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Як ідуць спра вы ў ге о ла га раз вед-

цы і ча му пер шы кон курс з удзе-

лам кан цэ сі я не раў за вяр шыў ся 

ня ўда ла, рас ка за лі прад стаў ні кі 

Мінп ры ро ды ў гра мад скім прэс-

цэнт ры До ма прэ сы.

За па сы мі не раль на-сы ра він ных 

рэ сур саў пры рас та юць. У рам ках пад-

пра гра мы «Вы ву чэн не не траў і раз віц цё 

мі не раль на-сы ра він най ба зы» рэа лі зу-

ец ца дзе вяць комп лекс ных ме ра пры ем-

стваў. Ця пер най больш пры яры тэт ныя 

ча ты ры за да чы.

Па-пер шае, па ве лі чэн не зда бы чы і 

по шу каў вуг ле ва да род най сы ра ві ны. Па 

сло вах на мес ні ка мі ніст ра пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася-

род дзя Анд рэя ХМЕ ЛЯ, да кан ца го да 

бу дуць пад лі ча ны за па сы сы ра ві ны на 

свід ра ві не № 1 Пе ра ле сен скай пло шчы 

(Ак цябр скі ра ён Го мель скай воб лас ці), 

так са ма па ча та бу рэн не свід ра ві ны 

№ 4 Коў чыц кай пло шчы (Ак цябр скі ра ён 

Го мель скай воб лас ці). Да рэ чы, пры рост 

за па саў наф ты фік су ец ца на па ста ян-

най асно ве.

Па-дру гое, пра цяг ва юц ца ра бо ты па 

па пя рэд няй раз вед цы ра до ві шчаў ба-

заль ту і ту фаў. На га да ем, што пер шае 

ра до ві шча гэ тай сы ра ві ны ў Бе ла ру сі 

бы ло ад кры та ўся го два га ды та му ў Пін-

скім ра ё не Брэсц кай воб лас ці. Вы ні кам 

гэ тых ра бот у 2020 го дзе ста не пры рост 

за па саў на зва ных ка рыс ных вы кап няў.

Па-трэ цяе, ак тыў на да вы ву ча юц ца 

ра до ві шчы квар ца ва га пяс ку.

Па-чац вёр тае, вя дзец ца па глыб ле ны 

ана ліз па ступ лен ня ім парт най сы ра ві ны 

ў на шу кра і ну. Але за мя шчэн не апраў-

да на толь кі та ды, ка лі яно эка на міч на 

вы гад на. На прэс-кан фе рэн цыі Анд рэй 

Хмель на доў га за крыў «за ла тую тэ му», 

па ве да міў шы жур на ліс там, што по шу кі 

зо ла та, ме дзі і ўра ну ў на шай кра і не 

не ак ту аль ныя.

Адзін з най важ ней шых эта паў у по-

шу ку мі не раль на-сы ра він ных рэ сур саў, 

які да зва ляе вы зна чыць перс пек тыў-

 насць геа ла гіч най раз вед кі, — геа ла гіч-

нае кар та ван не. Гэ тая ра бо та ўжо вя-

дзец ца ў на шай кра і не, ад нак яна не да-

стат ко ва фі нан су ец ца. На пад пра гра му 

па вы ву чэн ні не траў вы дзе ле на ўся го 

12,5 міль ё на руб лёў. Між тым бу рэн не 

ад ной глы бо кай свід ра ві ны абы хо дзіц -

ца ў сем міль ё наў руб лёў. На кар та ван не ж 

не аб ход на 12 міль ё наў руб лёў у год, 

ад нак бюд жэт не мо жа вы дат ка ваць та-

кую су му. Для гэ тай ра бо ты не маг чы ма 

знай сці кры ні цу фі нан са ван ня збо ку — 

ні хто не га то вы мар на ваць гро шы, бо 

ня ма ўпэў не нас ці, што вы ву ча ная тэ ры-

то рыя ака жац ца «за ла тым дном» для 

ін вес та ра.

На чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 

пры род ных рэ сур саў Мі ніс тэр ства 

пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва-

коль на га ася род дзя Ва сіль КОЛБ на-

га даў, што ў на шай кра і не пра па ну ец ца 

15 аб' ек таў для пе ра да чы ў кан цэ сію — 

ме на ві та для пры цяг нен ня ін вес ты цый у 

геа ла гіч нае вы ву чэн не не траў, рас пра-

цоў ку ра до ві шчаў ка рыс ных вы кап няў. 

Хоць да та кой дзей нас ці і бы ла ці ка васць 

з бо ку не каль кіх фір маў, ад нак да ўдзе лу 

ў кон кур се спра ва не дай шла. А сё ле та 

ўпер шы ню з'я віў ся і па тэн цый ны кан-

цэ сі я нер. «На жаль, з улі кам та го, што 

быў да пу шча ны шэ раг не дак лад нас цяў 

пры пад рых тоў цы да ку мен таў з бо ку 

ўдзель ні ка кон кур су, ён пры зна ны без-

вы ні ко вым», — ад зна чыў Ва сіль Колб. 

Да кан ца го да Мінп ры ро ды мае на мер 

яшчэ раз аб вяс ціць і пра вес ці кон кур сы 

з мэ тай пры цяг нен ня кан цэ сі я не раў.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Абі ту ры ент-2019

АПОШ НІ ШАНЦ 
ТРА ПІЦЬ 

НА «БЮД ЖЭТ»
У не ка то рых ВНУ аб ве шча ны да дат ко вы на бор 

на ва кант ныя бюд жэт ныя мес цы. Ад па вед ную 

ін фар ма цыю трэ ба шу каць на сай тах вы шэй шых 

на ву чаль ных уста ноў.

Так, у Бе ла рус кай дзяр жаў най сель ска гас па дар-

чай ака дэ міі на спе цы яль нас ці «аг ра на мія» за ста лі ся 

32 сва бод ныя мес цы. Ад но ва кант нае мес ца ёсць на 

спе цы яль нас ці «аг ра хі мія і гле ба знаў ства». І 46 мес-

цаў — на спе цы яль нас ці «заа тэх нія». Для па ступ лен ня 

сю ды абі ту ры ен ты па він ны па даць сер ты фі ка ты ЦТ па 

бія ло гіі і хі міі з су май ба лаў не менш як сем.

У Го мель скім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це імя Фран цыс-

ка Ска ры ны ёсць два ва кант ныя мес цы на спе цы яль-

нас ці «бе ла рус кая фі ла ло гія (лі та ра тур на-рэ дак цый ная 

дзей насць)».

Тры мес цы за ста лі ся не за поў не ныя ў Па лес кім дзяр-

жаў ным уні вер сі тэ це на спе цы яль нас ці «ін фар ма цый-

ныя тэх на ло гіі фі нан са ва-крэ дыт най сіс тэ мы». Фор ма 

на ву чан ня — дзён ная, ска ро ча ны тэр мін на ву чан ня 

(2,5 го да). На ва кант ныя мес цы мо гуць па сту паць вы-

пуск ні кі ся рэд ніх спе цы яль ных на ву чаль ных уста ноў, 

якія зда лі ўнут ра ныя пісь мо выя ўступ ныя вы пра ба ван ні 

па «ас но вах ал га рыт мі за цыі і пра гра ма ван ня» і «ахо ве 

пра цы, ахо ве на ва коль на га ася род дзя і энер га збе ра-

жэн ні». Трэ ба мець на ўва зе, што пры па ступ лен ні на 

ска ро ча ную фор му на ву чан ня не мае зна чэн ня, у якой 

ВНУ абі ту ры ент зда ваў унут ра ныя ўступ ныя іс пы ты па 

про фі лі бу ду чай спе цы яль нас ці.

Пры ём да ку мен таў у рам ках да дат ко ва га на бо ру 

для ўдзе лу ў кон кур се на бюд жэт ныя мес цы вядзецца 

з 30 лі пе ня да 1 жніў ня.

За лі чэн не ў рам ках да дат ко ва га на бо ру ад бу дзец ца 

да 3 жніў ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

З нагоды

За ся мей ны быт 
без гвал ту

Каб ака заць гра ма дзя нам да па-

мо гу ў вы ра шэн ні праб лем гвал ту 

ў сям'і, а так са ма з мэ тай пры няц-

ця да дат ко вых мер пра фі лак тыч-

на га ўздзе ян ня ў да чы нен ні да 

асоб, якія ажыц цяў ля юць пра ва-

па ру шэн ні ў сфе ры ся мей на-бы-

та вых ад но сін, ва ўсіх рэ гі ё нах 

Мін скай воб лас ці пра во дзіц ца 

спе цы яль нае комп лекс нае ме-

ра пры ем ства «Быт».

Праб ле ма гвал ту ў сям'і асаб лі ва 

ак ту аль ная для воб лас ці — гэ тая не-

га тыў ная з'я ва па тра буе ўмя шан ня з 

бо ку ўсіх за ці каў ле ных струк тур, па ве-

дам ляе УУС Мі набл вы кан ка ма.

Так, па вы ні ках трох ме ся цаў у рэ гі ё -

не на бы та вой гле бе ўжо здзейс не на 

шэсць за бой стваў і пры чы не на 22 цяж-

кія ця лес ныя па шко джан ні.

Больш чым у па ло ве вы пад каў пры 

здзяйс нен ні асаб лі ва цяж кіх і цяж кіх 

зла чын ных дзе ян няў у да чы нен ні да 

чле на сям'і ка та лі за та рам з'яў ляў ся 

ал ка голь.

У вы пад ку ўзнік нен ня гвал ту ў сям'і 

гра ма дзя нам ра яць звяр тац ца:

— у ор га ны ўнут ра ных спраў па 

мес цы жы хар ства аль бо па тэ ле фо-

не 102;

— да спе цы я ліс таў бяс плат най га-

ра чай лі ніі для па цяр пе лых ад хат ня га 

гвал ту 8-801-100-8-801 (з 8 да 20 га-

дзін са ста цы я нар на га тэ ле фо на);

— у тэ ры та ры яль ныя цэнт ры са цы-

яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва, 

дзе пра цу юць псі хо ла гі, спе цы я ліс ты 

па са цы яль най ра бо це, юрыс ты;

— у ме ды цын скія ўста но вы (па ме-

ды цын скую да па мо гу, за фік са ваць па-

боі, ця лес ныя па шко джан ні ці ін шую 

шко ду зда роўю).

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Здарэнне

Трое су так без ва ды і ежы
На Ма гі лёў шчы не знай шлі знік ла га муж чы ну

Як нас дураць

Элін, яна ж Ева, 
яна ж Яна...
Мах ляр ка прад стаў ля ла ся 

як жан чы най, так і муж чы нам
Ста ліч ная мі лі цыя і АМАП за тры ма лі 44-га до вую 

маск віч ку, якая ў ін тэр нэ це пад вы гля дам роз ных 

лю дзей здзяйс ня ла ашу кан скія дзе ян ні ў да чы-

нен ні да бе ла ру саў і гра ма дзян ін шых дзяр жаў. 

Пра гэ та па ве да мі лі ва ўпраў лен ні ін фар ма цыі і 

гра мад скіх су вя зяў МУС.

Зла чын ная схе ма, па якой пра ца ва ла жан чы на, бы ла 

па бу да ва на па прын цы пе са цы яль на га ін жы ні рын гу. 

У ін тэр нэ це фі гу рант ка збі ра ла ін фар ма цыю пра лю дзей 

з праб ле ма мі са зда роў ем. Да лей у са цы яль ных сет-

ках яна пра па ноў ва ла друж бу па тэн цый най ах вя ры, а 

за тым «апра цоў ва ла» яе не каль кі ме ся цаў.

Гро шы жан чы на вы мань ва ла, вы дум ля ю чы роз ныя 

гіс то рыі: па трэб ныя срод кі, каб вы ле чыць рак, з'е хаць 

на за роб кі, ку піць бы та вую тэх ні ку. Рас каз ва ла яна і 

та кія «каз кі», у якіх ра бі ла ак цэнт на род нас ных су вя зях 

і зна ём ствах з вы со ка па стаў ле ны мі чы ноў ні ка мі.

У пе ра піс цы зла мыс ні ца прад стаў ля ла ся як муж чы-

нам, так і жан чы най з Поль шчы, Укра і ны, Лат віі, Вя лі-

ка бры та ніі. Вы ка рыс тоў ва ла псеў да ні мы Abіgaіl Paten, 

Элін, Эля, Ева, Яна, Jadvіga Tocka, Denіs Paten.

Так, у маі мі ну ла га го да ад ной з па цяр пе лых у сац-

сет цы прый шло па ве дам лен не ад ней ка га Denіs Paten, 

жы ха ра Ры гі, які ні бы та хва рэе на рак се ля зён кі. Праз 

тры ме ся цы ста сун каў у ін тэр нэ це муж чы на па пра сіў 

но вую зна ё мую да па маг чы гра шы ма. 1600 руб лёў яму 

«па тра ба ва ла ся» на ле кі і ля чэн не ў ан ка ла гіч ным цэнт-

ры. Па тэ ле фо не Denіs Paten па ве да міў па цяр пе лай, 

што гро шы за бя рэ яго зна ё мая Элін.

Менш чым за паў го да мах ляр ка за ва ло да ла гра-

шы ма мін чан на агуль ную су му 10 850 руб лёў, 2100 

до ла раў і 420 еў ра. Бы ло ўста ноў ле на, што Элін бы ла

як раз тая зла мыс ні ца, якая ра ней на зы ва ла ся бе 

Denіs Paten.

Ця пер апе ра тыў ні кі ўста наў лі ва юць ін шых асоб, якія 

маг лі па цяр пець ад яе дзе йнасці. Усе ма тэ ры я лы пра-

вер кі пе ра да дзе ны ў УСК па Мін ску для да чы пра ва-

вой ацэн кі дзе ян ням фі гу рант кі. Су пра цоў ні кі мі лі цыі 

про сяць усіх пацярпелых гра ма дзян або тых, хто ма е 

ін фар ма цыю аб дзей нас ці махляркі, па ве да міць па тэ-

ле фо не 102.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Пры род ныя рэ сур сы

З-ПАД ЗЯМ ЛІ ДА СТАЦЬ

Гра ма дзя нін 1935 го да на ра джэн-

ня вый шаў са свай го до ма ў аб-

лас ным цэнт ры, на кі ра ваў ся ў бок 

мік ра ра ё на Грэ бя нё ва і... знік.

Ра бот ні кі МНС і МУС аб сле да ва лі тэ-

ры то рыю ле су па блі зу на зва на га мес ца, 

ад нак по шу кі вы ні ку не да лі. Як па ве да мі-

лі ў МНС, да лей па спра ба ва лі ўста на віць 

пункт ува хо ду муж чы ны ў ляс ны ма сіў: 

яна зна хо дзі ла ся за 300 мет раў ад кан ца-

во га пры пын ку аў то бу са і пра ля га ла праз 

пры ват ны сек тар. Па гэ тым марш ру це ра-

та валь ні кі вы яві лі ка ме ры ві дэа на зі ран ня. 

Атры маў шы до ступ да ві дэа фай лаў, яны 

ўста на ві лі, што на ад рэз ку ча су з 12 да 

16 га дзін ча ла век з ад па вед ным вон ка-

вым вы гля дам у бок ле су не пра хо дзіў. 

Зы хо дзя чы з атры ма най ін фар ма цыі, да-

лей шае пра чэс ван не ляс но га ма сі ву ра та-

валь ні кі па лі чы лі не мэ та згод ным.

Пра ана лі за ваў шы ўсе зы ход ныя да-

ныя, ра бот ні кі Рэс пуб лі кан ска га атра-

да спе цы яль на га пры зна чэн ня пры ня лі 

ра шэн не аб не аб ход нас ці пра вя дзен ня 

по шу ка вых ра бот не ў ляс ным ма сі ве, 

а ў пой мен ным лу зе пло шчай тры квад-

рат ныя кі ла мет ры. На да па мо гу пры бы лі 

да дат ко выя сі лы ў коль кас ці 20 ра бот ні-

каў МНС і 23 су пра цоў ні каў мі лі цыі.

Дзя ку ю чы гэ тым дзе ян ням быў дак-

лад на ўста ноў ле ны пункт ува хо ду, і 83-

га до вы муж чы на быў зной дзе ны жы-

вым. Вы свет лі ла ся, што трое су так без 

ежы, ва ды і срод каў су вя зі ён пра вёў у 

за ба ло ча най мяс цо вас ці, бо ў яго ад мо-

ві лі но гі і ён не мог ру хац ца. Муж чы ну 

бы ла ака за на пер шая ме ды цын ская да-

па мо га, і на на сіл ках ён быў да стаў ле ны 

да ўсю ды хо да, на якім яго і пе рад алі 

ме ды кам.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Да моў ле насць аб ака зан ні ад ва-

кац кай пра ва вой пад трым кі пры-

зыў ні кам і Мі ніс тэр ству аба ро ны 

па пы тан нях вай ско вай служ бы 

да сяг ну та па між Бе ла рус кай рэс-

пуб лі кан скай ка ле гі яй ад ва ка таў 

(БРКА) і Мі ніс тэр ствам аба ро ны, 

па ве да міў Бел ТА стар шы ня БРКА

Вік тар Чай чыц.

Ад ва ка ты ака жуць пра ва вую да па мо-

гу ў ра бо це пры зыў ных ка мі сій кра і ны, 

а так са ма са мім пры зыў ні кам. «На ша 

га лоў ная мэ та — рас тлу ма чыць лю дзям 

не аб ход насць вы ка нан ня за ко на па пы-

тан нях вай ско вай служ бы, ага ра дзіць іх 

ад маг чы мых па мы лак і не за кон ных дзе-

ян няў», — ад зна чыў Вік тар Чай чыц.

Па вод ле яго слоў, у апош ні час у 

кра і не з'я ві ла ся ня ма ла лжэ юрыс таў, 

га то вых ака заць так зва ную да па мо-

гу асо бам пры зыў но га ўзрос ту ў атры-

ман ні ад тэр мі ноў кі ад служ бы ў ар міі 

ці ў тым, каб зу сім па збег нуць служ бы. 

Час цей за ўсё пра па ну юц ца не за кон-

ныя спо са бы, за якія по тым прый дзец ца 

нес ці ад каз насць са мо му пры зыў ні ку. 

Ад ва ка ты рас тлу ма чаць лю дзям, у якіх 

вы пад ках ад тэр мі ноў ка за кон ная і якія 

на ступ ствы мо гуць на сту піць у вы пад ку 

па ру шэн ня за ко на.

Трэ ба ве даць

Прававая падтрымка — прызыўнікам

Фо
та

 Б
ел
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.


