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ФактФакт  

ПА ЛІ ВА НА АЗС ПА ДА РА ЖЭ ЛА 
НА ДЗВЕ КА ПЕЙ КІ

У Бе ла ру сі з уча раш ня га дня змя ні лі ся роз ніч ныя 

цэ ны на аў та ма біль нае па лі ва.

Як рас тлу ма чы лі пры чы ны ў кан цэр не «Бел наф та хім», 

у су вя зі са знач ным рос там кош ту наф ты і па ве лі чэн нем 

з 1 лю та га ста вак ак цы заў на наф та пра дук ты роз ніч ныя 

цэ ны на аў та ма біль ны бен зін і ды зель нае па лі ва з 8 лю-

та га на АЗС кра і ны па вя ліч ва юц ца на дзве ка пей кі, або 

ў ся рэд нім на 1,6 пра цэн та. Кошт бен зі ну АІ-92-К5-Еў ра 

скла дае ця пер BYN1,21, АІ-95-К5-Еў ра — BYN1,29, 

АІ-98-К5-Еў ра — BYN1,5, ДП — 1,31.

Кошт аў та ма біль на га па лі ва на АЗС Бе ла ру сі па-ра-

ней ша му за ста ец ца са мым ніз кім у Еў ро пе. З улі кам 

змя нен ня цэн, якое ад бы ло ся на бе ла рус кіх АЗС, роз-

ніч ныя цэ ны на ма тор нае па лі ва ў су меж ных рэ гі ё нах 

Ра сіі вы шэй шыя за бе ла рус кія па бен зі нах на 12 %, па

ды зель ным па лі ве — на 9 %, на ўкра ін скім рын ку — 

на 48—63 %. 

МА РЫ ХУ А НА Ў... ТРОХ ЛІТ РО ВІ КАХ
Су пра цоў ні кі ад дзя лен ня па нар ка кант ро лі і про-

ці дзе ян ні ганд лю людзь мі Пер ша май ска га РУ УС 

ста лі цы ра зам з АМАП ГУ УС Мін гар вы кан ка ма па 

мес цы жы хар ства па ву лі цы Азёр най за тры ма лі 

43-га до ва га не пра цу ю ча га мін ча ні на, які зай маў ся 

вы рошч ван нем і про да жам ма ры ху а ны.

Бы ло ўста ноў ле на, што ён вы рошч ваў яе на ўлас ным 

зя мель ным участ ку ка ля до ма, дзе пра жы ваў. За тым 

вы суш ваў для на ступ на га спа жы ван ня і про да жу. Пад-

час во быс ку бы ло зной дзе на і кан фіс ка ва на больш за

600 гра маў ма ры ху а ны і элект рон ныя ва гі. Зла мыс нік 

за хоў ваў нар ка тыч нае рэ чы ва ў трох літ ро вых сло і ках. 

Так са ма бы лі кан фіс ка ва ны пад рых та ва ныя да про да жу 

пач кі ад за па лак, за поў не ныя ма ры ху а най. За тры ма на му 

па гра жае па збаў лен не во лі на тэр мін ад 8 да 15 га доў 

з кан фіс ка цы яй або без кан фіс ка цыі ма ё мас ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



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

ЦТ ФІ НІ ШУЕ 10 ЛІ ПЕ НЯ
Па ста но вай Мі ніс тэр ства аду ка цыі за цвер джа ны 

гра фік пра вя дзен ня ў 2018 го дзе цэнт ра лі за ва на га 

тэс ці ра ван ня.

ЦТ рас пач нец ца ў аў то рак 

12 чэр ве ня з вы пра ба ван няў 

па бе ла рус кай мо ве, 14 чэр-

ве ня прой дуць тэс ты па рус-

кай мо ве, 16 чэр ве ня — па 

гра ма да знаў стве, 18 чэр ве ня — 

па ма тэ ма ты цы, 20 чэр ве-

 ня — па бія ло гіі, 22 чэр ве ня — 

па за меж ных мо вах (анг -

лій скай, ня мец кай, фран цуз-

скай, іс пан скай, кі тай скай), 

24 чэр ве ня — па хі міі, 26 чэр-

ве ня — па фі зі цы, 28 чэр ве-

ня — па гіс то рыі Бе ла ру сі, 

30 чэр ве ня — па геа гра фіі. 

За вер шыц ца ЦТ 2 лі пе ня эк за ме нам па су свет най гіс то рыі 

най ноў ша га ча су. Пунк ты пра вя дзен ня ЦТ пач нуць вы да-

ваць абі ту ры ен там сер ты фі ка ты з 10 лі пе ня.

Так са ма па ста но вай мі ніс тэр ства вы зна ча ны гра фік пра-

вя дзен ня цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня ў рэ зер во выя дні. 

Пад яго бра ні ру юц ца тры дні — 6, 8 і 10 лі пе ня, а мес цам 

пра вя дзен ня вы зна ча ны Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт.

Тэр мі ны рэ гіст ра цыі абі ту ры ен таў для пра хо джан ня ЦТ 

у рэ зер во выя дні — з 30 чэр ве ня па 3 лі пе ня. Сер ты фі ка ты

тым, хто бу дзе зда ваць у гэты тэрмін, бу дуць вы да вац ца 

з 13 лі пе ня.

Ба за да ных абі ту ры ен таў фар мі ру ец ца з да па мо гай аў-

та ма ты за ва най ін фар ма цый най сіс тэ мы «Агуль на рэс пуб-

лі кан скі банк да ных удзель ні каў цэнт ра лі за ва на га тэс ці-

ра ван ня». Абі ту ры ен ты раз мяр коў ва юц ца па аў ды то ры ях 

у пунк тах пра вя дзен ня цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня з 

вы ка ры стан нем спі саў абі ту ры ен таў, скла дзе ных ме та дам 

вы пад ко ва га вы ба ру.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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На двор'еНа двор'е  

А СНЕГ 
УСЁ ІДЗЕ...

У вы хад ныя ўмо вы на двор'я на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 

бу дуць вы зна чаць ат мас фер ныя фран ты ад цык ло ну, які

бу дзе кру жыць над Укра і най. Ча ка ец ца сла ба ма роз-

нае з апад ка мі ў асноў ным у вы гля дзе сне гу на двор'е, 

па ве да мі лі ў Рэс пуб лі кан скім цэнт ры па гід ра ме тэа ра-

ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні-

то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Сён ня ўдзень бу дзе воб лач нае на двор'е. На боль шай част-

цы тэ ры то рыі кра і ны прой дзе снег, днём па паў днё вым ус хо-

дзе — мок ры снег, мес ца мі ча ка ец ца на лі пан не мок ра га сне гу. 

У асоб ных ра ё нах праг на зу ец ца сла бы га ла лёд, на да ро гах — 

га ла лё дзі ца. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень ад

мі нус 4 да плюс 1 гра ду са. Ат мас фер ны фронт бу дзе гас па да-

рыць у нас і ў су бо ту, ка лі на боль шай част цы кра і ны вы пад зе 

ка рот ка ча со вы снег і мок ры снег. У асоб ных ра ё нах Бе ла ру сі 

ча ка юц ца ту ман, сла бы га ла лёд, на да ро гах мес ца мі за ха-

ва ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 

мі нус 6 да 0 гра ду саў, удзень — ад мі нус 4 да 1 цяп ла.

У ня дзе лю яшчэ бу дзе ад бі вац ца ўплыў фран таль ных 

раз дзе лаў, якія па сту по ва сы дуць на паў ноч на-ўсход нія

рэ гі ё ны кра і ны. Уна чы ў мно гіх ра ё нах, а ўдзень — пе ра важ-

на па паў ноч ным ус хо дзе прой дзе не вя лі кі ка рот ка ча со вы 

снег. Мес ца мі ча ка юц ца ту ман, сла бы га ла лёд, на да ро гах

га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы па ні зіц ца да 

7 ма ро зу, удзень бу дзе ад мі нус 5 гра ду саў да 1 цяп ла.

Згод на з доў га тэр мі но вы мі пра гно за мі ай чын ных спе-

цы я ліс таў, у па ня дзе лак Бе ла русь апы нец ца пад уплы вам 

воб лас ці па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку, сфар мі ра ва на-

га ў віль гот най па вет ра най ма се. Із ноў у асоб ных ра ё нах 

кра і ны — ка рот ка ча со вы снег. Мес ца мі ча ка ец ца ту ман, 

на да ро гах за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе мі нус 3—9 гра ду саў, пры пра яс нен нях па вет-

ра мес ца мі асту дзіц ца да 12 ма ро зу, тэм пе ра ту ра ўдзень 

скла дзе ад мі нус 4 гра ду саў да 2 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ



Зда ец ца, яшчэ ўчо ра мы 

ўсе ра зам пе ра жы ва лі за 

на шых тэ ні сіс так у фі на-

ле, а ўжо сён ня яны рых-

ту юц ца па чаць усё спа-

чат ку. У са пер ні ках у бе-

ла рус кіх дзяў чат збор ная 

Гер ма ніі. Гуль ні прой дуць 

на «Чы жоў ка-Арэ не» 

10 і 11 лю та га.

Нем кі ўдзель ні ча юць у Куб-

ку Фе дэ ра цыі з са ма га пер-

ша га ро зыг ры шу тур ні ру, гэ та

зна чыць з 1963 го да. За 

55 га доў яны двой чы вый гра-

ва лі га лоў ны тра фей, ста на віў шы ся 

чэм пі ён ка мі ў 1987 і 1992 га дах. У мі-

ну лым се зо не збор ная Гер ма ніі са сту-

пі ла на ана ла гіч най ста дыі (1-ы круг) 

з лі кам 0:4 бу ду чым пе ра мож цам, ка-

ман дзе ЗША. А ў мат чы за пра ва за-

стац ца ў вась мёр цы най мац ней шых 

ка ман даў све ту нем кі бы лі лепшыя

за збор ную Укра і ны (3:2).

За раз са пер ні цы па да печ ных Эду-

ар да Дуб ро ва зай ма юць шостае мес ца 

ў су свет ным рэй тын гу. Бе ла русь, на-

га да ем, зна хо дзіц ца на трэ цім рад ку ў 

гэ тым спі се. Ад зна чым, што ра ней ка-

ман ды ад на з ад ной не су стра ка лі ся.

Пад кі раў ніц твам ка пі та на збор най 

Гер ма ніі Ен са Гер ла ха згу ля юць тры 

тэ ні сіст кі — Тац ця на Ма рыя, Ган на-

Ле на Фры дзам і Ган на-Ле на Грэ не-

фельд.

— Збор ная Бе ла ру сі — гэ та моц-

ны апа нент, ня гле дзя чы на ма ла досць 

яе лі да раў. Ні чо га дзіў на га ў доб рых 

ле таш ніх вы ні ках бе ла ру сак аса біс та 

для мя не не бы ло, бо яны па каз ва лі 

пе ра ка наў чы тэ ніс. Пры чым звы чай на 

асаб лі ва доб ра бе ла рус кія дзяў ча ты 

вы сту па юць у род ных сце нах, — раз-

ва жае Енс Гер лах. — Зрэш ты, мы ў 

Мін ску не для та го, каб прос та па ціс-

нуць ру кі. Аддадзім на кор це ўсе сі лы 

і эмо цыі і, спа дзя ю ся, па ка жам сваю 

най леп шую гуль ню.

Для на шай збор най се зон 2017 го-

да стаў най леп шым у гіс то рыі бе ла-

рус ка га ка манд на га тэ ні са, дзяў ча ты 

пе ра маг лі моц ных са пер ніц з Швей ца-

рыі і Га лан дыі, што да зво лі ла ім дай сці 

да фі на лу, і толь кі там яны па цяр пе лі 

па ра жэн не ад аме ры ка нак.

— Для ўсіх нас гэ та быў доб ры год. 

Ця пер мы — па леп ша ная вер сія ле-

таш ніх. Хо чам па каз ваць якас ны тэ ніс 

і да ма гац ца най леп ша га вы ні ку, — ад-

зна чы ла на пя рэ дад ні мат ча з нем ка мі 

Аляк санд ра Са сно віч.

Ка пі тан збор най Бе ла ру сі зра біў 

стаў ку на гуль цоў, якія вы сту па лі ў мі-

ну лым се зо не, — Аляк санд ру Са сно віч, 

Ары ну Са ба лен ку, Ве ру Лап ко і Лі дзію 

Ма ро за ву.

— У на шай пад рых тоў цы ні чо га 

не змя ні ла ся. На ка го спа дзя ва лі ся 

ў адзі ноч ных і пар ных па ядын ках ра-

ней, на тых раз ліч ва ем і за раз, — рас-

каз вае Дуб роў. — Ня мец кі ка лек тыў 

не сла бы, у ім ёсць во пыт ныя 

тэ ні сіст кі, якія ка лісь ці раз-

мя шча лі ся ў топ-50 рэй тын га 

ВТА. І не трэ ба па мы ляц ца:

яны моц ныя, як і ра ней. Мяр-

ку ю чы па на шым во пы це 

ўдзе лу ў Куб ку Фе дэ ра цыі, 

уз ро вень ба коў пры клад на 

роў ны. Су праць ста ян не не 

бу дзе лёг кае, та му што адзі-

ноч ны рэй тынг не да кан ца 

па каз вае сі лу гуль цоў збор-

най Гер ма ніі. Усё вы ра шыц ца 

не па срэд на на кор це. Гле дзя-

чы на трэ ні роў кі кан ку рэн так, 

ад чу ва ем, што гэ та дыс цып-

лі на ва ная, зба лан са ва ная ка ман да. 

Не ка жу, што ў нас ін шая — як раз 

у пла не са ма ад да чы гос ці па доб ныя 

да нас. У Куб ку Фе дэ ра цыі яны ча сам 

вы сту па юць лепш, чым у адзі ноч ных 

тур ні рах.

На пе рад мат ча вай прэс-кан фе рэн-

цыі ўдзель ні кі не маг лі не за кра нуць 

тэ му Вік то рыі Аза ран кі, бо яна ўжо вы-

ра шы ла ўсе су до выя спра вы і маг ла б 

вый сці на корт.

— Ка лі яна за хо ча пад тры маць 

дзяў чат, хай пры яз джае. Ад нак браць 

яе ў склад не быў га то вы. Аза ран ка 

паў го да не гу ля ла, на кор це я яе не 

ба чыў. Са ша і Ары на ўвесь час ру-

ха юц ца на пе рад, па каз ва юць вы ні кі. 

Гэ та свед чыць аб мэ та на кі ра ва най 

пад рых тоў цы. А што за раз ад бы ва-

ец ца ў Ві кі, я не ве даю, — ад зна чыў 

ка пі тан ка ман ды.

За ўва жым, што бук ме ке ры ўпэў не-

на прад каз ва юць пе ра мо гу збор най 

Бе ла ру сі, бо за іх гу ляе рэй тынг, да-

маш ні ста ды ён і ня даў ні во пыт вы ступ-

лен ня ў фі на ле Куб ка Фе дэ ра цыі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ
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На пя рэ дад ні па дзеіНа пя рэ дад ні па дзеі  

СУ ПРАЦЬ СТА ЯН НЕ НЕ БУ ДЗЕ ЛЁГ КАЕ
Жа но чая тэ ніс ная збор ная стар туе ў пер шым кру зе ро зыг ры шу 

Куб ка Фе дэ ра цыі


