Пас ля агля ду ўра ча мі 

хут кай да па мо гі па цяр пе лы быў шпі та лі за ва ны.

Ра та валь ні кі лік ві да ва лі па жар. Агонь у ад ной з дзвюх ква-

тэр до ма па шко дзіў сто ле вае пе ра крыц цё, сце ны і маё масць. 

Пры чы на ўзга ран ня вы свят ля ец ца. Раз гля да ная вер сія — не-

асця рож нае абы хо джан не з аг нём пры ку рэн ні.

Кан стан цін ЛЮТ КЕ ВІЧ.

Украў... да рож ны ка ток
На та кі ўчы нак пай шоў жы хар Ле пель ска га ра ё на. 

Дзе ля ча го яму спат рэ бі ла ся гэ тая тэх ні ка? Для ўлас-

ных гас па дар чых па трэб, рас тлу ма чыў муж чы на.

Па ін фар ма цыі УУС Ві цеб ска га абл вы кан ка ма, па ве дам-

лен не пра тое, што ўкра дзе ны ка ток, па сту пі ла ў мі лі цыю 

ад ма ці пра ва па ру шаль ні ка: да рож ная тэх ні ка за тры ма ла ся 

на ўез дзе ў двор. Пра ва ахоў ні кі ўста на ві лі, што 58-га до вы 

муж чы на, ра ней не ад на ра зо ва су дзі мы, у тым лі ку за кра-

дзя жы, пра нік у да рож ны ка ток ДК-47Б, які ста яў на ўчаст ку 

аў та да ро гі Вя лі кі Поў свіж — Чар на руч ча, здо леў за вес ці яго 

і пра ехаць ка ля 500 мет раў да свай го до ма, раз ме шча на га 

ў вёс цы Ма лы Поў свіж. Муж чы на зна хо дзіў ся ў ста не ал-

ка голь на га ап'я нен ня (больш за 1 пра мі ле). Свой учы нак 

мі лі цы я не рам ён рас тлу ма чыў жа дан нем раз раў на ваць і 

ўтрам ба ваць пя сок на ўез дзе ў двор.

Гэ та ўжо дру гі вы па дак, ка лі ў прад пры ем ства, якое аб-

слу гоў вае да ро гі ў рэ гі ё не, зга ня юць тэх ні ку. Два ме ся цы 

та му быў са гна ны трак тар МТЗ-80. Яго пас ля знай шлі за 

30 кі ла мет раў ад мес ца здзяйс нен ня зла чын ства. Па да зра-

ва на га ў зго не за тры ма лі су пра цоў ні кі Чаш ніц ка га РА УС. 

Як вы свет лі ла ся паз ней, 60-га до вы рэ цы ды віст, які мае за 

пля чы ма ка ля 40 га доў ту рэм на га ста жу, па спеў ад зна чыц-

ца кра дзя жа мі і ў су сед ніх ра ё нах.

У ста лі цы лоп ну ла апо ра мос та
Рух на ўчаст ку МКАД ус клад не ны з-за пра ва лу 

праез най част кі.

Па ін фар ма цыі УДАІ ГУ УС Мін гар вы кан ка ма, ін цы дэнт 

ад быў ся ў ра ё не пе ра ся чэн ня Ігу мен ска га трак ту з каль ца-

вой. Пра вал пра ез най част кі да ро гі ўтва рыў ся ў трэ цяй па-

ла се ру ху. Мер ка ва на, лоп ну ла апо ра мос та. На ця пе раш ні 

мо мант ус клад не ны рух транс пар ту па МКАД на ўнут ра ным 

каль цы, з бо ку ву лі цы Чы жэў скіх у на прам ку ву лі цы Кі жа-

ва та ва. Дзяр жаў та інс пек цыя звяр тае ўва гу кі роў цаў на 

тое, што ў су вя зі з ра монт ны мі ра бо та мі з-за пра ся дан ня 

ас фаль та ва га па крыц ця на ўнут ра ным каль цы МКАД бу дзе 

за кры ты рух транс пар ту ў ра ё не пе ра ся чэн ня Ігу мен ска га 

трак ту і каль ца вой — па пу цеп ра во дзе і пад ім. ДАІ про сіць 

уліч ваць гэ тую ін фар ма цыю пры вы ба ры марш ру ту ру ху.

У Му хаў цы за гі ну ла ры ба
Факт за брудж ван ня ра кі Му ха вец па блі зу Пру жан 

за фік са ва лі су пра цоў ні кі Коб рын скай між ра ён най 

ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту. 

Інфар ма цыя пра над звы чай нае зда рэн не па сту пі ла 

на тэ ле фон да ве ру Дзярж ін спек цыі ад мяс цо ва га 

ры ба ка.

У хо дзе пра ве дзе на га рас сле да ван ня бы ла вы зна ча на 

мер ка ва ная кры ні ца за брудж ван ня. Па вод ле па пя рэд ніх 

звес так, у ра ку тра пі лі сцё кі ар га ні кі з ма лоч на та вар на га 

комп лек су, раз ме шча на га за сем кі ла мет раў ад го ра да. 

З-за моц на га ліў ня пад ага ро джай фер мы ўтва ры лі ся пра-

мо і ны, праз іх ар га ніч ныя ад хо ды сцяк лі ў ме лі я ра цый ную 

сет ку і да лей у ка нал Вец, які ўпа дае ў Му ха вец.

У ка на ле і ра цэ дзярж ін спек та ры са бра лі за гі ну лую ры бу, 

су пра цоў ні кі ла ба ра то рыі ана лі тыч на га кант ро лю ўзя лі про-

бы ва ды. Пас ля атры ман ня вы ні каў ана лі заў бу дзе пад лі ча-

ны і вы стаў ле ны да па крыц ця пры чы не ны пры ро дзе ўрон. 

Сель гас прад пры ем ства сваю ві ну не ад маў ляе.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Бе ла рус кая кам па нія Wargamіng, 

якая з'яў ля ец ца рас пра цоў шчы-

кам су свет на вя до май гуль ні World 

of Tanks, прад ста ві ла да паў нен ні, 

якія да па мо гуць лепш па знаць 

гіс то рыю на шай ста лі цы. Так, у 

гуль ні з'я віц ца но вая ла ка цыя — 

Мінск уз ору 1960—1970-х га доў, 

ад люст ра ва ны з фа та гра фіч най 

дак лад нас цю.

Як рас ка заў ды рэк тар па апе ры-

ра ван ні ў СНД кам па ніі Wargamіng 

Юрый КУ РА ВЫ, спа чат ку рас пра цоў-

шчы кі вы бі ра лі па між тры ма ра ё на мі: 

тэ ры то ры яй ка ля чы гу нач на га вак за-

ла, Тра ец кім прад мес цем і пло шчай 

Пе ра мо гі. У вы ні ку спы ні лі свой вы бар 

на апош нім ва ры ян це, пры чым ак цэнт 

зра бі лі на мак сі маль най гіс та рыч най 

дак лад нас ці. Пло шча кар ты зай мае ка-

ля ад на го квад рат на га кі ла мет ра, пры 

гэ тым на ёй мож на знай сці мност ва 

зна ка вых для мін чан мес цаў: ма ну мент 

Пе ра мо гі, Дом-му зей І з'ез да РСДРП, 

цырк, парк Гор ка га, тэ ле ве жу і прос та 

па зна валь ныя дзя ку ю чы сва ёй ар хі-

тэк ту ры жы лыя да мы.

Ёсць, вя до ма, не вя лі кія не дак лад-

нас ці, але яны не аб ход ныя па па ра мет-

рах гуль ні: на прык лад, мен шы, чым у 

рэ аль нас ці, на хіл ву ліц або больш вы-

со кія дрэ вы ў скве ры, але на агуль нае 

ўспры ман не гэ та іс тот на не ўплы вае. 

Да та го ж на ву лі цах го ра да аб са лют-

на ня ма лю дзей: па ле ген дзе яны бы лі 

эва ку я ва ны пад час ву чэб най тры во-

гі. У цэ лым — атры ма ла ся вы дат ная 

маг чы масць на свае во чы ўба чыць 

Мінск з апа вя дан няў пісь мен ні каў або 

рас ка заў ба буль і дзя ду ляў, а для не-

ка то рых — на тхніц ца на па езд ку ў бе-

ла рус кую ста лі цу.

Як ад зна чыў ды рэк тар На цы я-

наль на га гіс та рыч на га му зея Бе ла-

ру сі Па вел СА ПО ЦЬКА, гэ ты пе ры яд 

не ка то рыя гіс то ры кі на зы ва юць «рэ не-

сан сам» Бе ла ру сі і не па срэд на Мін ска, 

та му асаб лі ва важ на па пу ля ры за ваць 

гэ тую част ку гіс то ры ка-куль тур най 

спад чы ны.

Над ства рэн нем кар ты ка ман да 

больш чым з 45 ча ла век пра ца ва ла 

10 ме ся цаў, пад трым ку ім аказ ва лі экс-

пер ты-гіс то ры кі. Спе цы я ліс та мі бы ла 

пра ве дзе на глы бо кая да след чая ра-

бо та — 95 % аб' ек таў бы лі ад ноў ле ны 

на асно ве гіс та рыч ных кры ніц 

спе цы яль на для гэ тай кар ты. 

Рас пра цоў шчы кі абя ца юць, 

што пра гра май мож на бу дзе 

ска рыс тац ца блі жэй да свят-

ка ван ня Дня тан кіс та, які ў 

Мін ску тра ды цый на су па дае 

з Днём го ра да.

Сё ле та свя та прой дзе ў 

пар ку Пе ра мо гі 9 ве рас ня. 

Ле тась ме ра пры ем ства са-

бра ла больш за сто ты сяч 

удзель ні каў і гле да чоў, што 

пе ра вы сі ла ці ка васць на ват 

да най больш маш таб ных 

гуль ня вых фэс таў, якія пра-

хо дзяць у ЗША. Сё ле та ама-

та раў «тан каў» ча кае са мая 

вя лі кая гуль ня вая зо на пад 

ад кры тым не бам — больш 

чым на 200 кам п'ю та раў, 

мност ва ак тыў нас цяў, вя лі кі 

фуд корт, ма ляў ні чы фе ер-

верк і вы ступ лен ні вя до мых 

ар тыс таў — гур тоў «Бум бокс», ІOWA 

і «Тан цы мі нус».

Да р'я КАС КО
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Тра піць у Мінск 1960-х
...і на ват пра ехац ца па ім на тан ку


