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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ПА ЛЕС ЦІН СКІЯ РА ДЫ КА ЛЫ АБ СТРА ЛЯ ЛІ 
ПОЎ ДЗЕНЬ ІЗ РА І ЛЯ

Ра ды ка лы з сек та ра Га за за пус ці лі не менш за 

25 ра кет і сна ра даў па паў днё вых ра ё нах Із ра і ля ра ні-

цай у аў то рак, па ве да мі ла прэс-служ ба Ар міі аба ро ны 

Із ра і ля.

«Залп з 25 ра кет і сна ра даў быў зроб ле ны па не-

каль кіх ра ё нах на із ра іль скай тэ ры то рыі, — ад зна чы лі 

ва ен ныя. — Боль шая част ка з іх бы ла пе ра хоп ле ная 

сіс тэ май ППА «Жа лез ны ку пал». Па да ных га зе ты Thе 

Tіmеs оf Іsrаеl, у вы ні ку ра кет на га аб стрэ лу па цяр пе-

лых ня ма. 

У ЕЎ РА СА Ю ЗЕ МО ГУЦЬ ЗА БА РА НІЦЬ 
АД НА РА ЗО ВЫ ПО СУД З ПЛАС ТЫ КУ

Еў ра ка мі сія пла нуе за ба ра ніць шэ раг ад на ра зо вых 

пра дук таў з плас ты ку і фак тыч на штра фа ваць кра і ны — 

чле ны Еў ра са ю за за плас ты ка вае смец це, якое не пад-

ля гае дру гас най пе ра пра цоў цы. Пра гэ та па ве да мі лі вы-

дан ні ня мец ка га мэ ды я кан цэр на Funkе Mеdіеngruрре.

Згод на з пра ек там ды рэк ты вы, за ба ро на па він на 

за кра нуць ад на ра зо выя вы ра бы з плас ты ку, аль тэр-

на ты ва якім лёг ка да ступ ная і пры маль ная па ца не, 

тлу ма чаць СМІ.

Га вор ка ідзе, у пры ват нас ці, пра ад на ра зо вы по суд, 

ста ло выя пры бо ры, тру ба чкі-са ло мін кі для на по яў, ват-

ныя па лач кі і плас ты ка выя ма ца ван ні для па вет ра ных 

ша роў. Акра мя та го, пла ну ец ца аб ме жа ваць вы ка ры-

стан не плас ты ка вых упа ко вак для ежы, якую пра да юць 

на вы нас за ку сач ныя.

ЕГІП ЦЯ НІН ПА ДАЎ ІСК ДА КА ПІ ТА НА «РЭ АЛА» 
НА МІЛЬ ЯРД ЕЎ РА

Юрыст з Егіп та Ба сэм Вах ба па даў у суд на ка пі та на 

мад рыд ска га фут боль на га клу ба «Рэ ал» Сер хіа Ра ма са 

за на ўмыс нае на ня сен не траў мы фор вар ду «Лі вер пу ля» 

Ма ха ме ду Са ла ху ў фі на ле Лі гі чэм пі ё наў, па ве дам ляе 

Gоаl.соm. «Ра мас на ўмыс на траў ма ваў Са ла ха і па ві-

нен быць па ка ра ны за свае дзе ян ні», — ска заў юрыст 

у эфі ры егі пец ка му тэ ле ка на лу.

Пас ля фі на лу Лі гі чэм пі ё наў на Сhаngе.оrg з'я ві ла ся 

пе ты цыя з па тра ба ван нем па ка раць Ра ма са за на не-

се ную Са ла ху траў му. Яе за раз пад пі са лі больш за 

387 ты сяч ча ла век.

РА МАН АБ РА МО ВІЧ ІМІГ РА ВАЎ 
У ІЗ РА ІЛЬ І СТАЎ СА МЫМ БА ГА ТЫМ 
ІЗ РА ІЛЬ ЦЯ НІ НАМ

Ра сій скі міль яр дэр Ра ман 

Аб ра мо віч, ула даль нік фут-

боль на га клу ба «Чэл сі», іміг-

ра ваў у Із ра іль. Гэ тую ін фар-

ма цыю па цвер дзі лі ў із ра іль-

скім мі ніс тэр стве ўнут ра ных 

спраў, пе рад ае га зе та Thе Tіmеs Оf Іsrаеl. Як удак лад няе 

га зе та, ён стаў са мым ба га тым із ра іль ця ні нам.

Па да ных вы дан ня Іsrаеl Hауоm, міль яр дэр збі ра ец ца 

жыць у фе шэ не бель ным ра ё не Не вэ-Цэ дэк у Тэль-Аві ве, 

дзе ў яго бу ду ец ца аса бняк.

Fоrbеs ацэнь вае ба гац це Ра ма на Аб ра мо ві ча ў 

11 млрд долараў.

Та кім чы нам, пер шае мес ца ў 

кон кур се апа вя дан няў за ня ла Ка-

ця ры на ЗА ХА РЭ ВІЧ, з чым мы яе 

і він шу ем! Аў та рка рэ гу ляр на дру ку-

ец ца і на ста рон ках ча со пі са «Ма-

ла досць» — та му, ня гле дзя чы на 

ма ла ды ўзрост, па спе ла зра зу мець, 

што па трэб на чы та чу, і ад шлі фа ваць 

май стэр ства. Вось што ў прад мо ве 

да апа вя дан ня Ка ця ры ны За ха рэ віч 

«Мор зэ на бар во вай тру не» ад зна-

чыў Алесь Ба дак: «Ма ла досць — не 

за га на, а ў лі та ра тур най твор час ці і 

па га тоў. І ду ма ец ца, што та кое на-

стра ё вае, свет ла-шчым лі вае апа-

вя дан не, якое Ка ця ры на да сла ла 

на кон курс «Звяз ды», мож на на пі-

саць толь кі ў ма ла дым уз рос це, ка лі 

яшчэ жы ве ў ду шы свое асаб лі вае, 

дзі вос нае, ні з чым не па раў наль нае 

ад чу ван не ха раст ва све ту, на які 

пас ля, на бы ва ю чы ся та го са ма га 

жыц цё ва га во пы ту, мы ўсё час цей 

гля дзім це раз прыз му сва іх шмат лі-

кіх праб лем і кло па таў». Усе чле ны 

жу ры бы лі ад на га лос ныя ў тым, што 

гэ тым ра зам Ка ця ры на За ха рэ віч 

ака за ла ся най леп шай.

Дру гое мес ца — у Ма рыі 

ШЭ БА НЕЦ (яна ж — Ма рыя Бель-

ская). Не так даў но ў яе вый шла дэ-

бют ная кні га вер шаў «Та ям ні ца». І 

вось ужо да во лі ўпэў не на яна за яў ляе 

аб са бе як ма ла ды пра за ік. Аў та рка 

ка жа, што з 12 га доў па ча ла спра ба-

ваць ся бе ў лі та ра ту ры. Яна шмат 

чы тае з дзя цін ства, та му аку рат кні гі 

ін шых на тхні лі яе, каб штось ці ства-

раць са мой. У бу ду чы ні яна пла нуе 

на пі саць ра ман. Вось што ка жа з 

гэ тай на го ды Алесь Ба дак: «Што ж, 

мо жа, як раз пе ра мо га апа вя дан ня 

«Кра ем во ка» ў кон кур се «Звяз-

 ды» і ста не «апош нім штурш ком», 

каб па чаць гэ ты са мы ра ман? Па-

куль жа ў твор чым ася род дзі Ма рыя 

больш вя до мая як па эт ка, Ма рыя 

Бель ская. Зме на проз ві шча — як 

па ча так но ва га эта пу, у да дзе ным 

вы пад ку, вя до ма, га вор ка ідзе пра 

за няц це лі та ра тур най спра вай. І 

вер шы Ма рыі Бель скай сва ім све-

та ба чан нем, мяк кай лі рыч нас цю, 

са праў ды, вель мі не па доб ныя на 

фан тас тыч ную, сю жэт на на пру жа-

ную про зу Ма рыі Шэ ба нец».

Трэ цяе га на ро вае мес ца жу-

ры вы ра шы ла пры су дзіць Сяр гею 

БЕ ЛА ЯРУ, з чым мы яго і він шу ем. 

Яго кас міч ныя ма ты вы ў апа вя дан-

ні «Спа да рож нік» не па кі ну лі абы-

яка вы мі чле наў жу ры. Яны, ві даць, 

так са ма ма ра чы па бы ваць дзесь ці 

ў да лё кіх га лак ты ках, аб ра лі гэ та га 

аў та ра ў трой ку лі да раў. Вось што 

ад зна чае Алесь Ба дак: «Сяр гей Бе-

ла яр скон чыў гіс та рыч ны фа куль тэт 

Брэсц ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

імя Пуш кі на, але ка лі вы ра шыў па-

спра ба ваць свае сі лы ў лі та ра тур-

най твор час ці, то дум ка мі на кі ра-

ваў ся не ў сі вую мі нуў шчы ну, а ў да-

лё кі кос мас. І трэ ба пры знаць, што 

тут ён знай шоў ся бе як твор цу, пра 

што свед чаць яго пе ра мо гі ў роз ных 

лі та ра тур ных кон кур сах». Та кім чы-

нам, да лі ку пе ра мог мож на да даць 

яшчэ ад ну — як не ба ча ную ра ней 

зор ку да кар ты нач но га не ба.

Спы ніц ца на трой цы лі да раў чле-

нам жу ры ўсё ж та кі не ўда ло ся. Бы-

ло вы ра ша на пры су дзіць яшчэ і за-

ах воч валь ны прыз. Яго атрым лі вае 

Свят ла на ЛАК ТЫШ за твор «Цыр-

ка чы». У яе апа вя дан ні раз горт ва-

ец ца ня прос ты свет уза е ма ад но сін 

бліз кіх лю дзей, а ўсе дзе ян ні ад бы-

ва юц ца... у су дзе! У гэ тым да во лі не-

вя лі кім тво ры па-май стэр ску па спя-

вае раз гар нуц ца до сыць за кру ча ны 

сю жэт. Здра ды, ад крыц цё та ям ніц, 

пры знан ні — усё гэ та мож на знай сці 

ў тво ры. «Апа вя дан не «Цыр ка чы» 

най перш звяр тае на ся бе ўва гу са-

цы яль най і ма раль най за вост ра нас-

цю, — ад зна чае стар шы ня жу ры, — 

пе ра кон ва ю чы чы та ча ў тым, што і 

«ты ся ча пер шы» рэ цэпт, як па зба-

віц ца ад ня лю ба га му жа, звы чай на 

пры во дзіць да сум на га фі на лу, ка лі 

дзе ля да сяг нен ня мэ ты да во дзіц-

ца іс ці на зла чын ства». Вось та кая 

про за жыц ця ста ла доб рай лі та ра-

тур най про зай.

Дзя ку ем усім, хто да слаў свае 

апа вя дан ні на кон курс «Звяз ды». 

Упэў не ны, што кож ная но вая спро-

ба — гэ та крок на пе рад. І адзін з іх 

аба вяз ко ва апы нец ца на вяр шы ні. 

А сё лет ніх пе ра мож цаў яшчэ раз 

він шу ем з іх вік то ры яй! І не ўза ба ве 

ча ка ем на ўзна га родж ван не ў рэ-

дак цыю «Звяз ды».

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ
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ДА ЗА ПА ВЕТ НЫХ ВЫ ШЫНЬ
Вы бра ны най леп шыя апа вя дан ні, 

да сла ныя ў «Звяз ду»

Пры ём ная кам па нія — 2018Пры ём ная кам па нія — 2018  

АБІ ТУ РЫ ЕН ТАМ 
ВАР ТА 

ПА СПЯ ШАЦ ЦА
Да за вяр шэн ня рэ гіст ра цыі на цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не 

за ста лі ся лі ча ныя дні. 1 чэр ве ня ў 19 га дзін пунк ты рэ гіст ра-

цыі за кры юц ца. Усе ка на лы су вя зі па апла це ўдзе лу ў цэнт-

ра лі за ва ным тэс ці ра ван ні і адзі ны банк да ных удзель ні каў 

ЦТ бу дуць за кры ты. Та му тым, хто яшчэ не знай шоў час, каб 

за па сці ся про пус ка мі на ЦТ, вар та па спя шац ца.

Адзін з ад мет ных пра ек таў, якія вы хо дзяць на ста рон ках 

на шай га зе ты, — гэ та кон курс апа вя дан няў. Мы атрым лі ва ем 

да стат ко ва шмат ва шых до пі саў, вы ка на ных у гэ тым жан ры, 

і са мае леп шае пуб лі ку ем на ста рон ках вы дан ня. Тым са мым 

імк нём ся на ма цаць і пад тры маць план ку доб рай лі та ра ту ры. 

Дзя куй усім, хто паў дзель ні чаў у кон кур се: лі чым, што та кая 

спро ба — гэ та ўжо пе ра мо га. Але вы зна чыць трой ку (на ват 

чац вёр ку!) най леп шых нам усё-та кі да вя ло ся — і мы зра бі лі 

гэ та з пры ем нас цю! Да рэ чы, сё ле та гэ та ра бі ла над звы чай 

кам пе тэнт нае жу ры, якое ўзна ча ліў вя ду чы кон кур су 

Алесь Ба дак, вя до мы пісь мен нік, ды рэк тар вы да вец тва 

«Мас тац кая лі та ра ту ра». А чы та лі і су дзі лі кон курс ныя тво ры 

га лоў ныя рэ дак та ры лі та ра тур на-мас тац кіх вы дан няў на ша га 

Вы да вец ка га до ма: Аляк сей Ча ро та («Нё ман»), Ла ры са Ці мо шык 

(«ЛіМ»), Але на Маль чэў ская («По лы мя»), Свят ла на Во ці на ва 

(«Ма ла досць»).

Як рас ка заў жур на ліс ту 

«Звяз ды» ды рэк тар Рэс пуб лі-

кан ска га ін сты ту та кант ро лю 

ве даў Юрый МІК СЮК, на ве чар 

па ня дзел ка свой на мер удзель-

ні чаць у цэнт ра лі за ва ным тэс-

 ці ра ван ні афор мі лі ўжо ка ля 

70 ты сяч абі ту ры ен таў. У па раў-

на нні з ана ла гіч ным пе ры я дам 

мі ну ла га го да ад ста ван не скла-

дае пры бліз на 6 ты сяч ча ла век. 

Тра ды цый на са май ма са вай 

дыс цып лі най на ЦТ бу дзе рус-

кая мо ва — на яе за рэ гіст ра ва-

лі ся ўжо 56,5 ты ся чы ча ла век. 

Для па раў на ння: бе ла рус кую 

мо ву вы ка за лі жа дан не зда ваць 

21,2 ты ся чы абі ту ры ен таў. Дру-

гой па па пу ляр нас ці дыс цып лі-

най бу дзе ма тэ ма ты ка (38,2 ты-

ся чы). На фі зі ку аформ ле на ўжо 

21,5 ты ся чы про пус каў, на бія-

ло гію — 23,2 ты ся чы, на анг лій-

скую мо ву — 23,6 ты ся чы.

18,8 ты ся чы абі ту ры ен таў 

ужо за рэ гіст ра ва лі ся на ЦТ па 

гіс то рыі Бе ла ру сі, пры гэ тым 

зда ваць гіс то рыю на род най мо-

ве бу дуць толь кі 6,3 % ад агуль-

най коль кас ці тых, хто прай шоў 

рэ гіст ра цыю.

Трэ ба за ўва жыць, што ў абі-

ту ры ен таў ужо дру гі год ёсць 

пра ва зда ваць на ЦТ ча ты ры 

дыс цып лі ны за мест трох. Юрый 

Мік сюк па ве да міў, што на кож-

на га абі ту ры ен та пры па дае ў ся-

рэд нім 3,4 тэс та. Хтось ці вы ра-

шыў зда ваць і рус кую, і бе ла рус-

кую мо вы, каб по тым вы браць 

леп шы з двух сер ты фі ка таў.

У не ка то рых ВНУ ўжо цал кам 

за поў ні лі ся мес цы, вы дзе ле ныя 

для пра хо джан ня абі ту ры ен та мі 

цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня

па тых ці ін шых прад ме тах. 

На прык лад, у БДПУ ўжо не маг-

чы ма тра піць на рус кую мо ву, 

бія ло гію і гіс то рыю Бе ла ру сі. 

Але аў та ма ты за ва ная сіс тэ ма 

рэ гіст ра цыі пра цуе па прын цы-

пе «ад на го акна»: са ма шу кае 

сва бод ныя па са дач ныя мес цы 

і пад каз вае рэ гіст ра та ру, у якіх 

на ву чаль ных уста но вах мож на 

здаць тыя ці ін шыя прад ме ты. 

Асаб лі ва гэ та ак ту аль на для 

ста лі цы.

Да за вяр шэн ня рэ гіст ра-

цыі, гэ та зна чыць да 1 чэр ве ня, 

у абі ту ры ен та ёсць пра ва змя-

ніць «кам плект» эк за ме на цый-

ных дыс цып лін. Для гэ та га трэ ба 

звяр нуц ца ў пункт рэ гіст ра цыі з 

про пус кам па тым прад ме це, які 

трэ ба за мя ніць, і афор міць про-

пуск для ўдзе лу ў ЦТ па ін шай 

дыс цып лі не. У вы пад ку стра ты 

про пус ка на ЦТ так са ма трэ ба 

звяр тац ца ў пункт рэ гіст ра цыі, 

каб атры маць яго дуб лі кат.

Ка лі па ўваж лі вай пры чы не 

ў абі ту ры ен та не бу дзе маг чы-

мас ці пры няць удзел у тэс ці ра-

ван ні ў асноў ныя дні, ён змо жа

зра біць гэ та ў рэ зер во выя 

(6, 8 і 10 лі пе ня). Рэ гіст ра цыя — 

з 30 чэр ве ня па 3 лі пе ня. Але да 

зда чы тэст-іс пы таў у рэ зер во вы 

дзень бу дуць да пу шча ны толь кі 

тыя абі ту ры ен ты, якія за рэ гіст-

ра ва лі ся ў вы зна ча ныя тэр мі ны 

(гэ та зна чыць, з 2 мая па 1 чэр-

ве ня) і змо гуць да ка заць, што ў 

іх бы лі сур' ёз ныя пры чы ны для 

про пус ку эк за ме ну.

Тра ды цый на з 1 чэр ве ня ў Мі-

ніс тэр стве аду ка цыі пач не пра-

ца ваць га ра чая лі нія для абі ту-

ры ен таў. З пы тан ня мі па пра вя-

дзен ні ўступ най кам па ніі мож на 

бу дзе звяр нуц ца па тэ ле фо не 

(8 017) 222 43 12 і атры маць ква-

лі фі ка ва ны ад каз ад спе цы я ліс-

та з пер шых вус наў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



На слыхуНа слыху  

Па мёр па цяр пе лы ад вы бу ху
Адзін з па цяр пе лых пад час вы бу ху ў ад мі ніст ра цый на-

вы твор чым бу дын ку ў вёс цы Ка ра лёў Стан пад Мінск ам 

у кан цы мі ну ла га тыд ня быў пе ра ве дзе ны з апё ка вай 

рэ ані ма цыі га рад ской клі ніч най баль ні цы хут кай да па-

мо гі ста лі цы ў ад дзя лен не, па ве да мі лі ў прэс-служ бе 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя.

Дру гі па цяр пе лы за ста ваў ся ў рэ ані ма цыі. І вось ста ла вя-

до ма, што ён па мёр... Трэ ці па цяр пе лы, які атры маў траў мы

ся рэд няй сту пе ні цяж кас ці, ця пер пра хо дзіць ля чэн не ста цы я-

 нар на. Па цы ент, які па сту піў у баль ні цу з траў май лёг кай 

сту пе ні, зна хо дзіц ца на ам бу ла тор ным ля чэн ні. Пад час вы бу-

ху ў бу дын ку па вы твор час ці бі тум най гід ра іза ля цыі пло шчай 

2,4 ты ся чы квад рат ных мет раў з на ступ ным га рэн нем па цяр-

пе лі ча ты ры ча ла ве кі. Зда рэн не ад бы ло ся ран кам 22 мая.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

За ча піў ву дай за про вад
У Дра гі чын скім ра ё не муж чы на за гі нуў пас ля ры бал кі па 

да ро зе ад ва да ёма да сва ёй ма шы ны. Ма ла ды жы хар рай-

цэнт ра ла віў ры бу по бач з вёс кай На ва сёл кі на аб вод ным ка-

на ле мяс цо ва га рыб га са. Уве ча ры ён скон чыў рыб ную лоў лю 

і на кі ра ваў ся да аў та ма бі ля, які ста яў на вод даль. Пры гэ тым 

ры ба лоў-ама тар ву дзіль на не склаў, а нёс яго ў ру цэ. У ней кі 

мо мант ча ла век спа тык нуў ся аб штуч ны на сып, зроб ле ны ра-

бот ні ка мі рыб га са для па пя рэ джан ня за ез ду аў та транс пар ту, 

і за ча піў ву дай про вад элект ра пе ра да чы. У вы ні ку тра піў пад 

на пру жан не і атры маў удар то кам, які ака заў ся смя рот ным.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ




