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Цэ ны на наф ту ўзля це лі пас ля ата кі дро наў
Ца на ф'ю чар саў на наф ту 

мар кі Brent з па стаў кай у ліс-

та па дзе вы рас ла на 13,86 % 

да $69,91 за ба рэль. Пры гэ-

тым у пер шыя хві лі ны тар гоў 

ца на наф ты Brent да ся га ла 

зна чэн ня $71,95 за ба рэль. 

На па пя рэд нім за крыц ці яна скла да ла кры ху больш 

чым $60 за ба рэль.

Ца на каст рыч ніц ка га ф'ю чар са на наф ту мар кі WTІ 

па вя лі чы ла ся на 11,23 % — да $61,79 за ба рэль (су-

праць $55 на па пя рэд нім за крыц ці).

На пя рэ дад ні, 15 ве рас ня, ана лі ты кі і трэй да ры за яві-

лі, што цэ ны на наф ту пад ско чаць на $5—10 за ба рэль 

пры ад крыц ці тар гоў у па ня дзе лак, 16 ве рас ня. Пры 

гэ тым яны да пус ці лі, што ў доў га тэр мі но вай перс пек-

ты ве цэ ны мо гуць пад няц ца і да $100 за ба рэль у тым 

вы пад ку, ка лі Сі рыя не змо жа хут ка ад на віць па стаў кі 

наф ты.

Эр-Ры яд пры няў ра шэн не ска ра ціць зда бы чу пас ля 

та го, як на двух буй ных ра до ві шчах наф ты кам па ніі 

Saudі Aramco ад бы лі ся па жа ры. Іх пры чы най ста ла 

ата ка дро наў на ра до ві шчы ў цэнт раль най част цы Са у-

даў скай Ара віі ра ні цай 14 ве рас ня. Ата ка пры вя ла да

ска ра чэн ня ўзроў ню зда бы чы наф ты ў ка ра леў стве 

амаль удвая. Дзярж сак ра тар ЗША Майк Пам пеа аб-

ві на ва ціў ула ды Іра на ў да тыч нас ці да гэ тых на па даў, 

за клі каў шы ўсе кра і ны «пуб ліч на і без умоў на» асу дзіць 

на па дзен ні. Пры гэ тым ад каз насць за на пад узя лі на 

ся бе ху сі ты.

Кі раў нік ура да Укра і ны пра па на ваў 
пра клас ці вод ны шлях па між Бал тый скім 
і Чор ным мо ра мі

Прэм' ер-мі ністр Укра і ны Аляк сей Ган ча рук пра па на-

ваў злу чыць Бал тый скае і Чор нае мо ры вод ным шля-

хам. Ад па вед ную за яву чы ноў нік зра біў у хо дзе кан фе-

рэн цыі «Ял цін ская еў ра пей ская стра тэ гія» ў Кі е ве.

Вы ка нан не гэ та га пра ек та «аб са лют на рэ аль на», 

пад крэс ліў укра ін скі прэм' ер, не на зваў шы кан крэт ныя 

тэр мі ны. Па сло вах Ган ча ру ка, Укра і не для гэ та га трэ-

ба аб мер ка ваць пы тан не аб мер ка ва ным марш ру це 

з Поль шчай і Бе ла рус сю. Па лі тык асаб лі ва ад зна чыў 

не аб ход насць вы бу доў ван ня «кан струк тыў ных ста сун-

каў» з Вар ша вай і Мінск ам.

Маг чы мае з'яў лен не суд на ход на га вод на га шля ху 

па між Бал тый скім і Чор ным мо ра мі ўжо не каль кі га-

доў з'яў ля ец ца прад ме там аб мер ка ван няў трох кра ін. 

Вы дат кі толь кі на поль скі ўчас так марш ру ту мо гуць 

да сяг нуць 12 міль яр даў еў ра.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА Аты-ба ты
«ШЧЫТ СА Ю ЗА»: 

ПЕР ШЫ ЭТАП СКОН ЧА НЫ
Гэ ты мі дня мі на па лі го не Му лі на ў Ні жа га род скай воб лас ці 

Ра сіі пра хо дзяць су мес ныя бе ла рус ка-ра сій скія ву чэн ні 

«Шчыт Са ю за — 2019». У па ня дзе лак скон чыў ся іх пер-

шы этап. Як ад зна чы лі ў Мі ніс тэр стве аба ро ны Бе ла ру сі, 

ор га ны кі ра ван ня па ка за лі вы со кую здоль насць кі ра ваць 

пад на ча ле ны мі час ця мі і пад раз дзя лен ня мі ў хо дзе вы-

ка нан ня за дач па пры зна чэн ні ў скла да ных умо вах аб-

ста ноў кі.

— Вай скоў цы ўпэў не на вы ка на лі комп лекс ме ра пры ем стваў 

па по шу ку, бла ка ван ні, зні шчэн ні не за кон ных уз бро е ных фар-

мі ра ван няў і ды вер сій на-раз вед валь ных груп, па ста бі лі за цыі 

ста но ві шча ў пры зна ча ных зо нах ад каз нас ці, — за зна чыў кі-

раў нік ву чэн ня — на чаль нік Ге не раль на га шта ба Уз бро е ных 

Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла русь — пер шы на мес нік мі ніст ра аба ро ны 

ге не рал-ма ёр Алег БЕ ЛА КО НЕЎ. — Ме ра пры ем ствы пра во дзі-

лі ся з вя лі кай коль кас цю ба я вых стрэль баў, асноў ная част ка якіх 

пра хо дзі ла ў нач ных умо вах. Пад раз дзя лен ні здзяйс ня лі мар шы 

на не зна ё май мяс цо вас ці, уво дзі лі ся ў бой з хо ду з пры няц цем 

ра шэн няў у хо дзе мар шаў і па ста ноў кай ад па вед ных за дач.

На пе ра дзе — дру гі этап ву чэн няў. На ім бу дуць ад пра ца ва ны 

пы тан ні кі ра ван няў вой ска мі пад час вя дзен ня аба рон чых дзе ян-

няў па ста бі лі за цыі аб ста ноў кі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

«МІН ЧА НІН ГО ДА» І «МЕНСК СТА РА ЖЫТ НЫ»
«Дзень тан кіс та», па рад бай ке-

раў і па да рож жа ў ан тыч насць — 

ча го толь кі не ад бы ва ла ся ў ста-

лі цы, якая ад зна ча ла сваё 952-

год дзе... А яшчэ ў Дзень го ра да 

на свет з'я ві ла ся 33 не маў ля ці і 

на ра дзі ла ся больш як 200 но вых 

сем' яў.

Свят ка ван не па ча ло ся ў пят ні цу, а 

ў су бо ту на бра ла моц. На фес ты ва лі 

«Мінск ін тэр на цы я наль ны» гле да чы 

зна ё мі лі ся з куль ту ра мі ін шых кра ін 

і спра ба ва лі за меж ныя стра вы. На 

мо та фес ты ва лі H.O.G. Rally Mіnsk 

2019 гос ці лю ба ва лі ся шмат ты сяч-

ным па ра дам бай ке раў і ві до вішч ным 

дрыф тын гам на аў то.

Між на род ны гіс та рыч ны фес ты-

валь «Менск ста ра жыт ны» за пра сіў 

на ры цар скія тур ні ры, кон ныя баі і 

спа бор ніц твы луч ні каў. 

Тра піць у мі ну лае маг лі і на вед-

валь ні кі Цэнт раль на га ба та ніч на га 

са да, ад куль яны вы праў ля лі ся ў Ста-

ра жыт ную Грэ цыю, каб па ба чыць ан-

тыч ных ба гоў. 

Кож ны з ра ё наў ста лі цы пры ду маў 

да свя та сваю асаб лі вую ра зы нку. 

У За вод скім ра ё не, на прык лад, прай-

шоў за бег «Аб ца сік» у абут ку на шпіль-

ках не ні жэй за пяць сан ты мет раў. 

У Мас коў скім — вы свят ля лі, хто леп шы 

ў ве ла бія тло не і пар ка вым ва лей бо ле. 

У Фрун зен скім — ар га ні за ва лі фес ты-

валь для ўсёй сям'і Famіly Party.

Са вец кі ра ён зла дзіў у Ка ма роў-

скім скве ры фес ты валь «Тэ ры то рыя 

зда роўя». Пры хіль ні кі зда ро ва га спо-

сабу жыц ця час та ва лі ся ла сун ка мі без 

цук ру, хат нім хле бам і фер мер скай 

га род ні най, а ад пра ца ва ныя ба та рэй кі 

вы мень ва лі на мюс лі. Цэнт раль ны ра-

ён са браў гас цей на «Дзень тан кіс та» 

ў пар ку Пе ра мо гі і між на род ныя спа-

бор ніц твы аг ня бор цаў «Най мац ней-

шы па жар ны-ра та валь нік».

У Ле нін скім ра ё не пры ма лі фес-

ты валь тра ды цый най му зы кі Rajok, 

які сім ва лі зуе пе ра ход ад ле та ў во-

сень, у Пар ты зан скім — прай шоў 

ма ла дзёж ны фес ты валь ву ліч най 

куль ту ры і спор ту MІNSK STREET 

SUMMІT. А жы ха ры Каст рыч ніц ка га 

ра ё на вы раб ля лі су ве ні ры ў тэх ні цы 

скрап бу кінг.

У Пер ша май скім ра ё не пас ля рэ кан-

струк цыі ўра чыс та ад крыў ся загс — у 

гэ ты дзень тут па жа ні лі ся шэсць пар 

ма ла дых, а ад на па ра ад зна чы ла за-

ла тое вя сел ле. Аб ноў ле ны бу ды нак па-

ві нен стаць сты му лам для аб ра да вай 

ра бо ты і ад ра джэн ня на род ных звы-

ча яў пры ства рэн ні сям'і. За 50 га доў 

у гэ тым бу дын ку за рэ гіст ра ва лі больш

як 116 ты сяч на ра джэн няў і звыш 

58 ты сяч шлю баў. Па ста тыс ты цы, 

бе ла рус кі ўпер шы ню бя руць шлюб у 

амаль 26 га доў, а бе ла ру сы — у 28.

Він ша ван ні пры маў, да рэ чы, не 

толь кі го рад. Лаў рэ а таў кон кур су 

«Мін ча нін го да» ўз на га родж ваў стар-

шы ня Мін гар вы кан ка ма Ана толь 

СІ ВАК, які за ўва жыў:

— Мінск заў сё ды сла віў ся сва і мі 

та лен та мі, якія заўж ды ідуць по руч 

з пра ца ві тас цю, і гэ тыя лю дзі — 

леп шае та му па цвяр джэн не. Са 

125 прэ тэн дэн таў абра ныя 13, чые 

да сяг нен ні — прык лад по шу ку, ад-

да на сці спра ве, імк нен ня зра біць для 

го ра да больш.

За вяр шы ла ся свят ка ван не за хап-

ляль ным фе ер вер кам і агуль ны мі 

спа дзя ван ня мі да ча кац ца на ступ на-

га дня на ра джэн ня ста лі цы.

Іры на СІ ДА РОК, 

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

З СА ПРАЎД НЫ МІ БЫ КА МІ 
І «ДЫС КА ТЭ КАЙ АВА РЫЯ»
Го мель ад зна чыў ня круг лую да ту — 

877 га доў з дня за сна ван ня
Паў міль ён ны Го мель упер шы ню па ча так Дня го ра да 

ад зна чыў на на бя рэж най Со жа. Но вая пля цоў ка, дзе 

зман ці ра ва лі вя лі кую сцэ ну з эк ра на мі для транс ля цыі, 

га ра джа нам спа да ба ла ся. І па да ру нак ад аб лас ных улад 

го ра ду — так са ма.

Старшыня аблвыканкама Ге надзь СА ЛА ВЕЙ па він ша ваў са 

свя там на бе ла рус кай мо ве, а по тым па да рыў мэ ру Го ме ля Пят ру 

Кі ры чэн ку сім ва ліч ны сер ты фі кат на су му 2 міль ё ны 750 ты сяч 

руб лёў. Гро шы мэ та выя: пры зна ча ны для за вяр шэн ня бу даў ніц тва 

па лі клі ні кі ў мік ра ра ё не № 17, а так са ма ўма ца ван ня ма тэ ры-

яль на-тэх ніч най ба зы ўста ноў ахо вы зда роўя аб лас но га цэнт ра. 

Кі раў нік воб лас ці пад крэс ліў, што па ста ян на ад кры ва юц ца но выя 

гра ні ту рыс тыч на га па тэн цы я лу го ра да. Сён ня за меж ні ка мі ак тыў-

на вы ка рыс тоў ва ец ца ме ды цын ская і азда раў лен чая ба за рэ гі ё на, 

ёсць перс пек ты вы не толь кі ў ме ды цын ска га ту рыз му.

Ужо амаль 10 прад пры ем стваў рас пра ца ва лі свае пра мыс ло-

выя эк скур сій ныя марш ру ты. На бі рае аба ро ты і гаст ра на міч ны 

ту рызм. Яго га лоў ны аб' ект і мес ца пры цяг нен ня ама та раў смач-

най і зда ро вай ежы — пер шы го мель скі «Мяс мал фэст».

Са праў ды, мно гія га мяль ча не ад да лі пе ра ва гу пля цоў цы ў 

мік ра ра ё не Ва ла та ва. Там прад стаў ні кі ўсіх мя са-ма лоч ных 

прад пры ем стваў Го мель шчы ны раз гар ну лі яр кае гаст ра на міч-

нае шоу. На ім знай шло ся мес ца як для дзя цей, якія ак тыў на 

ўдзель ні ча лі ў мно гіх кон кур сах і атрым лі ва лі за гэ та «гро шы», 

так і для да рос лых. Яны ра зам з пра фе сі я на ла мі маг лі на ву чыц ца 

га та ваць ці ра мі су ці прос та ад па чыць, па каш та ваў шы смач ную 

на цы я наль ную ежу.

Ну а са праўд ныя ка ро вы, авеч кі, тру сы, якіх мно гія дзе ці, 

як вы свет лі ла ся, ні ко лі на свае во чы не ба чы лі, вы клі ка лі са-

мыя бур ныя эмо цыі. Да рэ чы, экс па зі цыю су пра ва джа лі пра фе сі я -

на лы. І яны пра кож на га га да ван ца з ра да во дам рас каз ва лі 

ці ка выя гіс то рыі. Мне, на прык лад, жы вё ла вод Аляк сандр Пырх 

пад ра бяз на рас ка заў пра тое, як спраў ля ец ца з ад ным са сва іх 

га да ван цаў — бы ком галш цін скай па ро ды па мя ну шчы Ві лен. 

Да рэ чы, жы вё ла ва жыць больш за то ну.

Кон курс на цы я наль на га кас цю ма «Па лат но ста год дзяў», 

пра ве дзе ны ў ме жах Дня го ра да над Со жам, са браў ама та раў 

эт на гра фіі і мас тац кай са ма дзей нас ці з усёй Го мель скай воб-

лас ці. Кож ны ка лек тыў не толь кі дэ ман стра ваў уз ноў ле ныя строі

ме на ві та свай го рэ гі ё на, але і аў тэн тыч ныя тан цы, аб ра ды, улас-

ці выя той ці ін шай мяс цо вас ці.

Са мыя раз на стай ныя ім прэ зы прай шлі ва ўсіх кут ках Го ме ля. 

На бя рэж ную за поў ні лі ім пра ві за ва ныя тэ ма тыч ныя квар та лы — 

Квет ка вы, Рач ны, Ся мей ны... На цэнт раль най пло шчы вы бі ра лі 

са ма га ду жа га га мяль ча ні на, на пло шчы Паў стан ня — са мы 

гуч ны аў та ма біль. На ста ды ё не «Цэнт раль ны» ўдзель ні кі свя та 

па слу ха лі на род ную ар тыст ку Укра і ны Та і сію Па ва лій і ан самбль 

«Бе ла рус кія пес ня ры», а ўве ча ры пля цоў ка ка ля Ля до ва га па ла-

ца за поў ні ла ся мо лад дзю. Гурт «Дыс ка тэ ка Ава рыя» апраў да ў 

яе ча кан ні.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Тут бы ла му зы ка на 

лю бы густ — ад сім фа-

ніч най да цы ган скай. 

Ад мыс ло выя пля цоў кі 

раз мя шча лі ся па ўсім 

го ра дзе, але най больш 

ажыў ле на бы ло, вя до-

ма, у цэнт раль най яго 

част цы. Але не толь кі, 

бо пад час Дня го ра да, 

які свят ка ваў 891-ю га-

да ві ну, ад бы лі ся прэ-

зен та цыі, вы стаў кі і 

на ват з'я ві лі ся но выя 

аб' ек ты.

Но вы жы лы мік ра ра ён 

Аль шан ка атры маў доб-

ры спар тыў ны па да ру нак — 

фут боль нае по ле ў СШ

№ 41. Пер шая гуль ня ад-

бы ла ся па між ка ман дай 

гро дзен скіх чы ноў ні каў і 

ве тэ ра наў фут бо ла.

У ра ё не пар ка вай зо ны 

За нё ман скай част кі па чаў 

дзей ні чаць парк ак тыў на га 

ад па чын ку. У яго скла дзе — 

пер шы ў Бе ла ру сі му зей 

вуз лоў, вя ро вач ныя тра сы, 

ска лад ром, 100-мет ро вая 

тар зан ка. Ёсць па лі гон для 

гуль ні ў ла зер таг і маг чы-

масць скок нуць з ве жы.

Ура чыс ты кан цэрт прай-

шоў у пятніцу ў абласным 

дра ма тыч ным тэ ат ры. Тут 

ад кры лі вы стаў ку «Му зыч-

ны Грод на» і ўру чы лі па-

свед чан ні но вым га на ро-

вым гра ма дзя нам го ра да і 

лаў рэ а там Кні гі го на ру.

Старт свя точ ных ме ра-

пры ем стваў у су бо ту быў 

да дзе ны роў на апоўд ні на 

пло шчы Ты зен гаў за пе ра-

зво нам. А з са ма га ран-

ку гро дзен скія гіс то ры кі і 

края знаў цы пра вя лі па зна-

валь ныя эк скур сіі па гіс та-

рыч най част цы го ра да.

Ці ка васць га ра джан вы-

клі ка ла пля цоў ка рэ тра тэх-

ні кі, дзе бы лі прад стаў ле ны 

12 ра ры тэт ных аў та ма бі-

ляў і ма та цык лаў. Са мым 

ві до вішч ным і за хап ляль-

ным мож на на зваць дэ фі ле 

ро ты га на ро ва га ка ра ву ла 

ва ен на га фа куль тэ та ГрДУ 

імя Ян кі Ку па лы. 

Му зы ка па ка лен няў гу-

ча ла з пля цоў кі на пло шчы 

Ле ні на. Сваю пра гра му 

прад ста віў эст рад на-сім-

фа ніч ны ар кестр аб лас ной 

фі лар мо ніі, вы сту пі лі на род-

ныя ха ры і ан самб лі Грод на. 

Яск ра выя ну ма ры прад ста-

віў му зыч ны тэ атр «Ра да». 

Цёп ла су стра ка лі гро дзен-

цы ста ліч ных гас цей — Вік-

то рыю Алеш ку, Ла ры су 

Гры ба лё ву, Аляк сея Хляс-

то ва, Аляк санд ра Са ла ду ху. 

У лю та ран скай кір се ад быў-

ся кан цэрт ар ган най му зы-

кі ў вы ка нан ні Аляк санд ра 

Іса ка ва з Літ вы.

Пля цоў ка ка ля Ма ла-

дзёж на га цэнт ра бы ла 

на сы ча на ад па вед на. Тут 

пад акам па не мент рок-му-

зы кан таў, якія вы сту па лі 

амаль цэ лы дзень, мож на 

бы ло атры маць май стар-

клас па на ня сен ні та ту і ро-

вак, агле дзець вы стаў ку 

байк-тэх ні кі, на быць экс-

клю зіў ныя ску ра ныя вы-

ра бы. Пра цяг ну та но вая 

тра ды цыя — пра во дзіць у 

гэ ты дзень аб лас ны фес-

ты валь кні гі. Сё ле та ён ад-

быў ся трэ ці раз.

Ста ла ўжо тра ды цый-

ным і пра вя дзен не ў Дзень 

го ра да брэн да ва га ме ра-

пры ем ства — Свя та сы ру. 

Сё ле та ён па шы рыў ме жы 

і пе ра мяс ціў ся з га рад-

ско га пар ку на цэнт раль-

ны спар тыў ны ста ды ён. У 

фес ты ва лі пры ня лі ўдзел 

20 вы твор цаў сы ру, якія 

прад ста ві лі 75 га тун каў 

смач най пра дук цыі. 

Ураж ва лі раз на стай-

ныя вы ра бу з сы ру — ад 

кніг да ар хі тэк тур ных аб'-

ек таў. Але са мым хва лю-

ю чым для вы твор цаў стаў

кон курс на найлеп шы смак. 

У вы зна чэн ні маг лі ўдзель-

ні чаць усе пры сут ныя. 

Кан чат ко вую ацэн ку да ло 

экс перт нае жу ры. Са мым 

дып ла ма ва ным ака за ла ся 

прад пры ем ства «Ма лоч ны 

свет». Свя та сы ру су пра-

ва джа лі шмат лі кія кан цэр-

ты і ат рак цы ё ны. Ве ча рам 

ад бы ло ся вы ступ лен не па-

пу ляр на га спе ва ка Мак са 

Бар скіх.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Прад стаў ні кі Ак цябр ска га ра ё на рых ту юц ца аба ра няць свае строі 
на кон кур се на цы я наль на га кас цю ма.
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