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Ну і нуНу і ну  ��

РЭ ЦЫ ДЫ ВІСТ ВЫ КРАЎ 
БАН КА МАТ

Бан ка мат ра зам з гра шы ма быў вы кра дзе ны 
з бу дын ка ра ён най баль ні цы ў Ма зы ры.

А ф і  ц ы й н ы 
п р а д  с т а ў  н і к 
у п р а ў  л е н  н я 
След ча га ка мі-
тэ та па Го мель-
скай воб лас ці 
Ма рыя КРЫ ВА-
НО ГА ВА рас ка-
за ла, што ноч чу 
ў мі лі цыю па сту пі-
ла па ве дам лен не 
аб кра дзя жы. На 
мес цы зда рэн ня 
след ча-апе ра-
тыў ная гру па вы-
яві ла ін фар ма цыю, якая да зво лі ла па чаць мэ та на-
кі ра ва ны по шук зла чын цы. Не ўза ба ве су пра цоў ні кі 
Ма зыр скай ДАІ знай шлі не да лё ка ў ле се аў та ма біль 
Volkswagen Caravelle, кі роў ца яко га спра ба ваў знік-
нуць, ад нак быў за тры ма ны. Вы свет лі ла ся, што зло-
дзей — ра ней не ад на ра зо ва асу джа ны 47-га до вы 
жы хар Ма зы ра. Да рэ чы, вы свет ле на, што ма шы на, 
на якой ён пе ра соў ваў ся, бы ла скра дзе на з Лель-
чыц яшчэ ў са ка ві ку. Пры агля дзе аў та ма бі ля бы лі 
вы яў ле ны пры ла ды зла чын ства і бан ка мат, у якім 
зна хо дзі ла ся звыш Br380 міль ё наў.

Зло дзей ця пер зна хо дзіц ца ў іза ля та ры ча са ва га 
ўтры ман ня. Ма зыр скім ра ён ным ад дзе лам След ча га 
ка мі тэ та за ве дзе на кры мі наль ная спра ва.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by
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Та кім чы нам, па вы ні ках каст рыч-
ні ка зо ла та ва лют ныя рэ зер вы Бе-
ла ру сі ў вы зна чэн ні МВФ па вя лі-
чы лі ся на 38,1 млн до ла раў ЗША 
і, па вод ле па пя рэд ніх да ных, на 
1 ліс та па да скла лі 4,666 млн до ла-
раў ЗША ў эк ві ва лен це. У на цы я-
наль ным вы зна чэн ні аб' ём зо ла-
та ва лют ных рэ зер ваў па вя лі чыў-
ся на 117,8 млн до ла раў ЗША.

Па вод ле ін фар ма цыі прэс-служ бы 
Нац бан ка, пад тры ман ню зо ла та ва-
лют ных рэ зер ваў спры я лі па ступ лен-
не срод каў ад про да жу Мі ніс тэр ствам 
фі нан саў Бе ла ру сі і На цы я наль ным 

бан кам аб лі га цый, на мі на ва ных у 
за меж най ва лю це, куп ля ай чын-
ным рэ гу ля та рам за меж най ва лю ты 
на тар гах ак цы я нер на га та ва рыст-
ва «Бе ла рус кая ва лют на-фон да вая 
бір жа», а так са ма па ступ лен ні ад 
збі ран ня экс парт ных пош лін на наф-
та пра дук ты.

Ад моў ны ўплыў на аб' ём зо ла та ва-
лют ных рэ зер ваў у асноў ным ака за лі 
па га шэн не ўра дам і Нац бан кам знеш-
ніх і ўнут ра ных аба вя за цель стваў у 
за меж най ва лю це ў поў ным аб' ёме, 
а так са ма па мян шэн не кош ту зо ла та 
на між на род ным рын ку каш тоў ных 
ме та лаў.

Се зонСе зон  ��

ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА 
ПА ЛЯ ВАН НЕ 

НА ПУШ НУЮ ДЗІ ЧЫ НУ
З дру гой су бо ты ліс та па да ў кра і не па чы-
на ец ца асен не-зі мо вы се зон па ля ван ня на 
пуш ных па ляў ні чых жы вёл — ляс ную і ка-
мен ную ку ні цу, ляс но га тха ра, аме ры кан-
скую нор ку, ан дат ру, ва вёр ку.

Па ля ваць на гэ тыя ві ды да зво ле на ў свет лы 
час су так збро е вым спо са бам з па ды хо ду, у тым 
лі ку з па ляў ні чы мі са ба ка мі ўсіх па род, акра мя 
ган ча коў і вы жлаў. А так са ма бяз збро е вым спо-
са бам — пры да па мо зе роз ных па стак (акра мя 
пет ляў).

— Апроч та го, з 7 ліс та па да змяніліся ўмо вы 
па ля ван ня на зай ца-ру са ка і зай ца-бе ля ка збро-
е вым спо са бам: ця пер на іх мож на па ля ваць як 
без са бак, так і з па ляў ні чы мі са ба ка мі ўсіх па род. 
Да гэ туль мож на бы ло толь кі з дып ла ма ва ны мі 
ган ча ка мі. Па шы ра ны і спо са бы зда бы чы: з за са-
ды, з па ды хо ду і за го нам. Па ля ван не па він на пра-
во дзіц ца толь кі ў свет лы час су так, — па ве да мі ла 
прэс-сак ра тар 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 Воль га ГРА МО ВІЧ.

Пры збро е вым па ля ван ні на зай ца да зва ля-
ец ца вы ка рыс тоў ваць глад ка стволь ную па ляў ні-
чую зброю з па тро на мі са шро там, а на ляс ную і 
ка мен ную ку ні цу, ляс но га тха ра, аме ры кан скую 
нор ку, ан дат ру і ва вёр ку — толь кі на раз ную па-
ляў ні чую зброю ка ліб ру 5,6 мі лі мет ра, па ляў ні чую 
пнеў ма тыч ную зброю з дуль най энер гі яй звыш 
7,5 джоў ля, але не больш за 25 джоу лей.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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За 4 ме ся цы пра цы го рац кае прад пры ем ства «Пра ме тэй» зра-
бі ла з бу дын ка амаль 60-га до вай даў ні ны «цу кер ку». Пра ве дзе-
на цеп ла рэ на ва цыя, ка пі таль на ад ра ман та ва ны дах, ву чэб ныя 
ка бі не ты, ін шыя па мяш кан ні. Да па слуг на ву чэн цаў 12 кла саў 
(2 — для за ня ткаў анг лій скай мо вай) ёсць фіз куль тур на-азда раў-
лен чы па кой і клас элект рон ных срод каў аду ка цыі. Мяс цо вае ка-
му наль нае прад пры ем ства па кла па ці ла ся, каб на тэ ры то рыі быў 
на ве дзе ны ідэа льны па ра дак. Дру гое жыц цё атры маў школь ны 
ста ды ён. З'я ві лі ся пля цоў кі для за ня ткаў мі ні-фут бо лам, бас кет-
бо лам і ва лей бо лам.

— Сё ле та ў воб лас ці пас ля рэ кан струк цыі ад кры лі ся бу дын кі 
дзвюх школ — ся рэд няй агуль на аду ка цый най у Слаў га ра дзе і 
ва шай — дзі ця чай па чат ко вай, — звяр нуў ся да дзят вы, іх баць-
коў і на стаў ні каў на чаль нік упраў лен ня аду ка цыі Ма гі лёў ска га 
абл вы кан ка ма Ула дзі мір РЫЖ КОЎ. — Не су мнен на, гэ та вы-
дат ныя пе ра ме ны. Пас ля ра мон ту ство ра ны ўсе ўмо вы для та го, 
каб бы ло кам форт на ву чыц ца і пра ца ваць.

Да рэ чы, за пар ты аб ноў ле най шко лы се лі 175 вуч няў. Па куль 
ішоў ра монт, яны зай ма лі ся ра зам са стар ша клас ні ка мі ў бу дын ку 
ся рэд няй шко лы. Па сло вах на мес ні ка стар шы ні Дры бін ска га рай-
вы кан ка ма Дзміт рыя Пі ма шэн кі, у ад ноў ле ным бу дын ку дзе ці ця пер 
змо гуць зай мац ца ў ад ну зме ну, а не ў дзве, як гэ та бы ло ра ней.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by

На тэ ры то рыі кра і ны 
бу дзе гас па да рыць ня-
ўстой лі вае на двор'е з 
даж джа мі. Яго да нас 
пры ня се цёп лае і віль-
гот нае па вет ра з бо ку 
Ат лан ты кі, па ве да мі ла 
га лоў ны сі ноп тык Рэс-
пуб лі кан ска га цэнт ра 
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 
Свят ла на РЫ БА КО ВА.

Ужо ў аў то рак на ша кра і на 
тра піць пад уплыў ат мас фер-
ных фран тоў. На боль шай 
част цы тэ ры то рыі прой дуць 
даж джы. Мак сі маль ная тэм-
пе ра ту ра па вет ра ўдзень 
бу дзе 6-11 цяп ла, а па паў-
днё вым за ха дзе па вет ра 
пра грэ ец ца да плюс 13 гра-

ду саў. Цёп ла, але з даж джа мі 
праг на зу ец ца і ў се ра ду, ка лі 
ўна чы і ра ні цай у асоб ных 
ра ё нах маг чы мы ту ман. Та-
ды ўна чы мес ца мі, а ўдзень 
амаль паў сюд на ча ка ец ца 
ўзмац нен не вет ру па ры ва мі 
да 15-20 м/с. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы скла дзе 4-11 
цяп ла, а ўдзень — плюс 7-14 
гра ду саў. Ка рот ка ча со выя 
даж джы бу дуць тур ба ваць 
нас і ў чац вер. У асоб ных ра-
ё нах ча ка ец ца ўзмац нен не 
вет ру па ры ва мі да 15-20 м/с. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
скла дзе плюс 2-9 гра ду саў, 
удзень бу дзе 5-12 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра-
гно заў ай чын ных спе цы я ліс-
таў, у пят ні цу ўна чы на боль-
шай част цы тэ ры то рыі кра і ны, 
а ўдзень мес ца мі прой дуць ка-
рот ка ча со выя даж джы. Моц ны 

ве цер з па ры ва мі да 15-20 м/с 
ча ка ец ца ў асоб ных ра ё нах 
вы ключ на ноч чу. Тэм пе ра ту-
ра па вет ра ўна чы скла дзе 2-8 
цяп ла, удзень бу дзе плюс 5-11 
гра ду саў. У вы хад ныя ча сам 
праг на зу юц ца даж джы, а мес-
ца мі ча ка ец ца моц ны ве цер 

па ры ва мі да 15-20 м/с. Тэм пе-
ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 
2-8 цяп ла, а ўдзень за ха ва юц-
ца ад нос на кам форт ныя плюс 
5-11 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу
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Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Бе ла ру сі рэ ка мен дуе 
ад мо віц ца ад ванд ро вак у Араб скую Рэс пуб лі ку Егі пет.

Як тлу ма чыц ца ў афі цый ным па ве дам лен ні МЗС, та кія па ра-
ды да дзе ны ў су вя зі з «ра шэн нем асоб ных дзяр жаў аб ча со вым 
аб ме жа ван ні авія зно сін з ту рыс тыч ны мі цэнт ра мі» Егіп та, у тым 
лі ку ад ме не авія пе ра лё таў у на прам ку гэ тай краі ны, а так са-
ма «ар га ні за цыі пла на ва га і па за пла на ва га вы ва зу ту рыс таў 
з гэ тай кра і ны, уліч ва ю чы, перш за ўсё, тэх ніч ныя скла да нас ці 
і маг чы мыя праб ле мы з на леж ным кант ро лем бяс пе кі ў ад па-
вед ных егі пец кіх аэ ра пор тах».

Бе ла рус кія ту рыс тыч ныя кам па ніі пра па ноў ва юць аб мя няць 
ту ры ў Егі пет, хоць іх усё так жа мож на на быць. Аль тэр на ты вай 
ад па чын ку мо жа стаць ванд роў ка ў Тур цыю, Тай ланд і Кіпр. Пры 
гэ тым бе ла ру сы так са ма ма юць пра ва пе ра нес ці да ту сва ёй 
па езд кі. Са свай го бо ку, ту ра пе ра та ры па спра бу юць пра па на-
ваць но вы тур на ана ла гіч ных аль бо су па стаў ных умо вах і без 
да дат ко вай апла ты, але кан чат ко вае ра шэн не бу дзе пры мац ца 
ў кож ным вы пад ку, зы хо дзя чы з кан крэт ных умоў ану ля ван ня 
пер ша па чат ко ва га ту ра і ўмоў но ва га.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavit@zviazda.by

На двор'еНа двор'е  ��

ДОЖДЖ, ЦЯП ЛО І ВЕ ЦЕР
Тэм пе ра тур ны фон на гэ тым тыд ні бу дзе на 3-5 гра ду саў вы шэй шы за нор му

ПАД НО ВЫМ 
ДА ХАМ

У Дры бі не пас ля ка пі таль на га ра мон ту 
ад кры ла ся па чат ко вая шко ла

ПІ РА МІ ДЫ ПІ РА МІ ДЫ 
НІ КУ ДЫ НІ КУ ДЫ 
НЕ ПА ДЗЕ НУЦ ЦА...НЕ ПА ДЗЕ НУЦ ЦА...

Кі раў ніц тва і служ ба авія цый най 
бяс пе кі ААТ «Авія кам па нія «Бел-
авія» пра вя лі ра бо чыя су стрэ чы з 
кі раў ні ка мі Між на род на га аэ ра пор-
та Шарм-эль-Шэйх, прад стаў ні ка-
мі егі пец кіх спец служ баў, па лі цыі 
і ар міі.

У пра цэ се ін спек та ван ня бы лі пра ве ра-
ны пра цэ ду ры па агля дзе транс пар ту, які 
ўяз джае на тэ ры то рыю аэ ра пор та, па са-
жы раў, ба га жу і руч ной па кла жы. За раз 
пра цуе шмат слой ная пра цэ ду ра пра вер кі. 
Пер ша па чат ко ва агляд пра во дзіц ца тэх-
ніч ны мі срод ка мі, пас ля ча го пра хо дзіць 
аса біс ты агляд усіх па са жы раў, ба га жу 
і руч ной па кла жы без вы клю чэн ня су-

пра цоў ні ка мі служ бы авія цый най бяс пе кі 
і па лі цыі аэ ра пор та. Так са ма ўве дзе ны да-
дат ко вы кант роль спе цы яль ны мі служ ба мі 
Між на род на га аэ ра пор та Шарм-эль-Шэйх 
за за ха ван нем пра ві лаў пра вя дзен ня аса-
біс та га агля ду і пра вер кі ба га жу.

Па вод ле ін фар ма цыі авія кам па ніі, за-
раз шэ раг дзяр жаў, у тым лі ку чле наў 
Еў ра пей ска га са ю за, пра вя лі ін спек цыі, 
ака за лі са дзей ні чан не ў па ляп шэн ні пра-
цэ дур агля ду і ця пер вы со ка аца ні лі сту-
пень бяс пе кі аэ ра пор таў Шарм-эль-Шэйх 
і Хур га да. У поў ным аб' ёме пра цяг ва юць 
вы кон вац ца рэй сы і ажыц цяў ляц ца пе ра-
воз ка па са жы раў у абод вух на прам ках з 
Гер ма ніі, Іта ліі, Бал га рыі, Бель гіі, Аў стрыі, 

Венг рыі, Гру зіі, Укра і ны, Са удаў скай Ара-
віі, Ку вей та, Ту ні са і ін шых кра ін. У той 
жа час авія кам па ніі Вя лі ка бры та ніі і Ра сіі 
спы ні лі ўвоз ту рыс таў і ажыц цяў ля юць 
толь кі іх вы ваз з Егіп та.

Па сло вах на мес ні ка ге не раль на га 
ды рэк та ра па мар ке тын гу і знеш не-
эка на міч най дзей нас ці Іга ра ЧАР ГІН-
ЦА, «са ма стой на пе ра ка наў шы ся ў за-
бес пя чэн ні бяс пе кі на вы со кім уз роў ні ў 
Між на род ным аэ ра пор це Шарм-эль-Шей-
ха, ААТ «Авія кам па нія «Бел авія» пла нуе 
вы ка нан не чар тар ных рэй саў у Егі пет у 
штат ным рэ жы ме».

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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Па лё ты не аб мя жоў ва юц ца
Мі ніс тэр ствам транс пар ту і ка му ні ка цый пра во дзіц ца 
па ста ян ны ма ні то рынг сі ту а цыі, звя за най з бяс пе кай 
па лё таў, якія вы кон ва юц ца авія кам па ні яй «Бел авія» ў 
аэ ра пор ты Хур га ды і Шарм-эль-Шэй ха.

Пры гэ тым уліч ва ец ца як афі цый ная ін фар ма цыя, так і 
ін фар ма цыя з ад кры тых кры ніц. За раз пры ня та ра шэн не не 
аб мя жоў ваць па лё ты ў зга да ным кі рун ку. У той жа час з улі-
кам рэ ка мен да цый Мінт ран са ўзмоц не ны ме ры авія цый най 
бяс пе кі. Як га во рыц ца ў па ве дам лен ні мі ніс тэр ства, ана ліз і 
ма ні то рынг сі ту а цыі бу дзе па доў жа ны.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

Чар тар ныя рэй сы ў Егі пет — у штат ным рэ жы ме

НН  �� а слыхуа слыху

Фі нан сыФі нан сы  ��

ЗО ЛА ТА ВА ЛЮТ НЫЯ РЭ ЗЕР ВЫ 
ПА ВЯ ЛІ ЧЫ ЛІ СЯ 

і скла лі ў на цы я наль ным вы зна чэн ні 5,159 млрд до ла раў

Па вод ле ін фар ма цыі прэс-служ-

бы Мі ніс тэр ства фі нан саў Бе ла ру-

сі, па ста не на па ча так каст рыч ні-

ка знеш ні дзяр жаў ны доўг кра і ны 

з па чат ку го да змен шыў шы ся на 

155,8 млн до ла раў.

Сё ле та за сту дзень—ве ра сень Фі-
нан са вы мі ін сты ту та мі бы ло раз ме-
шча на ўнут ра ных ва лют ных дзяр жаў-
ных аб лі га цый для юры дыч ных асоб 

і на сель ніц тва (без улі ку апе ра цый 
па аб ме не) на су му, эк ві ва лент ную 
1 350,6 млн до ла раў і 1 377,5 млрд руб-
лёў. З па чат ку го да бы ло кам пен са ва-
на ва лют ных і руб лё вых дзяр жаў ных 
аб лі га цый для фі зіч ных і юры дыч ных 
асоб (без улі ку апе ра цый па аб ме не) на 
су му 236,8 млн до ла раў і 1 315,9 млрд 
руб лёў.

Сяр гей КУР КАЧ.kurkасh@zvіаzdа.bу
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ЗНЕШ НІ ДЗЯРЖ ДОЎГ 
ПА МЕН ШЫЎ СЯ


