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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
Шэсць кра ін з «вя лі кай ся мёр кі» 
аб ры ну лі ся з кры ты кай на ЗША

Мі ністр фі нан саў ЗША Стыў Мну чын су тык нуў ся з рэз-
кай кры ты кай з бо ку раз' юша ных ка лег з кра ін G7, не за-
да во ле ных па вы шэн нем пош лін на ім парт ста лі і алю мі нію. 
На прык лад, кі раў нік фран цуз ска га Мін фі на Бру но Ле Мэр 
за явіў, што ў Ва шынг то на ёсць уся го не каль кі дзён, каб 
па збег нуць ганд лё вай вай ны з са юз ні ка мі. Та кія рэз кія 
раз мо вы ад бы лі ся пад час трох дзён най су стрэ чы кі раў ні-
коў фі нан са вых ве дам стваў «вя лі кай ся мёр кі», якая пра хо-
дзі ла ў Ка на дзе. Па вы ні ках су стрэ чы не бы ло на ват пры-
ня та су мес най за явы, што, на дум ку ВВС, мож на лі чыць 
ві да воч най пры кме тай раз ла ду. Га ра чыя дэ ба ты, хут чэй за 
ўсё, бу дуць пра цяг вац ца і на са мі це. Як вя до ма, у на ступ-
ныя вы хад ныя ў Кве бе ку ад бу дзец ца са міт лі да раў кра ін 
G7 уключ на з прэ зі дэн там ЗША До наль дам Трам пам.

Пэд ра Сан чэс пры нёс пры ся гу ў якас ці 
кі раў ні ка ўра да Іс па ніі

У мі ну лую пят ні цу Кан грэс 
дэ пу та таў (ніж няя па ла та пар-
ла мен та) кра і ны ад мо віў у да-
ве ры ўра ду Ма ры я на Ра хоя. 
Пад ста вай для гэ та га стаў 
вер дыкт су да па гуч най ка руп цый най спра ве, у якую бы лі 
ўцяг ну тыя пры хіль ні кі На род най пар тыі Ра хоя. Іх аб ві на-
вач ва лі ў ха бар ніц тве, ад мы ван ні гро шай і ўхі лен ні ад вы-
пла ты па дат каў. У вы ні ку но вым прэм' е рам стаў 46-га до вы 
ге не раль ны сак ра тар Іс пан скай са цы я ліс тыч най ра бо чай 
пар тыі Пэд ра Сан чэс. Цы ры мо нія ад бы ла ся ў ка ра леў скай 
рэ зі дэн цыі Са рсу э ла ў пры сут нас ці ма нар ха Фі лі па VІ. 
Сан чэс, па клаў шы ру ку на кан сты ту цыю Іс па ніі, па абя цаў 
«доб ра сум лен на вы кон ваць свае аба вяз кі» і за хоў ваць 
вер насць ка ра лю і асноў на му за ко ну кра і ны. Упер шы ню 
ў дэ ма кра тыч най гіс то рыі Іс па ніі цы ры мо нія прай шла без 
ка та ліц кіх сім ва лаў: Біб ліі і рас пяц ця.

Цэнтр Па ры жа за чыс ці лі ад бе жан цаў
Па рыж скія па лі цэй скія лік ві да ва лі два ла ге ры бе жан цаў 

на тэ ры то рыі фран цуз скай ста лі цы. Пра гэ та па ве да мі ла 
Thе Lосаl. 800 міг ран таў эва ку я ва лі з бе ра га ка на ла Сен-
Мар тэн і яшчэ ка ля 400 пры му сі лі па кі нуць ла гер у ра ё не 
Порт-дэ-ля-Ша пель. Як па ве да мі лі ў па лі цыі, міг ран таў 
пе ра вя дуць у ін шае мес ца і пры му сяць прай сці піль ную 
пра вер ку на ле галь насць зна хо джан ня ў Фран цыі. Тыд-
нем ра ней ула ды ўжо ачыс ці лі ад больш як 1,7 ты ся чы 
бе жан цаў з Су да на, Са ма лі і Эрыт рэі ра ё ны ка ля стан цыі 
мет ро Порт-дэ-ля-Ві лет. На дум ку ўлад, ла ге ры бе жан цаў 
«ства ра юць гу ма ні тар ную па гро зу і ста но вяц ца не вы нос-
ныя для Па ры жа».

Дзя сят кі лю дзей за гі ну лі 
пры вы вяр жэн ні вул ка на ў Гва тэ ма ле

Па мен шай ме ры 25 ча ла век за гі ну лі і сот ні атры ма лі 
ра нен ні пры вы вяр жэн ні вул ка на Фу э га, раз ме шча на га за 
40 км на паў днё вы за хад ад ста лі цы Гва тэ ма лы. Вул кан вы-
вяр га ец ца рас па ле най ла вай, по пел ася дае ў на ва кол лі. Дак-
лад ная коль касць за гі ну лых па куль не вя до мая, але, хут чэй 
за ўсё, іх бу дзе больш. Прад стаў ні кі вы ра та валь ных служ-
баў ка жуць, што не мо гуць да брац ца ў не ка то рыя ра ё ны. 
Ста ліч ны аэ ра порт за чы не ны. Па да ных улад Гва тэ ма лы, 
ка ля трох ты сяч ча ла век бы лі эва ку я ва ныя. Уся го на тэ-
ры то рыі, па цяр пе лай ад вы вяр жэн ня, пра жы вае больш 
за 1,7 млн ча ла век. Ула ды про сяць лю дзей тры мац ца 
да лей ад рэк, па коль кі па іх ідуць ка мя ні і ла ва. Па вод ле 
апош ніх да ных, па ток ла-
вы змя ніў кі ру нак і на крыў 
го рад Эль-Ра дэа з на сель-
ніц твам ка ля 14 ты сяч ча-
ла век і вёс ку Ла-Лі бер тад у 
дэ парт амен це Сан-Мар кас. 
Па ве дам ля ец ца, што мно гія 
лю дзі за гі ну лі прос та ў сва іх 
да мах.

Пры чы на — вы со кі клас 
па жар най не бяс пе кі па ўмо-
вах на двор'я. Аб ме жа валь-
ныя ме ры дзей ні ча юць больш 
чым у 50 ра ё нах Го мель скай, 
Брэсц кай, Гро дзен скай і Ві-
цеб скай аб лас цей. У прэс-
служ бе Мі ніс тэр ства ляс-
ной гас па дар кі пад крэс лі лі, 
што ме ры аб ме жа валь на га 
ха рак та ру ўвод зяц ца пры 
на ступ лен ні 4-га кла са па-
жар най не бяс пе кі па ўмо вах 
на двор'я: ка лі ста іць га ра чае, 
су хое на двор'е, ад сут ні ча юць 
апад кі і па жар мо жа па чац ца 
ад най мен шай іск ры.

Увя дзен не за ба ро ны 
мае на ўва зе поў ную ад-
мо ву ад на вед ван ня ля соў 
гра ма дзя на мі (у тым лі ку 
для пра гу лак, ад па чын ку 
на пры ро дзе), а так са ма 
ад уез ду транс пар ту, за 

вы клю чэн нем служ бо ва га. 
За ба ро на рас паў сюдж ва-
ец ца на ўсе да ро гі, акра мя 
да рог агуль на га ка ры стан-
ня. Ад нак мно гія ра ён ныя 
вы ка наў чыя ка мі тэ ты ідуць 
на су страч гра ма дзя нам і вы-
клю ча юць асоб ныя тэ ры то-
рыі з дзе ян ня за ба ро ны, каб 
яны змаг лі да брац ца да сва-
іх на се ле ных пунк таў. У та-
кім вы пад ку, у мэ тах бяс пе-
кі гра ма дзян, гэ тыя ўчаст кі 
бя руц ца пад асаб лі вы кант-
роль і па тру лю юц ца спе цы-
я ліс та мі дзяр жаў най ляс ной 
ахо вы. Ана ла гіч ная прак ты-
ка рас паў сюдж ва ец ца і на 
збор пра дук цыі па боч на га 
ле са ка ры стан ня: гры боў і 
ягад. Але на ват ка лі ў ра-
ё не не ўве дзе на за ба ро на 
на на вед ван не ля соў, важ-
на па мя таць аб вы ка нан ні 

пра ві лаў па жар най бяс пе кі. 
У па жа ра не бяс печ ны се зон 
за ба ра ня ец ца раз во дзіць 
вог ні шчы ў хвой ных не са-
мкнё ных дрэ вас то ях і ма-
лад ня ках 1-га кла са ўзрос ту, 
на участ ках па шко джа на га 
ле су (вет ра ва лу і бу ра ло-
му), тар фя ні ках, у мес цах з 
пад сох лай тра вой. Пры гэ-
тым раз вя дзен не вог ні шчаў 
(у тым лі ку з вы ка ры стан-
нем пры ста са ван няў: ман-
га лаў, бар бе кю, гры ля, га-
за вых пліт) да пус ка ец ца на 
спе цы яль ных улад ка ва ных 
пля цоў ках, аб рам ле ных мі-
не ра лі за ва най (ачы шча най 
да мі не раль на га плас та гле-
бы) па ла сой шы ры нёй не 
менш за 0,25 мет ра, а так-
са ма ў мес цах, якія вы клю-
ча юць па шко джан не аг нём 
крон, ства лоў і ка ра нё вых 

лап дрэў, акра мя за ба ро не-
ных участ каў. Пас ля вы ка-
ры стан ня вог ні шча па він на 
быць па ту ша на да поў на га 
спы нен ня тлен ня.

Гра ма дзя ні на, які па ру-
шыў за ба ро ну на на вед-
ван не ля соў, ча кае ад мі-
ніст ра цый ная ад каз насць 
(ар ты кул 15.29 Ко дэк са аб 
ад мі ніст ра цый ных пра ва па-
ру шэн нях). І ка лі ў ад ным 
вы пад ку ўсё мо жа аб ме жа-
вац ца вус ным па пя рэ джан-
нем, то ў ін шым — штра фам 
у па ме ры да 25 ба за вых 
ве лі чынь (612,5 руб ля). Ка-
лі ж ляс но му фон ду бу дзе 
на не се на яшчэ і шко да, то 
па мер штраф ных санк цый 
мо жа вы рас ці да 50 ба за вых 
ве лі чынь (1225 руб лёў).

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Будзь у кур се!Будзь у кур се!  

ВА ЎГОД ДЗІ — 
НІ НА ГОЙ
На вед ван не ля соў за ба ра ні лі 
больш чым у 50 ра ё нах кра і ны

СПЯ КО ТА 
АД ПУС ЦІЦЬ

А на тар фя ні ках Па лес ся ўна чы на ват сла быя за ма раз кі
У бя гу чыя су ткі тэ ры то рыя на шай кра і ны апы нец ца 

пад уплы вам ат мас фер на га фрон ту, даж джоў бу дзе 

ня шмат, але за фрон там пач не па сту паць больш 

ха лод нае па вет ра з поў на чы Еў ро пы. І па ха ла дае, 

пе рад ае Бел гід ра мет.

Ча ка ец ца рэз кае па ха ла дан не, уна чы аж да ад моў ных 
тэм пе ра тур. Так, заўт ра днём мес ца мі па паў ноч на-ўсход-
няй част цы кра і ны, а ўна чы па поў на чы на шай тэ ры то рыі 
ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы скла дзе 2—8 цяп ла, у асоб ных ра ё нах на тар фя-
ні ках Брэсц кай воб лас ці маг чы мы сла быя за ма раз кі да 
ну ля — мі нус 2 гра ду саў. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень 
скла дзе ад плюс 14 да плюс 19 гра ду саў, па паў днё вым 
за ха дзе кра і ны па вет ра пра грэ ец ца да 20—22 цяп ла.

У чац вер бу дзе пе ра важ на без апад каў. Уна чы — ад 2 да 
8 гра ду саў цяп ла, у асоб ных ра ё нах на тар фя ні ках Па лес-
ся маг чы мы сла быя за ма раз кі да ну ля — мі нус 2 гра ду саў. 
А ўдзень бу дзе да 17—24 цяп ла. Пе ра важ на без апад каў і ў 
пят ні цу, толь кі па паў ноч ным ус хо дзе кра і ны мес ца мі прой-
дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
скла дзе 5—12 цяп ла,  удзень — ад плюс 19 па паў ноч ным 
ус хо дзе да плюс 26 гра ду саў па паў днё вым за ха дзе кра і ны. 
І да лей зноў га ра чы ня. Чэр вень.

Сяр гей КУР КАЧ



Знак якас ціЗнак якас ці  

На дзей ны апе ра тар
Бел пош та ака за ла ся на 32-м мес цы ся род 173 паш-

то вых апе ра та раў у па раў наль ным ін тэ гра ва ным ін-

дэк се паш то ва га раз віц ця (Іntegrated Іndex for Postal 

Development).

З пост са вец кіх кра ін абы сці нас змаг лі толь кі Эс то нія 
(13-ы ра док рэй тын га), Літ ва (22-і) і Мал до ва (27-ы). Укра і-
на ака за ла ся на 33-й па зі цыі, Ра сія — на 37-й. Най леп шай 
ста ла служ ба Швей ца рыі. На дру гім мес цы Ні дэр лан ды, на 
трэ цім — Япо нія. На дум ку экс пер таў, гэ тыя кра і ны змаг лі 
на ла дзіць сет ку, якая вы клі кае да вер, ста біль на вы кон вае 
свае аба вяз кі і па ста ян на ўка ра няе най ноў шыя тэх на ло гіі.

Рэй тынг вы пу шча ны Су свет ным паш то вым са юзам у 
рам ках Спра ва зда чы аб паш то вым раз віц ці — 2018. Спіс 
скла дзе ны на пад ста ве на ступ ных па ра мет раў раз віц ця: 
на дзей насць, ахоп, рэ ле вант насць і ўстой лі васць.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ



Зда рэн ніЗда рэн ні  

Дзе ці па да юць з вок наў
Спя ко та пра ва куе ня шчас ныя вы пад кі з дзець мі. 

Ад чы не ныя вок ны на ват на пер шым па вер се то яць 

не бяс пе ку, ка лі ў до ме ма лое. 

У Пру жа нах у ня дзе лю двух га до вы хлоп чык уз лез на 
пад акон нік, на ціс нуў на мас кіт ную сет ку і вы паў ра зам з 
ёй. Дзі ця ўпа ла з вы шы ні двух з па ло вай мет раў, вы ні кам 
па дзен ня ста лі ця лес ныя па шко джан ні. 

А лі та раль на не каль кі дзён та му ў Коб ры не трох га до вае 
дзі ця вы па ла з пя та га па вер ха. У ква тэ ры зна хо дзі ла ся 
ма ці ма ло га, яе сяст ра і трое дзя цей. З цяж кі мі траў ма мі 
дзі ця да стаў ле на ў баль ні цу.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

У ле се ўпаў па рат райк
Ві да воч ца па ве да міў у МНС пра па дзен не ў ляс ным 

ма сі ве па блі зу вёс кі Ла ша ны Мінск ага ра ё на па рат-

рай ка — лёг ка га ля таль на га апа ра та.

— Згод на з па пя рэд няй ін фар ма цы яй, пад час па лё ту мог 
аба рвац ца строп, — па ве да мі ла афі цый ны прад стаў нік 

Мінск ага аб лас но га ўпраў лен ня МНС Анас та сія ШВАЙ-

БО ВІЧ. — Пры па дзен ні муж чы на, які кі ра ваў ля таль ным 
апа ра там, атры маў траў му пля ча. На шы ра бот ні кі ака за лі 
яму да па мо гу і пе рад алі бры га дзе ме ды каў. Стан па цяр пе-
ла га зда валь ня ю чы. Пры чы ны зда рэн ня вы свят ля юц ца.

Пен сі я нер ку ад шу каў 
квад ра коп тар

82-га до вую жан чы ну, якая за блу дзі ла пад Уз дой, 

знай шлі пры да па мо зе квад ра коп та ра.

Па вод ле ін фар ма цыі УУС Мі набл вы кан ка ма, пен сі я-
нер ка вый шла з до му 30 мая і знік ла. Знай шлі жы хар ку 
го ра да толь кі 2 чэр ве ня. У мі лі цыі вы зна чы лі маг чы мыя 
кі рун кі по шу каў, а да па маг лі іх ад пра ца ваць ва лан цё ры. 
На ві дэа, якое зняў квад ра коп тар, на ад ным з участ каў 
мяс цо вас ці бы ла за ўва жа на цём ная пля ма. Гэ та маг ла 
быць курт ка знік лай жан чы ны. Пры пра вер цы гэ тай вер сіі 
пен сі я нер ка і бы ла зной дзе на. Для ака зан ня ме ды цын скай 
да па мо гі яе тэр мі но ва да ста ві лі ў баль ні цу.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Пер шым пас ля 10-га до ва га пе-

ра пын ку авія рэй сам з Маск вы 

ў Го мель пры ля це лі 40 па са жы-

раў.

Ця пер на па вет ра ным лай не ры 
Еmbrаеr 170 мож на па ля цець у ста лі цу 
Ра сіі тры ра зы на ты дзень: у се ра ду, 
пят ні цу і ня дзе лю. Менш чым паў та ры 
га дзі ны зой ме шлях у адзін бок. Вы лет 
з аэ ра пор та Да ма дзе да ва ажыц цяў ля-
ец ца ў 9.55, пры лёт у Го мель — у 11.20. 

З Го ме ля са ма лёт вы ля тае ў 12.05 і 
пры бы вае ў Маск ву ў 13.35. Час у па-
лё це — 1 га дзі на 20 хві лін. Кошт бі ле та 
ў за леж нас ці ад тэр мі наў бра ні ра ван ня 
і на яў нас ці ба га жу — ад 45 да 50 еў ра. 
Ка мер цый ны ды рэк тар S7 Grоuр Ігар 
Ве ра цен ні каў ад зна чыў, што па са жы-
ры з Бе ла ру сі, якія час та на вед ва юць 
сяб роў і сва я коў ці пра цу юць у Ра сіі, 
ацэ няць кам форт авія па да рож жа.

Між тым ця пер ля таць са ма лё там 
з Го ме ля ў Маск ву аказ ва ец ца кры ху 

да ра жэй, чым ехаць ту ды на марш-
рут ным так сі. У ку пэй ным ва го не да-
брац ца да ста лі цы Ра сіі з Го ме ля бу дзе 
каш та ваць пры клад на столь кі ж, але ж 
мно гія ад да дуць пе ра ва гу за ха ва на му 
ча су. Да рэ чы, да ся рэ дзі ны чэр ве ня 
ўсе бі ле ты ўжо рас куп ле ны.

У Го мель скім аэ ра пор це не вы клю-
ча юць, што ра сій скі лай нер у хут кім 
ча се бу дзе ля таць і што дзень.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ



Добрая навінаДобрая навіна  
ДА МАСК ВЫ — 

КРЫ ХУ БОЛЬШ ЗА ГА ДЗІ НУ


