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Швед скае вы дан не лі чыць Ра сію 
«гіс та рыч ным во ра гам» Еў ро пы

Кра і ны Еў ра са ю за па він ны тры мац ца ра зам і про ці ста-

яць та ко му «гіс та рыч на му во ра гу», як Ра сія, пі ша швед скае 

вы дан не Dagens Nyheter. Аў тар ма тэ ры я лу ад зна чае, што 

«пе ра мо га [прэ зі дэн та Ра сіі] Ула дзі мі ра Пу ці на ў Сі рыі» 

зра бі ла кра і ну мац ней шай. «Хры бет НА ТА — ЗША толь кі 

што «дэ зер ці ра ваў» з Сі рыі, пры нёс шы сва іх курд скіх са-

юз ні каў у ах вя ру Тур цыі. І ў гэ тай дра ме га лоў ным пе ра-

мож цам ста ла Ра сія — гіс та рыч ны во раг», — га во рыц ца 

ў ар ты ку ле.

Еў ро па не ўхва лі ла вы вад аме ры кан скіх вой скаў з Сі рыі, 

ад нак план «Б» НА ТА не пад рых та ва ла, пі ша вы дан не. На 

дум ку аў та ра, усё больш кра ін жа да юць на ла дзіць эка на-

міч нае су пра цоў ніц тва з Ра сі яй, у пры ват нас ці, га вор ка 

ідзе пра Фран цыю, Грэ цыю, Гер ма нію і Венг рыю. Пры гэ-

тым у най блі жэй шай бу ду чы ні ча каць ад ме ны санк цый у 

да чы нен ні да Маск вы не вар та, га во рыц ца ў ма тэ ры я ле. 

У за клю чэн не аў тар ар ты ку ла за клі каў кра і ны ЕС хут чэй 

уз брой вац ца ў рам ках НА ТА з-за не прад ка заль ных дзе ян-

няў ЗША і не аслаб ляць ціск на ра сій скі бок.

На зва на да та най буй ней шай 
здзел кі ў гіс то рыі

Са удаў ская дзяр жаў ная наф-

та вая кам па нія Saudі Aramco 

пач не збор за явак ад ін вес та раў 

для ІPO (пер ша снае пуб ліч нае 

раз мя шчэн не ак цый) 4 снеж ня, 

тар гі стар ту юць 11 снеж ня, па ве дам ляе тэ ле ка нал «Аль-

Ара бія». Saudі Aramco хо ча рэа лі за ваць ад ад на го да 

двух пра цэн таў ак цый і атры маць за іх ад 10 да 20 міль-

яр даў до ла раў. Гэ та мо жа зра біць здзел ку най буй ней шай 

у гіс то рыі. Упер шы ню пра жа дан не ўла даў Са удаў скай 

Ара віі пра вес ці ІPO Saudі Aramco ста ла вя до ма ў 2016 

го дзе. Та ды га ва ры ла ся аб пла нах пра даць 5-пра цэнт ны 

па кет ак цый.

Здзел ка не ад на ра зо ва ад кла да ла ся, апош ні раз гэ та 

бы ло звя за на з ата кай дро наў на са удаў скія ра до ві шчы 

і за вод па пе ра пра цоў цы наф ты. Пас ля гэ та га ін цы дэн ту 

зда бы ча Saudі Aramco ча со ва ска ра ці ла ся ўдвая. У па-

тэн цый ных ін вес та раў з'я ві лі ся асця ро гі на конт аба ро ны 

кам па ніі ад та кіх на па даў у бу ду чы ні.

Бры тан скі му зы кант згу біў скрып ку 
за 250 ты сяч фун таў стэр лін гаў

Бры тан скі му зы кант 

Сты вен Мо рыс за быў ся 

ў пры га рад най элект рыч-

цы ан ты квар ную скрып ку 

кош там 250 ты сяч фун таў 

стэр лін гаў, па ве дам ляе 

BBC.

Мо рыс ехаў з Лон да на 

ў Ор пінг тан, а ка лі вый шаў 

на стан цыі Пендж-Уэст, то не знай шоў пры са бе фу та ра-

ла са скрып кай. «Я быў за ха валь ні кам гэ та га ўні каль на га 

ін стру мен та і ха цеў пе ра даць яго ін ша му скры па чу. Мне 

быц цам ад рэ за лі ру кі», — рас ка заў Мо рыс. Скрып ку, зроб-

ле ную зна ка мі тым аў стрый скім май страм Да ві дам Тэкх ле-

рам (1666—1748) у 1709 го дзе, за раз шу кае транс парт ная 

па лі цыя. Му зы ка спа дзя ец ца, што тыя, хто знай шоў ін стру-

мент, усё ж вер нуць яго.

Іг ру Сты ве на Мо ры са на гэ тай скрып цы мож на па чуць 

у та кіх філь мах, як «Ула дар пярс цён каў», «Джэймс Бонд», 

ён удзель ні чаў у за пі сах пе сень та кіх су свет на вя до мых 

му зы каў, як Дэ від Боўі, Сты ві Уан дэр.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Будзь це ў кур сеБудзь це ў кур се

З 1 ліс та па да 
па вы ша ец ца БПМ
З па чат ку на ступ на га ме ся ца ў су вя зі са змя нен-

нем бюд жэ ту пра жы тач на га мі ні му му (на га да ем, 

з 1 ліс та па да БПМ уста ноў ле ны ў па ме ры 231,83 

бе ла рус ка га руб ля ў ся рэд нім на ду шу на сель-

ніц тва) зме ніц ца па мер цэ ла га шэ ра гу вы плат і 

да па мог.

Па вя лі чац ца мі ні маль ныя пра цоў ныя 
і са цы яль ныя пен сіі і не ка то рыя над баў кі

Гэ та да ты чыц ца над ба вак, па вы шэн ня пен сій і да-

плат асо бам ва ўзрос це 75 га доў і ста рэй, якія атрым лі-

ва юць пен сіі ў ор га нах па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 

аба ро не, а так са ма да па мог па до гля дзе за ін ва лі дам 

1-й гру пы або ча ла ве кам, які да сяг нуў 80-га до ва га 

ўзрос ту.

 Мі ні маль ная пен сія па ўзрос це (без улі ку да пла-

ты ў па ме ры 20 % ад ся рэд няй зар пла ты) скла дзе 

57,96 руб.

 Са цы яль ная пен сія ін ва лі дам 1-й гру пы, у тым лі ку 

ін ва лі дам з дзя цін ства, — 255,01 руб.

 Са цы яль ная пен сія ін ва лі дам з дзя цін ства 2-й гру-

пы — 220,24 руб.

 Са цы яль ная пен сія ін ва лі дам 2-й гру пы (акра мя 

ін ва лі даў з дзя цін ства), дзе цям у вы пад ку стра ты кар-

мі це ля — 197,06 руб.

  Са цы яль ная пен сія ін ва лі дам 3-й гру пы — 

173,87 руб.

 Са цы яль ная пен сія дзе цям-ін ва лі дам да 18 га-

доў пры пер шай сту пе ні стра ты зда роўя скла дзе 

185,48 руб., пры дру гой сту пе ні стра ты зда роўя — 

197,06 руб., трэ цяй сту пе ні — 220,24 руб., чац вёр тай — 

255,01 руб.

 Да пла ты да пен сій не пра цу ю чым пен сі я не рам, 

якія да сяг ну лі 75 га доў, — 43,47 руб., 80 га доў — 

57,96 руб.

Па вя лі чац ца не ка то рыя дзі ця чыя да па мо гі

У су вя зі са змя нен нем БПМ з 1 ліс та па да так са ма 

зме ніц ца па мер ад на ра зо вых вы плат у су вя зі з на ра-

джэн нем дзі ця ці. Ён за ле жыць ад бюд жэ ту пра жы тач-

на га мі ні му му.

Ад на ра зо вая да па мо га ў су вя зі з на ра джэн нем пер-

ша га дзі ця ці скла дзе 2318,3 руб. (10 БПМ), дру го га і 

на ступ ных дзя цей — 3245,62 руб. (14 БПМ); па до гля дзе 

дзі ця ці-ін ва лі да ва ўзрос це да 18 га доў — 231,83 руб. 

(1 БПМ); на дзя цей ва ўзрос це ад 3 да 18 га доў у 

пе ры яд вы ха ван ня дзі ця ці ва ўзрос це да 3 га доў — 

115,91 руб. (0,5 БПМ); на дзя цей ва ўзрос це да 18 га доў, 

ін фі цы ра ва ных ві ру сам іму на дэ фі цы ту ча ла ве ка, — 

162,28 руб. (0,7 БПМ).

Свят ла на БУСЬ КО.

РА ДЫЕ АД ХО ДЫ: 
АД СТВА РЭН НЯ ДА ЗА ХОЎ ВАН НЯ

Во пыт на ладж ван ня сіс тэ мы абы хо джан ня з ра дые-

актыў ны мі ад хо да мі (РАА) і ад пра ца ва ным ядзер ным 

па лі вам вы ву ча лі бе ла рус кія атам шчы кі пад час ста жы-

роў кі на За па рож скай АЭС ва Укра і не.

Ве ды ад ка лег-су се дзяў бе ла ру сы атрым лі ва лі ў ме жах 

рэа лі за цыі пра ек та тэх ніч на га су пра цоў ніц тва з МА ГА ТЭ на 

2018—2019 га ды. «Ума ца ван не па тэн цы я лу экс плу а ту ю чай 

ар га ні за цыі для за бес пя чэн ня бяс печ най і на дзей най экс плу-

а та цыі АЭС». Па сло вах ай чын ных спе цы я ліс таў, яны ўба чы лі, 

як пра цуе цэх дэз ак ты ва цыі ядзер ных ад хо даў, і атры ма лі 

вы чар паль ную ін фар ма цыю, па чы на ю чы ад ства рэн ня РАА і 

за вяр ша ю чы іх раз мя шчэн нем у кан тэй не рах. 

Іры на СІ ДА РОК.

СІГ І СОМ — ПАД ЗА БА РО НАЙ
З мэ тай ства рэн ня спры яль ных умоў для ўзнаў лен ня 

чуд ско га сі га з 1 ліс та па да да 15 снеж ня ў Бе ла ру сі 

ўста наў лі ва ец ца за ба ро на на яго вы лаў. У гэ ты пе рыяд 

у сі га пра хо дзіць не раст. Прэс на вод ны прад стаў нік 

ся мей ства ла со се вых не ба іц ца хо ла ду і па чы нае раз-

мна жэн не поз няй во сен ню.

А вось сом, на ад ва рот, вель мі ад чу валь ны да па ха ла дан-

ня, та му ра ней за ін шыя ві ды рыб за ля гае на зі моў ку. Пры 

гэ тым сом ста но віц ца прак тыч на не ру хо мы, што ро біць яго 

лёг кай зда бы чай на зі ма валь ных ямах. Для за ха ван ня еў ра-

пей ска га со ма ў зі мо вы пе ры яд з 1 ліс та па да да 31 са ка ві ка 

яго вы лаў паў сюд на за ба ро не ны.

Як на га да лі ў Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на-

га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

зда бы ча гэ тых ві даў ры бы ў час за ба ро ны абы дзец ца па ру-

шаль ні кам у буй ныя су мы: 12 ба за вых ве лі чынь (306 руб лёў) 

за кож ную асо бі ну еў ра пей ска га со ма і 9 ба за вых (229,5 

руб ля) — за кож ную асо бі ну чуд ско га сі га.

МА РЫ ХУ А НЫ — НА 46 ТЫ СЯЧ ДОЗ
У дач ным до ме 54-га до ва га баб руй ча ні на апе ра тыў ні кі 

Асі по віц ка га РА УС вы яві лі 12 мяш коў вы су ша най рас лі-

ны. Кры ху паз ней бы ло ўста ноў ле на мес ца зна хо джан не 

са мо га па да зра ва на га, яко га за тры ма лі.

У Баб руй ску па мес цы жы хар ства за тры ма на га да дат ко ва 

кан фіс ка ва на 15 па пя ро вых рас фа са ва ных скрут каў з па доб-

ным рэ чы вам рас лін на га па хо джан ня. Па вы ні ках су до вай 

экс пер ты зы ўста ноў ле на, што до след нае рэ чы ва з'яў ля ец ца 

не бяс печ ным нар ка тыч ным срод кам — ма ры ху а най, па ве дам-

ляе УУС Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма.

З агуль най коль кас ці кан фіс ка ва на га ў Асі по віц кім ра ё не 

да сле да ва на і пэў на ўста ноў ле на, што ка ля дзе ся ці кі ла гра маў 

з'яў ля ец ца ма ры ху а най. Экс пер ты за пра цяг ва ец ца. За ве дзе-

на кры мі наль ная спра ва. Муж чы на арыш та ва ны. У су вя зі з 

гэ тым фак там МУС дае тлу ма чэн не: для ра зу мен ня маш та баў 

су праць праў най дзей нас ці гра ма дзя ні на вар та ска заць, што 

кан фіс ка ва на га зел ля ха пі ла б на 46 ты сяч ра за вых доз.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ну і ну!Ну і ну!

МУЖ ЧЫ НА АД МО ВІЎ СЯ 
З'ЯЗ ДЖАЦЬ З ДА ЧЫ
За гэ та яго... пры вя за лі да дрэ ва

Муж і жон ка з Грод на, якім пай шоў ужо шос ты 

дзя ся так га доў, раз вя лі ся яшчэ ў мі ну лым дзе-

ся ці год дзі, але жы лі ра зам у агуль най ква тэ ры, 

асаб лі ва не ла ю чы ся.

Ад нак ад нос на ня даў на жан чы на па сяб ра ва ла з дву-

ма ма ла ды мі людзь мі 1989 го да на ра джэн ня, з які мі 

пе ры я дыч на вы пі ва ла. У ней кі мо мант уся гэ тая кам-

па нія пры ня ла ра шэн не, што бы лы муж но вай зна ё май 

ліш ні ў ква тэ ры, і вы ка за ла яму «па жа дан не» па кі нуць 

па мяш кан не. Як па ве дам ляе ад дзя лен не ін фар ма цыі і 

гра мад скіх су вя зяў УУС Гро дзен ска га абл вы кан ка ма, 

муж чы на вы ра шыў не кан флік та ваць і з'е хаў жыць на 

да чу ў Гро дзен скі ра ён. Ад нак і гэ та га бы ло ма ла: бы-

лая жон ка са сва і мі но вы мі сяб ра мі ад пра ві ла ся ту ды і 

ста ла вы жы ваць па цяр пе ла га і ад туль. З пер ша га ра зу 

кан чат ко ва да маг чы ся мэ ты не атры ма ла ся. Ужо на 

дру гі дзень па да зра ва ныя зноў прый шлі на да чу.

Бы лы муж сам ад чы ніў дзве ры ня про ша ным гас-

цям, жан чы на ж вы ра шы ла аса біс та не ўдзель ні чаць 

у пра цэ се. Пас ля дзе ся ці хві лін най гу тар кі муж чы на 

ад мо віў ся па кі даць да чу, та ды зла мыс ні кі па пра сі лі 

яго па ка заць да ро гу да чы гу нач най стан цыі. Да ро гай 

па да зра ва ныя на кі ну лі ся на гра ма дзя ні на і... пры вя за лі 

яго скот чам да дрэ ва, а са мі паз ней уцяк лі.

Па цяр пе лы пры бліз на праз га дзі ну вы зва ліў ся са ма-

стой на, даб ра ўся да су се дзяў па да чах і з іх тэ ле фо на 

па ве да міў пра тое, што зда ры ла ся, у мі лі цыю. Пра ва-

ахоў ні кі ўста на ві лі мес ца зна хо джан не па да зра ва ных: 

яны ха ва лі ся на здым най ква тэ ры ў аб лас ным цэнт ры, 

там і бы лі за тры ма ны. Іх су праць праў ным па во дзі нам 

да дзе на пра ва вая ацэн ка. Кры мі наль ная ад каз насць 

за па доб ныя дзе ян ні пра ду гле джа на па ар ты ку ле «Не-

за кон нае па збаў лен не во лі».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

22 ча ла ве кі за пі са лі ся на пры ём да 

па моч ні ка Прэ зі дэн та — ін спек та-

ра па Брэсц кай воб лас ці Ана то ля 

МАР КЕ ВІ ЧА ў Ба ра на віц кім рай вы-

кан ка ме.

Пра вя дзен не пры ёмаў і пра мых тэ ле-

фон ных лі ній, па сло вах Ана то ля Мар ке-

ві ча, да па ма гае глы бей да ве дац ца праб-

ле мы, якія хва лю юць лю дзей. «Я лі чу, 

што дроб ных пы тан няў тут не бы вае, 

бо кож ны ча ла век пры хо дзіць са сва ёй 

кан крэт най сі ту а цы яй, у якую ён тра піў 

па роз ных пры чынах. І вель мі важ на ні 

ў якім ра зе не па ды хо дзіць фар маль на 

да аб мер ка ван ня гэ тых пы тан няў, та му 

што ча сам, зда ва ла ся б, ра да вы вы па-

дак вы во дзіць на сур' ёз ную праб ле му, 

якую трэ ба вы ву чаць больш глы бо ка і 

больш дэ та лё ва», — ад зна чыў па моч нік 

Прэ зі дэн та.

Як пе ра даў ка рэс пан дэнт Бел ТА, 

та кія пы тан ні пад час гэ тай су стрэ чы 

так са ма пра гу ча лі. Так, мед сяст ра з 

Ба ра на ві чаў, якая ад на вы хоў вае дзі-

ця-ін ва лі да, пра па нуе да ваць та кім ма-

мам да дат ко вы вы хад ны да за кан чэн ня 

ву чо бы іх дзя цей. Пы тан не зна хо дзіц ца 

ў кам пе тэн цыі за ка на даў цаў. «Жыц цё 

больш шмат гран нае, чым нар ма тыў ныя 

да ку мен ты, у за ка на даў стве ўсё не пра-

пі шаш. Так, мы па він ны аба вяз ко ва кі ра-

вац ца ад па вед ны мі ак та мі. Але, ра зам з 

тым, асоб ныя жыц цё выя сі ту а цыі па тра-

бу юць ка рэк ці роў кі на ша га ўза е ма дзе-

ян ня», — ска заў Ана толь Мар ке віч.

Уся го на пры ём за пі са лі ся 22 ча ла ве-

кі, а пад час пра мой лі ніі па моч нік кі раў-

ні ка дзяр жа вы ад ка заў больш чым на 

дзя ся так пы тан няў. Ужо падчас зно сін 

з людзь мі ён ка рэк та ваў свае пла ны на 

заўт ра. «Не па ўсіх па зі цы ях бы лі ад ра-

зу ж зной дзе ныя ра шэн ні. Та му бу дзем 

вы яз джаць на мес ца і су стра кац ца не-

па срэд на на аб' ек тах з людзь мі, каб па-

ста рац ца вы ра шыць уз ня тыя праб ле мы. 

Вель мі важ на, каб ча ла век пас ля пра-

вя дзен ня пры ёму ве даў, што мы да лей 

бу дзем ра біць, чым рэ аль на змо жам да-

па маг чы. Ме на ві та та кім па сту ла там мы 

кі ру ем ся ў сва ёй ра бо це», — пад крэс ліў 

па моч нік Прэ зі дэн та.

Па пя рэд не Ана толь Мар ке віч пла на-

ваў на ве даць шэ раг прад пры ем стваў у 

Ба ра на ві чах. «Ду маю, па спею гэ та зра-

біць, але ў пер шую чар гу мы су стрэ нем-

ся з людзь мі і пра вя дзём кан крэт ную 

раз мо ву па тых пытаннях, якія іх ці ка-

вяць. Чу жых праб лем не бы вае, я ка жу 

гэ та шчы ра, та му што за кож най ста яць 

рэ аль ныя лю дзі, рэ аль ныя сем'і, і вель мі 

важ на нам ра зам па спра ба ваць на за-

кон най пад ста ве знай сці ра шэн не, якое 

за да во лі ла б усіх», — рэ зю ма ваў ён.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да Дроб ных пы тан няў пад час аса біс тых 
пры ёмаў гра ма дзян не бы вае
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