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Фут бол

У ЕЎ РА КУБ КАХ 
ГА ЛОЎ НАЕ — ВЫ НІК
Фут ба ліс ты ба ры саў ска га БА ТЭ абы гра лі «Са ра е ва» 

2:1 у пер шым мат чы 3-га ква лі фі ка цый на га раў нда 

Лі гі Еў ро пы. Лік ад крыў Дзміт рый Ба га, па вя лі чыў 

яго Эр вейн Му кам, рэа лі за ваў шы пе наль ці.

— Са мае пры го жае ў фут бо ле — ліч бы на таб ло. Мы 

вый гра лі 2:1 і едзем да до му з пе ра мо гай. У еў ра куб ках га-

лоў нае — вы нік, і мы яго да маг лі ся, — ад зна чыў га лоў ны 

трэ нер БА ТЭ Аляк сей БА ГА. — Я аца ніў бы гэ ты матч ста-

ноў ча для нас: атры ма лі пе ра мо гу на вы ез дзе над моц най ка-

ман дай, двой чы вы зна чы лі ся, хлоп цы зра бі лі доб рую ра бо ту. 

Дзве доб рыя за паль ні цы з тры бу ны мне пры ля це лі — за бя ру 

на су ве ні ры. А так ат мас фе ра на ста ды ё не фан тас тыч ная, 

шы коў ная — мне вель мі спа да ба ла ся. Ду маць над пла нам 

на матч у ад каз ста нем паз ней, да та го яшчэ 11 жніў ня пра-

во дзіць су стрэ чу чэм пі я на ту Бе ла ру сі. Трэ ба зра біць ана ліз 

сён няш няй гуль ні, па гля дзець на стан хлоп цаў. Але ўжо 

ця пер зра зу ме ла: на «Ба ры саў-Арэ не» бу дзе ня прос ты па-

яды нак, та му што «Са ра е ва» — доб рая ка ман да.

Су стрэ ча ў 

ад каз прой дзе 

15 жніў ня на по лі 

«Ба ры саў-Арэ-

ны». Пе ра мож ца 

двух мат ча ва га 

су праць ста ян ня 

бе ла рус ка га і 

бас ній ска га чэм-

пі ё наў па спра ча-

ец ца за вы хад у 

гру па вы этап Лі-

гі Еў ро пы з най-

леп шым пе ра мож цам па ры «Аста на» (Ка зах стан) — «Ва ле-

та» (Маль та). У пер шай гуль ні ка зах стан скі клуб раз гра міў 

са пер ні каў на сва ім по лі з лі кам 5:1

Са лі гор скі «Шах цёр» на ту рын скім «Ста дыё Алім пі ка» 

па цяр пеў па ра жэн не ад італь ян ска га «Та ры на» — 0:5. 

Паяды нак у ад каз ад бу дзец ца 15 жніў ня на по лі мінск ага 

ста ды ё на «Ды на ма».

— У раз дзя валь ні ўжо ска заў ка ман дзе, што трэ ба не тое 

каб пра вес ці пра віль ны ана ліз, — трэ ба спа кой на ўспры няць 

гэ тую сі ту а цыю. Та му што яна ака за ла ся су май склад ні каў 

роз ных мо ман таў, — ад зна чыў га лоў ны трэ нер «Шах цё ра» 

Сяр гей ТА ШУ ЕЎ. — Я гэ та ка жу да та го, што кры ты ка ваць 

хлоп цаў ця пер проста няма сэн су. Яны ра бі лі, што маг лі. 

І та кое ад чу ван не, што гэ тыя пяць мя чоў мы за бі лі са бе са мі. 

У мат чы ў ад каз з «Та ры на» склад у нас бу дзе кры ху ін шы, 

і, маг чы ма, усё ж та кі вер нем сваю схе му і рас ста ноў ку. Па-

спра бу ем даць бой, каб да сяг нуць ста ноў ча га вы ні ку.

Пе ра мож ца бе ла рус ка-італь ян скай двух мат ча вай ду э-

лі па спра ча ец ца ў ба раць бе за вы хад у гру па вы этап Лі гі 

Еў ро пы з най леп шай ка ман дай па ры «Пю нік» (Ар ме нія) — 

«Вул вер хэмп тан» (Анг лія). У пер шай гуль ні ў Ерэ ва не з 

лі кам 4:0 пе ра мог анг лій скі клуб.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Мін скі аў та ма біль ны за вод да 

свай го 75-год дзя вы пус ціў пер шы 

аў то бус трэ ця га па ка лен ня.

У но вай ма дэ лі рас пра цоў шчы кі вы-

ра шы лі су мяс ціць еў ра пей скі ды зайн 

з на цы я наль ны мі тра ды цы я мі. Пер-

шын цам трэ ця га па ка лен ня стаў ніз-

ка пад ло га вы МАЗ-303. У «ан фас» ён 

па доб ны да «між га род ні ка», а звер ху 

мае ка ла рыт ную гар бін ку, якая па він на 

на гад ваць сі лу эт зуб ра.

«Та кіх аў то бу саў у Бе ла ру сі яшчэ 

не бы ло. Мно гія эле мен ты і ды зай нер-

скія ра шэн ні ўжы тыя на мі ўпер шы ню. 

Яны за да юць тон і зболь ша га дэ ман-

стру юць, як бу дуць вы гля даць но выя 

ма дэ лі МАЗ. Нам бы ло важ на ства-

рыць стыль ны еў ра пей скі аў то бус, які 

пры гэ тым за ха ваў бы пе ра ем насць і 

пе ра да ваў эт на куль тур ны ка ла рыт», — 

рас тлу ма чы лі но вы выгляд аў то бу саў 

на Мін скім аў та за вод зе.

Га ба ры ты но вай ма дэ лі: даў жы ня — 

12,43 мет ра, шы ры ня — 2,55 мет ра, 

вы шы ня — 3,1 мет ра. Са лон раз мес-

ціць да 110 па са жы раў у за леж нас ці ад 

кам плек та цыі, з іх 26 — на ся дзен нях, 

маг чы мая так са ма кам па ноў ка з 16 ся-

дзен ня мі на ніз кай пад ло зе. МАЗ-303 

аб ста ля ва ны тур ба ды зель ным ру ха ві-

ком кла са Еў ра-6 ад Daіmler ма гут нас-

цю 299 «ко ней».

Са лон аў то бу са вы ка на ны па еў-

ра пей скіх стан дар тах. Унут ры па пра-

стар не ла, а ў пя рэд няй част цы з'я ві лі ся 

паў та рач ныя ся дзен ні, зроб ле ныя з кло-

па там пра мам з дзець мі, пен сі я не раў і 

ін шых па са жы раў. Ста ран на пра ду ма-

ны по руч ні, да та го ж на цэнт раль най 

пля цоў цы мож на аба пер ці ся 

на шы ро кую спін ку. Вы шы ня 

пад ло гі — уся го 32 сан ты мет ры, а для 

лю дзей на ка ляс ках уста ля ва ная вы соў-

ная плат фор ма з элект ра пры ва дам.

Ся род на він — USB-пар ты для за-

рад кі смарт фо наў і план шэ таў на ўсіх 

ра дах ся дзен няў. За клі мат у са ло не 

ад каз ва юць пяць ацяп ляль ні каў і кан-

ды цы я нер, пры чым апош ні мо жа пра-

ца ваць і на аба гра ван не. Мес ца кі роў-

цы так са ма асу час ні лі, зра біў шы зруч-

ным і вы со ка тэх на ла гіч ным. Ка ме ры, 

на прык лад, за бяс пе чаць 100-пра цэнт-

ны агляд унут ры і ва кол аў то бу са.

Аў то бу сы бу дуць пра па ноў вац ца 

для вы ка ры стан ня ў га ра дах Бе ла ру сі, 

Ра сіі і ін шых кра ін СНД. Ча ка ец ца, што 

яны так са ма атры ма юць «пра піс ку» ў 

еў ра пей скіх га ра дах і кра і нах Паўд нё-

ва-Ус ход няй Азіі.

Іван КУПАРВАС.

ВА ЎГОД ДЗІ НА ПТУШ КУ
У Бе ла ру сі з 10 жніў ня ад кры ва ец ца лет не-асен ні се зон 

па ля ван ня на пту шы ную дзі чы ну. Ён бу дзе доў жыц ца 

да дру гой ня дзе лі снеж ня (8-е чыс ло), па ве да мі лі ў 

Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га 

све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

З дру гой су бо ты жніў ня мож на бу дзе па ля ваць на ва да-

плаў ную і ба лот ную дзі чы ну, акра мя гу сі. Да зво ле на бу дзе 

так са ма зда бы ваць слон ку, вя хі ра, го лу ба шы за га, пе ра пёл ку 

і фа за на. Па ля ваць мож на бу дзе ў свет лы час на ступ ны мі 

спо са ба мі: з за са ды, з па ды хо ду, з пад' ез ду з вы ка ры стан-

нем ма ла мер ных суд наў без ру ха ві коў або з вы клю ча ны мі 

ру ха ві ка мі. Да зва ля ец ца вы ка рыс тоў ваць глад ка стволь ную 

па ляў ні чую зброю і па тро ны са шро там, па ляў ні чых са бак 

усіх груп, акра мя ган ча коў і хар тоў. Да пус ка ец ца бяз збро е-

вае па ля ван не з лоў чы мі птуш ка мі.

З пер шай су бо ты ве рас ня бу дзе да зво ле на зда бы ваць 

раб чы ка і шэ рую ку ра пат ку, а з трэ цяй су бо ты — гусь бе ла-

ло бую, гусь-гу мен ні ка, гусь шэ рую і ка над скую ка зар ку.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПВТ ЗА ПРА ШАЕ
на бяс плат ны ан лайн-курс «Sсrаtсh 3.0 для па чат-

коў цаў».

У пер шую чар гу ён бу дзе ці ка вы на стаў ні кам па чат ко вай 

шко лы і на стаў ні кам-прад мет ні кам, якія ні ко лі ра ней не пра-

гра ма ва лі і хо чуць па зна ё міц ца з но вы мі маг чы мас ця мі вы-

ка ры стан ня ІТ на сва іх прад ме тах, а так са ма пе да го гам, якія 

пла ну юць пра вя дзен не фа куль та тыў ных за ня ткаў па Sсrаtсh 

у но вым на ву чаль ным го дзе. Як па ве дам ляе прэс-служ ба 

ПВТ, ан лайн-курс «Sсrаtсh 3.0 для па чат коў цаў» вы лу ча ец-

ца гра мат ным спа лу чэн нем тэ о рыі і прак ты кі, вы кла дзе ны 

да ступ най мо вай і мае прак тыч ную скі ра ва насць.

Пе да го гі, якія па спя хо ва зда лі тэс ты і фі наль нае твор чае 

за дан не, атры ма юць элект рон ны сер ты фі кат. Для пе да го гаў, 

якія пла ну юць вес ці фа куль та тыў ныя за ня ткі і гурт кі ва ўста-

но вах аду ка цыі, бу дзе ад кры ты до ступ да ву чэб на-ме та дыч-

ных ма тэ ры я лаў бе ла рус кай су поль нас ці Sсrаtсh.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ПА ЦЯР ПЕ ЛІ ВІ ЦЕБ ШЧЫ НА І МІНСК
У вы ні ку не па га дзі ў чац вер па цяр пе лі рэ гі ё ны Ві цеб-

скай воб лас ці і Мінск, бы лі за фік са ва ныя ад клю чэн ні 

элект ра энер гіі.

Так, па ін фар ма цыі МНС, пас ля даж джу, які ішоў у ста-

лі цы з 12 да 15 га дзін, бы лі пад топ ле ныя дзе сяць участ каў 

да рог. Вы па ла 16 мі лі мет раў апад каў пры ся рэд ня ме сяч най 

нор ме 81 мі лі метр у За вод скім і Пар ты зан скім ра ё нах: ад-

бы ло ся спы нен не ру ху (да дзвюх га дзін) 14 аў то бус ных і 

18 тра лей бус ных марш ру таў. Рух быў ар га ні за ва ны па аб'-

яз ных марш ру тах.

У Ві цеб ску ў вы ні ку вы па дзен ня апад каў бы лі пад топ ле-

ныя тры ўчаст кі да рог, ад бы ло ся спы нен не ру ху (да 3 га дзін 

46 хві лін) 12 тра лей бус ных марш ру таў. За фік са ва ны 21 вы-

па дак па дзен ня дрэў, у вы ні ку якіх па шко джа ны ча ты ры 

лег ка выя аў та ма бі лі. Па цяр пе лых ня ма. Ра бот ні ка мі МНС 

і ін шых ар га ні за цый пра во дзі лі ся ра бо ты па рас пі лоў цы і 

ўбор цы дрэў, якія ўпа лі.

Па звест ках «Бел энер га», на праця гу су так на тэ ры то рыі 

кра і ны бы лі за фік са ва ны ад клю чэн ні элект ра энер гіі ў 560 

на се ле ных пунк тах. Яны апе ра тыў на вы праў ля лі ся ава рый-

ны мі бры га да мі.

УКРАЎ ФУТ РА ЗА 2500 ДО ЛА РАЎ
Жы хар ку пры ват на га до ма па ву лі цы Бу даў ні коў, што 

ў вёс цы Вуг лы Ба ры саў ска га ра ё на, аба краў не вя до-

мы. 48-га до вая жан чы на па зба ві ла ся да ра го га нор ка-

ва га фут ра. Са слоў за яў ні цы, зло дзей пра нік у дом 

праз не за чы не нае акно.

Вы ву чыў шы ўсе аб ста ві ны зда рэн ня, пра ва ахоў ні кі за па-

до зры лі ў кра дзя жы 40-га до ва га зна ё ма га гас па ды ні до ма, 

які не за доў га да зла чын ства зна хо дзіў ся ў гас цях у па цяр пе-

лай, абод ва ў той ве чар рас пі ва лі спірт ныя на поі. Ад нак ка лі 

мі лі цыя не ры па ці ка ві лі ся ў жан чы ны, хто ме на ві та ў яе быў, 

на зваць дак лад ныя да ныя зна ё ма га тая не змаг ла, бо яны па-

зна ё мі ліся толь кі на пя рэ дад ні. Атры маў шы пры кме ты зло дзея, 

апе ра тыў ні кі ў са мыя ка рот кія тэр мі ны ўста на ві лі яго асо бу і 

за тры ма лі ў Ба ры са ве. Як ака за ла ся, муж чы на спла на ваў зла-

чын ства за га дзя: ён да ве даў ся, што ў но вай зна ё май ма ец ца 

да ра гое фут ра, вы браў мо мант і ажыц ця віў за ду ма нае.

Па ін фар ма цыі Ба ры саў ска га РУ УС, скра дзе ную ма ё-

масць ужо на на ступ ны дзень зла мыс нік ад даў у за клад сва ім 

сва я кам за 150 до ла раў, хоць рын ка вы кошт фут ра скла дае 

5000 руб лёў. Атры ма ныя гро шы муж чы на пас ля вы дат ка ваў 

на спірт ное. За кра дзеж фі гу рант кры мі наль най спра вы мо жа 

быць па ка ра ны па збаў лен нем во лі да ча ты рох га доў. 

СА ГНАЎ ДВА АЎ ТА МА БІ ЛІ ЗА ДВА ДНІ
Уна чы ў мі лі цыю па сту пі ла па ве дам лен не ад жы ха ра 

горада Мсціслава пра згон яго аў та ма бі ля «Мер се дэс-

Бенц-200» ад до ма па ву лі цы Кі ра ва.

Гэ тым жа ве ча рам апе ра тыў ні ка мі кры мі наль на га вы шу ку 

аў та ма біль у тэх ніч на спраў ным ста не быў зной дзе ны пад аў-

та ма біль ным мас том праз ра ку Віх ру па блі зу вёс кі Пяч коў ка. 

Ве ча рам на ступ на га дня па сту пі ла ана ла гіч нае па ве дам лен-

не пра спро бу зго ну аў та ма бі ля — гэ тым ра зам «Аў дзі-80» з 

два ра до ма па ву лі цы Аст роў ска га. Аў та ма біль быў зной дзе ны 

ўла даль ні кам за не каль кі дзя сят каў мет раў. Па ад ной з вер сій 

апе ра тыў ні каў, гэ тыя два зго ны маг лі быць звя за ныя па між 

са бой — ме на ві та так і ака за ла ся. Па па да зрэн ні ў здзяйс нен ні 

гэ тых зла чын стваў быў за тры ма ны 21-га до вы ра ней су дзі мы 

за кра дзя жы і ху лі ган ства мяс цо вы жы хар.

Вы свет лі ла ся, што па да зра ва ны пас ля рас піц ця спірт ных 

на по яў са зна ё мы мі, пра хо дзя чы па го ра дзе, звяр нуў ува гу 

на «Мер се дэс». Са гнаў шы аў та ма біль, ма ла ды ча ла век на-

ве даў ся да пры яце ляў у ра ё не. Ад нак у транс парт ным срод ку 

скон чы ла ся па лі ва па блі зу вёс кі Пяч коў ка, дзе зла мыс нік 

яго і кі нуў. Праз дзень ён ра зам з 19-га до вым пры яце лем 

па спра ба ваў здзейс ніць кра дзеж «Аў дзі», але за вес ці ру ха вік 

у іх не атры ма ла ся.

У Мсці слаў скім РА УС ад зна ча юць, што гэ тыя зго ны ста лі вы ні-

кам бес кла пот нас ці са міх аў та ўла даль ні каў: дзве ры іх ма шын бы-

лі не за мкнутыя, а клю чы за паль ван ня зна хо дзі лі ся ў са ло не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

У МІН СКУ ПРАД СТА ВІ ЛІ НО ВЫ МАЗ
Будзь у кур се!

Па вет ра ны dutу frее
У Бе ла ру сі вы зна ча ны па ра дак бяс пош лін на га ганд-

лю на бар тах па вет ра ных суд наў. Ад па вед ны ўказ 

№ 296 пад пі саў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі. Ін фар ма цыя пра 

гэ та з'я ві ла ся на На цы я наль ным пра ва вым ін тэр нэт-

пар та ле.

Да ку мент пры ня ты з мэ тай па шы рэн ня бяс пош лін на га 

ганд лю пры між на род ных па вет ра ных пе ра воз ках па са жы раў 

бе ла рус кі мі авія цый ны мі ар га ні за цы я мі. Уста ноў ле на, што на 

бар тах па вет ра ных суд наў да зва ля ец ца рэа лі за цыя шля хам 

раз нос на га ганд лю та ва раў, у тым лі ку ал ка голь ных на по яў і 

ты ту нё вых вы ра баў, за гру жа ных з крам бяс пош лін на га ганд-

лю для вы ка ры стан ня ў якас ці пры па саў, якія вы во зяц ца з 

мыт най тэ ры то рыі Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за. Та ва ры 

бу дуць рэа лі зоў вац ца ў ад па вед нас ці з за клю ча ны мі па між 

ула даль ні ка мі крам бяс пош лін на га ганд лю і бе ла рус кі мі авія-

цый ны мі ар га ні за цы я мі да мо ва мі аб су пра цоў ніц тве. 

ДАІ праводзіць ак цыю 
«Дзярж тэх агляд»

Ме ра пры ем ства адбываецца з 7 да 17 жніў ня і іні цыя-

ва на ў су вя зі з рос там зда рэн няў з пры чы ны тэх ніч-

ных ня спраў нас цяў аў та ма бі ляў. Та кую ін фар ма цыю 

ў сва ім Telegram-ка на ле раз мяс ці ла афі цый ны прад-

стаў нік МУС Воль га ЧА МА ДА НА ВА.

У на зва ную дэ ка ду ў роз ных на се ле ных пунк тах су пра-

цоў ні кі ДАІ пра ве раць у кі роў цаў до пуск да ўдзе лу ў да рож-

ным ру ху іх транс парт ных срод каў. У МУС за клі ка лі аў та-

ўла даль ні каў ад каз на па ста віц ца да пад тры ман ня свай го 

транс пар ту ў спраў ным ста не і на га да лі, што свое ча со ва 

прой дзе ны тэх агляд — за лог бяс пе кі ўсіх удзель ні каў да-

рож на га ру ху. Што дня ДАІ ана лі зуе пры чы ны рос ту ДТЗ. 

Ад на з іх — тэх ніч ныя ня спраў нас ці транс парт ных срод каў. 

Сё ле та ад бы ло ся во сем та кіх ава рый, у якіх тры ча ла ве кі 

за гі ну лі і 27 атры ма лі ра нен ні.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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За 75-га до вую гіс то рыю 
МАЗ вы пус ціў больш 
за 2 міль ё ны адзі нак 
аўтатэхнікі.


