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У СТА ЛІ ЦЫ ПРОЙ ДУЦЬ 
МІ НІ-КІР МА ШЫ ВА КАН СІЙ
Па трэб ны ма ля ры і бе тон шчы кі

Гэ тым ра зам ра бот ні каў шу ка юць прад-

пры ем ствы «Бе ла рус кія ла та рэі» і «Мін тэх-

буд». Пер шы най маль нік мае па трэ бу ў пра-

даў цах, дру гі — у ма ля рах, бе тон шчы ках, 

цес ля рах, стра ха рах, ар ма тур шчы ках. Пра 

гэ та па ве дам ляе ка мі тэт па пра цы, за ня тас-

ці і са ца ба ро не Мін гар вы кан ка ма.

Сён ня мі ні-кір маш ва кан сій прой дзе ў ад дзе ле 

аб слу гоў ван ня гра ма дзян № 1 (ву лі ца Я. Ко ла-

са, 69) з 10 да 12 га дзін. Заўт ра, 9 жніў ня, пра 

сва бод ныя пра цоў ныя мес цы мож на бу дзе да ве-

дац ца ў ад дзе ле аб слу гоў ван ня гра ма дзян № 3 

(ву лі ца Шчар ба ко ва, 32), час той жа.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

ЖАН ЧЫ НА СПАЛЬ ВА ЛА СМЕЦ ЦЕ 
І ПАД ПА ЛІ ЛА ПО ЛЕ

3 жніў ня ў На ва груд скую цэнт раль ную 

ра ён ную баль ні цу ў цяж кім ста не 

эк стран на шпі та лі за ва лі 80-га до вую ста-

рую з вёс кі Ан то наў шчы на. Яна апяк ла

30 % це ла.

Па звест ках прэс-служ бы МНС, ба бу ля спаль-

ва ла смец це на сва ім пры ся дзіб ным участ ку, які 

зна хо дзіц ца ка ля по ля. У ней кі мо мант яна не да-

гле дзе ла за аг нём, і ён пе ра кі нуў ся на па жніў ныя 

рэшт кі. Пен сі я нер ка па ча ла ту шыць по лы мя, але 

зне пры том не ла і зва лі ла ся ў агонь.

Ра та валь ні кі на гад ва юць пра ві лы па во дзі наў 

у па доб ных сі ту а цы ях. Ка лі га рыць тра ва, вар та 

аца ніць сі ту а цыю і маг чы мую ры зы ку і на браць 

ну мар 101. А па куль пры е дзе экі паж МНС, мож-

на па чаць ту шыць агонь са мо му, збі ва ю чы яго 

га лі на мі і за лі ва ю чы ва дой.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ЗОР КУ ФІЛЬ МАЎ «ТАК СІ» 
СА МІ НА СЕ РЫ ЗБІ ЛІ 
Ў МАС КОЎ СКІМ КА РА О КЕ-КЛУ БЕ

Па вод ле звес так ра сій ска га «Фе дэ раль на га 

агенц тва на ві наў», ця лес ныя па шко джан ні 

ак цё ру на нес лі пры ез джыя з Бе ла ру сі.

Вы ка наў ца ро лі 

мар сель ска га так сіс-

та Да ні э ля Ма ра ле са ў 

пер шых ча ты рох част-

ках вя до май фран-

шы зы «Так сі» Са мі 

На се ры ра зам з бра там Бі бі, так са ма ак цё рам, 

ужо ка ля го да жы ве ў Ра сіі і пла нуе зды маць тут 

фільм па вод ле сцэ на рыя бра та.

У не пры ем ную сі ту а цыю На се ры тра піў у ноч 

на 5 жніў ня ў мас коў скім ка ра о ке-ба ры Voіce. 

Пры чы най кан флік ту па між «так сіс там» бер бер-

ска га па хо джан ня і бе ла ру са мі свед кі на зы ва-

юць за над та шум ныя па во дзі ны фран цуз скай

кам па ніі. Ін шыя на вед валь ні кі зра бі лі ім за ўва гу, 

а не ўза ба ве ўза ем ныя зня ва гі пе рай шлі ў бой ку. 

Але іс нуе і дру гая вер сія зда рэн ня — ні бы та На-

се ры не па дзя ліў мік ра фон ка ра о ке-ба ра з ін шым 

ах вот ным па спя ваць.

У вы ні ку На се ры вы му ша ны быў звяр нуц ца 

ў НДІ хут кай да па мо гі імя Склі фа соў ска га, дзе 

ў яго ды яг нас та ва лі чэ рап на-маз га вую траў му. 

Зрэш ты, праз не каль кі га дзін 57-га до вы ак цёр 

вяр нуў ся са шпі та ля да до му. Мас коў ская па лі цыя 

вы свят ляе аб ста ві ны ін цы дэн ту.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

УКРА ЛА З КВА ТЭ РЫ 
1700 ДО ЛА РАЎ

У Ле нін скае РУ УС ста лі цы па сту пі ла за ява 

ад жы ха ра го ра да з прось бай уста на віць і 

пры цяг нуць да кры мі наль най ад каз нас ці 

асо бу, якая здзейс ні ла кра дзеж 1700 до-

ла раў з яго ква тэ ры.

Мі лі цы я не ры ўста на ві лі, што да здзяйс нен ня 

зла чын ства да тыч ная 39-га до вая жы хар ка Го-

ме ля. Зла мыс ні ца пры еха ла ў ста лі цу з мэ тай 

знай сці ра бо ту. Для ча со ва га пра жы ван ня знай-

шла па аб' яве па кой, які да мо ві ла ся зды маць у 

па жы лой жан чы ны. 

Пад час раз мо вы з пен сі я нер кай пры ез джая 

вы свят ля ла ін фар ма цыю пра род ных пер шай. 

Так па да зра ва ная да ве да ла ся, што сын гас-

па ды ні ква тэ ры жы ве ў су сед нім два ры. Пе ры-

я дыч на ў гу тар ках жан чы на спра ба ва ла вы-

свет ліць дак лад ны ад рас яго ква тэ ры. Ка лі ад 

пен сі я нер кі па чу ла, што сын з'яз джае за ме жы 

го ра да, укра ла з су мач кі па жы лой гас па ды ні 

клю чы, пас ля ча го па тра пі ла ў ква тэ ру па цяр-

пе ла га. З жыл ля яна ўкра ла 1700 до ла раў і з'е-

ха ла ў Го мель. Па ін фар ма цыі Ле нін ска га РУ УС 

Мін ска, жан чы на па збаў ле на баць коў скіх пра-

воў. Ка лі па зы ча ла гро шы ў гас па ды ні ква тэ ры, 

тлу ма чы ла, што пе ра сы лае іх дзе цям. Вя до ма, 

што па да зра ва ная не ад ной чы трап ля ла ў по ле 

зро ку мі лі цыі. 

ПЯКЕЛЬНАЯ РЭЎНАСЦЬ
Суд По лац ка га ра ё на і го ра да По лац ка пры-

знаў жан чы ну, якая з-за рэў нас ці пад па лі ла 

ква тэ ру зна ё май, ві на ва тай у на ўмыс ным 

па шко джан ні ма ё мас ці і пры зна чыў ёй па-

ка ран не ў вы гля дзе ча ты рох га доў аб ме-

жа ван ня во лі без на кі ра ван ня ў па праў чую 

ўста но ву ад кры та га ты пу.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба аб лас ной пра-

ку ра ту ры, 40-га до вая жы хар ка По лац ка га

ра ё на ў кан цы са ка ві ка ў ста не ал ка голь на га 

ап'я нен ня пад па лі ла ўва ход ныя дзве ры ква тэ ры 

зна ё май. Аб ві на ва ча ная бы ла ўпэў не ная ў ад сут-

нас ці лю дзей у ква тэ ры, да гас па ды ні якой яна 

ад чу ва ла аса біс тую не пры яз насць з-за рэў нас-

ці да муж чы ны. Су се дзі апе ра тыў на лік ві да ва лі 

ачаг уз га ран ня. У той дзень гас па ды ня ква тэ ры і 

яе дзе ці ад сут ні ча лі до ма. Шко да бы ла на не се на 

толь кі ма ё мас ці. Апроч гэ та га па ка ран ня жан чы-

на прой дзе пры му со вае ля чэн не. У лік па крыц ця 

ма тэ ры яль най шко ды яна аба вя за на вы пла ціць 

па цяр пе лай 830 руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ЕЎ РА СА ЮЗ ЗА БЛА КА ВАЎ САНК ЦЫІ ЗША 
СУ ПРАЦЬ ІРА НА

Еў ра са юз увёў у дзе ян-

не еў ра пей скі бла ка валь ны 

рэг ла мент, які аб' яў ляе не са-

праўд ны мі на яго тэ ры то рыі 

санк цыі ЗША ў да чы нен ні да 

Іра на, за ба ра няе еў ра пей скім кам па ні ям іх вы кон ваць, а 

так са ма за ба ра няе вы ка нан не лю бых ра шэн няў за меж-

ных су доў, пры ня тых на пад ста ве гэ тых санк цый. Як па-

ве да мі ла Еў ра ка мі сія, бла ка валь ны рэг ла мент уве дзе ны 

ў дзе ян не аў та ма тыч на ў 6:00 (7:00 па мін скім ча се) 

7 жніў ня. «Бла ка валь ны ста тус да зво ліць усім еў ра пей-

 скім ар га ні за цы ям у су до вым па рад ку кам пен са ваць 

шко ду ад вы ка нан ня санк цый ад асоб, па ві не якіх гэ та 

ад бы ло ся», — за яві ла на бры фін гу ў Бру се лі афі цый-

ны прад стаў нік Еў ра ка мі сіі Мі на Анд рэ е ва. Як паз ней 

рас тлу ма чы лі экс пер ты Еў ра ка мі сіі, рэг ла мент так са ма 

да пус кае атры ман не кам пен са цый еў ра пей скі мі кам па-

ні я мі, якія мо гуць па нес ці стра ты ў вы ні ку дзе ян няў ЗША. 

З гэ та га ча су кам па ні ям трэ ба атры маць ад мыс ло вы 

да звол Еў ра ка мі сіі, які бу дзе вы да вац ца для кож на га

вы пад ку асобна і толь кі ў вы ключ ным па рад ку, ка лі яны 

змо гуць па цвер дзіць, што «не вы ка нан не санк цый мо жа 

на нес ці сур' ёз ны ўрон ін та рэ сам еў ра пей скіх кам па-

ній або Еў ра са ю за ў цэ лым», рас тлу ма чы лі экс пер ты 

Еў ра ка мі сіі.

ПА ЖА РЫ Ў КА ЛІ ФОР НІІ 
ТУ ШАЦЬ БОЛЬШ ЗА 14 ТЫ СЯЧ РА ТА ВАЛЬ НІ КАЎ

Больш за 14 ты сяч па-

жар ных удзель ні ча юць у 

ту шэн ні пры род на га па жа-

ру, што бу шуе на тэ ры то рыі 

аме ры кан ска га шта та Ка лі-

фор нія, па ве дам ляе га зе та 

Wаshіngtоn Роst. Пло шча 

па жа ру пе ра вы сі ла 114 ты сяч 850 гек та раў — як за ўва-

жыў тэ ле ка нал NBС Nеws са спа сыл кай на мяс цо выя ўла-

ды, вог нен нае бед ства ста ла най буй ней шым у су час най 

гіс то рыі гэ та га аме ры кан ска га шта та. За ты дзень агонь 

аха піў знач ную тэ ры то рыю ў акру гах Лэйк і Мен да сі на. 

По лы мя зні шчы ла больш за 70 жы лых да моў і па гра-

жае 11 ты ся чам бу дын каў. Па жар уда ло ся ла ка лі за ваць 

толь кі на трэць. Да гэ туль са мым буй ным па пло шчы ў

Ка лі фор ніі лі чыў ся па жар, які ўзнік у акру зе Вен ту ра 

4 снеж ня мі ну ла га го да і атры маў наз ву «То мас». Яго мак-

сі маль ная пло шча скла ла 114 ты сяч 78 гек та раў. Та ды 

ах вя ра мі сты хіі ста лі два ча ла ве кі, больш за ты ся чу да моў 

бы лі зні шча ны. Шко да, на не се ная «То ма сам», па вод ле

ацэ нак ула д, скла ла ка ля 150 млн до ла раў. Ця пер 

у Ка лі фор ніі бу шу е больш за дзя ся так ляс ных па жа раў 

роз най пло шчы. Іх ах вя ра мі ста лі шэсць ча ла век, яшчэ 

сем пра па лі без вес так. Уся го з зон, ахоп ле ных сты хі яй, 

эва ку і ра ва ныя не каль кі дзя сят каў ты сяч ча ла век. У шта це 

аб' яў ле на над звы чай ная сі ту а цыя.

КІ ТАЙ ПРА ВЁЎ ПА СПЯ ХО ВАЕ ВЫ ПРА БА ВАН НЕ 
ПЕР ША ГА ГІ ПЕР ГУ КА ВО ГА ЛЯ ТАЛЬ НА ГА АПА РА ТА

У Кі таі па спя хо ва 

вы пра ба ва лі гі пер гу-

ка вы ля таль ны апа рат 

«Сін кун-2» («Зор нае 

не ба-2»). Пра гэ та га во-

рыц ца ў па ве дам лен ні 

Кі тай скай ака дэ міі аэ ра-

кас міч най аэ ра ды на мі кі, 

на якое спа сы ла ец ца РІА «На ві ны». «Сін кун-2» — хва-

ляп лан, які атрым лі вае па ска рэн не дзя ку ю чы ўдар ным 

хва лям, што ўтва ра юц ца пас ля пра хо джан ня гу ка во га 

бар' е ра. На яго рас пра цоў ку пай шло тры га ды. Як пі ша 

га зе та Glоbаl Tіmеs са спа сыл кай на кі тай скіх ва ен ных 

экс пер таў, апа рат здоль ны да стаў ляць ядзер ныя бо е-

га лоў кі і пе ра адоль ваць лю бую іс ну ю чую ця пер сіс тэ му 

су праць ра кет най аба ро ны дзя ку ю чы вы со кай хут ка сці 

(звыш 7,1 ты ся чы кі ла мет раў у га дзі ну) і не прад ка заль-

най тра ек то рыі.

Ся рэд ні кон курс 

у Бел дзярж уні-

вер сі тэ це на 

дзён ную плат ную 

фор му на ву чан ня 

склаў сё ле та 

1,5 ча ла ве ка на 

мес ца. Амаль 37 %

абі ту ры ен таў, 

за лі ча ных на 

пер шы курс 

па агуль ным 

кон кур се па 

вы ні ках ЦТ, 

ма юць больш як 

300 ба лаў (у 2017 

го дзе та кіх бы ло 

28 %), а больш за 

200 ба лаў ма юць 

94 % за лі ча ных 

на пер шы курс.

У БДУ на зва лі спе цы яль нас ці, дзе 

на плат най фор ме на ву чан ня скла лі-

ся са мыя вы со кія пра хад ныя ба лы. 

Ся род пры ро да знаў чых спе цы яль-

нас цяў і дак лад ных на вук гэ та «пры-

клад ная ін фар ма ты ка» — 305, «ін-

фар ма ты ка» — 301, «хі мія ле ка вых 

злу чэн няў» — 297, «кам п'ю тар ная 

бяс пе ка» — 291 і «фун да мен таль ная 

хі мія» — 289. Ся род са цы яль на-эка-

на міч ных і гу ма ні тар ных у лі да рах 

«між на род нае пра ва» — 338, «між -

на род ныя ад но сі ны» — 331, «лінг ва-

к ра і наз наў ства» — 324, «ін фар ма цыя

і ка му ні ка цыі» — 321 і «су свет ная 

эка но мі ка» — 305.

У БДУ ІР са мы вы со кі пра хад ны 

бал — 317. За па тра ба ва ны мі ў абі-

ту ры ен таў, якія па да лі да ку мен ты на 

плат ную фор му на ву чан ня, тут ста лі 

ІT-спе цы яль нас ці і спе цы яль нас ці ін-

жы нер на-эка на міч на га про фі лю. Най-

больш па пу ляр ныя — «пра грам нае 

за бес пя чэн не ін фар ма цый ных тэх на-

ло гій» (317), «ін фар ма ты ка і тэх на ло гіі 

пра гра ма ван ня» (289), «ін фар ма цый-

ныя сіс тэ мы і тэх на ло гіі (у гуль ня вой 

ін дуст рыі)» (279). За ўва жым, што на 

бюд жэ це рэй тынг спе цы яль нас цяў уз-

на ча лі ла «эка но мі ка элект рон на га біз-

 не су» з пра хад ным ба лам 384.

У БНТУ на пер шым мес цы ў абі-

ту ры ен таў, якія па сту па лі на плат-

ныя мес цы па вы ні ках трох ЦТ, бы ла

«мыт ная спра ва»: пра хад ны бал 

на гэ ту спе цы яль насць — 257. На дру-

 гім — «кі ра ван не ды зайн-пра ек та мі 

на пра мыс ло вым прад пры ем стве» 

(247) і «транс парт ная ла гіс ты ка» 

(247). Да лей ідуць «біз нес-ад мі ніст-

ры ра ван не» (244 ба лы) і «пра грам-

нае за бес пя чэн не ін фар ма цый ных

тэх на ло гій» (243). А са мыя ніз кія ба лы 

на плат най фор ме на ву чан ня ў БНТУ 

скла лі ся на спе цы яль нас цях «ды зайн 

гу се ніч ных і ко ла вых ма шын» (уся го 

99,7), «ды зайн вы твор ча га аб ста-

ля ван ня» (100,33), «пра мыс ло вае і

гра ма дзян скае бу даў ніц тва» (103),

«во да за бес пя чэн не, во да ад вя дзен не 

і ахо ва вод ных рэ сур саў» (106). Але 

на шэ ра гу спе цы яль нас цяў кон курс 

уво гу ле не ад быў ся, і на іх бы лі за-

лі ча ны ўсе абі ту ры ен ты, якія па да лі 

свае да ку мен ты.

У Мін скім дзяр жаў ным лінг віс тыч-

ным уні вер сі тэ це са мых моц ных абі-

ту ры ен таў са браў фа куль тэт кі тай скай 

мо вы і куль ту ры: на спе цы яль нас ці «кі-

 тай ская мо ва» (спе цы я лі за цыя — 

кам п'ю тар ная лінг віс ты ка і рус кая 

мо ва як за меж ная) пра хад ны бал на 

плат ную фор му на ву чан ня склаў 310, 

на спе цы яль нас ці «кі тай ская мо ва» 

(спе цы я лі за цыя — спе цы яль ны пе-

ра клад) — 321 бал. А, на прык лад, на 

араб скую мо ву (спе цы яль ны пе ра клад) 

да стат ко ва бы ло на браць 194 ба лы, 

хоць на бюд жэт най фор ме на ву чан ня 

пра хад ны бал тут быў 351.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



Абі ту ры ент-2018Абі ту ры ент-2018  

У ЛІ ДА РАХ — МЫТ НАЯ 
СПРА ВА І КІ ТАЙ СКАЯ МО ВА

У ВНУ пад вод зяць вы ні кі за лі чэн ня 
на плат ную фор му на ву чан ня.
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ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ


