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У Поль шчы апа га нi лi пом нiк Ра ка соў ска му
Скульп ту ру мар ша ла 

Кан стан цi на Ра ка соў ска га 

вы кра лi з ме ма ры яль ных 

мо гi лак у Ляг нi цы на за-

ха дзе Поль шчы. Яна бы ла 

част кай ад кры тай экс па зi-

цыi му зея, раз ме шча на га 

на мо гiл ках чыр во на ар мей цаў. Паз ней абез га лоў ле ная 

скульп ту ра бы ла зной дзе на на ад ной з ву лiц Ляг нi цы. Па-

сол РФ у Поль шчы Сяр гей Анд рэ еў за явiў РIА На вi ны, што 

па соль ства па тра буе ад ула даў кра i ны знай сцi i па ка раць 

вi на ва тых у ван да лiз ме. «Вi да воч на, што па стаў ле нае ў 

Поль шчы «на па ток» апа гань ван не пом нi каў са вец кiм 

во i нам-вы зва лi це лям на пра мую звя за на з ат мас фе рай 

ва ро жас цi ў ад но сi нах да СССР i Ра сii, якая на гня та ец ца 

на ма ган ня мi ўла даў i вя ду чых СМI, кам па нi яй па пе ра пiс-

ван нi i фаль сi фi ка цыi гiс то рыi ў ру са фоб скiм ду ху, якая 

даў но ста ла стрыж нем поль скай гiс та рыч най па лi ты кi», — 

га во рыц ца ў ка мен та рыi МЗС Ра сii, раз ме шча ным на 

сай це дып ла ма тыч на га ве дам ства. У МЗС ад зна чы лi, 

што «поль скiя ўла ды сва iх ад но сiн да брыд ка га зда рэн ня 

пуб лiч на да гэ та га ча су не вы ка за лi».

У Эк ва до ры за ба ра нi лi про даж ал ка го лю 
ў вы хад ныя

Ула ды Эк ва до ра пры ня лi ра шэн не за ба ра нiць про даж 

ал ка го лю ў вы хад ныя на боль шай част цы тэ ры то рыi кра i -

ны для пра ду хi лен ня рас паў сюдж ван ня ка ра на вi ру са ў 

рэс пуб лi цы, па ве дам ляе ТАСС.

«З 31 лi пе ня да 12 жнiў ня за-

ба ра ня ец ца про даж ал ка го лю ў 

пе ры яд з пят нi цы да ня дзе лi», — 

га во рыц ца ў па ве дам лен нi на 

сай це мяс цо ва га ка мi тэ та па 

дзе ян нях у над звы чай ных умо-

вах. Ме ры бу дуць дзей нi чаць у 

18 з 24 пра вiн цый кра i ны, у шас цi з iх бу дзе так са ма больш 

жорст кi рэ жым ка мен данц кай га дзi ны.

Ама тар даў нi ны пазнаў свайго двай нi ка 
на ста га до вым здым ку

Жы хар анг лiй ска га го ра-

да Сток парт, граф ства Вя лi-

кi Ман чэс тэр, вы явiў свай го 

двай нi ка на здым ку, зроб ле-

ным у 1905 го дзе. Пра гэ та 

па ве дам ляе вы дан не The 

Mirror.

24-га до вы Майкл Ка ра-

пiц, за хоп ле ны Вiк та ры ян скай эпо хай, атры маў зды мак 

ад сва iх сяб роў. Яны да сла лi яму фа та гра фiю, на якой 

зня ты вель мi па доб ны на яго юнак са сва ёй ма ла дой жон-

кай. «Я быў ура жа ны, ка лi зра зу меў, што гэ та не я. У нас 

ад на i тая ж пры чос ка, авал тва ру, фор ма но са i стыль у 

воп рат цы», — пры знаў ся ама тар даў нi ны.

Мужчына доў га шу каў iн фар ма цыю аб здым ку ў се цi ве 

i прый шоў да вы сно вы, што ён са праў ды быў зроб ле ны 

ў 1905 го дзе. «Мя не мно гiя на зы ва юць «па да рож нi кам у 

ча се», а я ця пер i не ве даю, як рэ ага ваць», — ад зна чыў 

бры та нец.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

У намінацыі «Найлепшы 

праект» ганаровае першае 

месца заняў звяздоўскі 

цыкл «Жывіце ў бяспецы», 

які на старонках газеты вя-

дзе Валяр'ян Шкленнік. 

— У нашай справе са-

мае галоўнае — гэта не 

дапускаць інфармацыйнага 

вакууму, — адзначыў 

Уладзімір Вашчанка. Калі 

сёння своечасова не даць 

аб'ектыўную інфармацыю, 

то адразу ж пойдуць чуткі, 

пачнуцца спрэчкі. А пасля 

давядзецца апраўдвацца. 

Таму я ўдзячны журналістам 

за ўзаемадзеянне і 

аб'ектыўнасць. Канешне, 

ёсць пэўныя пытанні, якія 

трэба вырашаць і паляп-

шаць. Але на прыкладзе 

нашай службы бачны кло-

пат дзяржавы аб людзях. 

Ёй зайздросцяць некато-

рыя калегі з іншых краін. 

І на сусветных пляцоўках 

адкрыта выказваецца дум-

ка, што ў Беларусі створана 

адна з наймацнейшых выра-

тавальных службаў свету.

Ул. інф.

Іна ва цыіІна ва цыі

БЕЗ АНІ Я КА ГА ГІП СУ
Мат рык сы для зрошч ван ня кос так ства ры лі 

на ву коў цы БДУ
Хі мі кі Бел дзярж уні вер сі тэ та ў скла дзе між на род на га 

ка лек ты ву пра цу юць над ства рэн нем бія рас кла даль-

ных кар ка саў для зрошч ван ня кос так. Склад рас-

пра цоў шчы каў прад стаў ле ны так са ма на ву коў ца мі 

з Ра сіі, Гер ма ніі і Ір лан дыі.

Сён ня для ар та пе дыі і хі рур гіі ак ту аль най з'яў ля ец ца 

праб ле ма па ска рэн ня зра стан ня кас ця ных тка нак пас ля 

цяж кіх пе ра ло маў, пры ро джа ных па та ло гій і бя гу чых ар та-

пе дыч ных за хвор ван няў. Ка лек тыў на ву коў цаў пра па нуе 

на мес ца па шко джа на га кас ця во га ўчаст ка ўжыў ляць по лі -

лак тыд ны мат рыкс. Гэ та аб' ём ная трох мер ная по рыс тая 

кан струк цыя з бія рас кла даль на га па лі ме ру, якая з дак лад-

нас цю да не каль кіх на на мет раў ін ды ві ду аль на ад лі ва ец-

ца пад кан крэт на га па цы ен та. Фор ма, па мер за ле жаць ад 

ха рак та ру і спе цы фі кі па шко джан няў. Мат рыкс вы кон вае 

па двой ную функ цыю — апор ную і ад наў лен чую: з ад на го 

бо ку, не па тра бу ец ца гіп са вая фік са цыя, а з дру го га, ад бы-

ва ец ца сты му ля ван не рос ту кле так і па ска рэн не пра цэ су 

за гой ван ня.

Ужыў ля юц ца мат рык сы на мес ца траў мы хі рур гіч ным 

шля хам. На пра ця гу ме ся ца ад бы ва юц ца рэ ге не ра цыя ра-

ны і ўтва рэн не но вых тка нак. У да лей шым вы ман не гэ тай 

кан струк цыі не па тра бу ец ца, бо яе склад за бяс печ вае бія-

су мя шчаль насць, рас кла даль насць і не так січ насць.

У гру пе між на род на га ка лек ты ву на ву коў цы БДУ ад каз-

ва юць за рас пра цоў ку са ста ву мат рык саў. Ма тэ ры ял для іх 

вы раб ля ец ца з па лі ме ра, атры ма на га ў НДІ фі зі ка-хі міч ных 

праб лем БДУ.

У ця пе раш ні час на ву коў цы пра вя лі да клі ніч ныя вы пра-

ба ван ні і пра цу юць над да баў лен нем у мат рыкс ан ты бі ё-

ты каў для зні жэн ня ры зы кі ін фі цы ра ван ня пры хі рур гіч най 

апе ра цыі.

Пры па спя хо вай рэа лі за цыі на ву ко ва га пра ек та іна ва цыя 

бу дзе пра па на ва ная ме ды кам для яго да лей шай апра ба цыі 

і ўка ра нен ня ў прак ты ку.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Бяс пе каБяс пе ка

Кi берз ла чын цы ўкра лi 
837 ты сяч до ла раў

Iх ах вя ра мi ста лi во сем бе ла рус кiх бан каў лi та раль на 

за тры ме ся цы мi ну ла га го да. Дзей насць па ру шаль нi-

каў за ко на спы нi лi пра ва ахоў нi кi. Пра гэ та па ве да мiў 

на мес нiк на чаль нi ка ўпраў лен ня па рас крыц цi зла-

чын стваў у сфе ры вы со кiх тэх на ло гiй МУС Ула дзi мiр 

Зай цаў.

Дзе сяць удзель нi каў ча ты рох мiж на род ных зла чын ных 

груп дзей нi ча лi з са ка вi ка да мая 2019 го да. Яны «пра ца ва-

лi» на тэ ры то рыi не толь кi Бе ла ру сi, але i Ра сii, Лат вii, Лiт вы, 

Укра i ны. Яны шу ка лi пад стаў ных асоб для рэ гiст ра цыi на 

свае iм ёны бан каў скiх i сiм-кар так i вы во дзi лi на яў ныя гро-

шы пры да па мо зе бан ка ма таў. Уз на га ро джан не тым, хто 

па га джаў ся на афарм лен не та кой карт кi, да хо дзi ла ча сам 

да 1 ты ся чы до ла раў.

Як жа iм уда ло ся ўкрас цi та кiя вя лi кiя гро шы? Гэ та рас-

тлу ма чыў след чы па асаб лi ва важ ных спра вах ад дзе ла па 

рас сле да ван нi зла чын стваў су праць iн фар ма цый най бяс пе кi 

i не за кон на га аба ро ту нар ко ты каў упраў лен ня След ча га 

ка мi тэ та па Мiн ску Па вел Куш нi рык.

— Зла чын цы вы явi лi бан каў скую ўраз лi васць, якой i ска-

рыс та лi ся. На тэ ры то рыi Злу ча ных Шта таў Аме ры кi пры да-

па мо зе шкод нас на га пра грам на га за бес пя чэн ня быў атры-

ма ны до ступ да элект рон ных пла цеж ных тэр мi на лаў, якiя 

бы лi ўста ля ва ны ў аб' ек тах ганд лю i сэр вi су. Пры да па мо зе 

руч но га ўво ду зла чын цы праз элект рон ныя тэр мi на лы ад-

праў ля лi ў бе ла рус кiя бан кi за пы ты па апе ра цы ях вяр тан ня 

па куп кi. У сваю чар гу, на строй кi пра цэ сiн гу та кiя, што бан кi 

Бе ла ру сi ў ме жах вы зна ча ных сум за лi ча лi срод кi на аплат-

ныя карт кi, якiя пас ля вы ка рыс тоў ва лi ся для зла чын ства. 

Зла мыс нi кi ад ра зу аб на яў нi ва лi гро шы ў бан ка ма тах, праз 

сiс тэ му дыс тан цый на га бан каў ска га аб слу гоў ван ня на бы ва-

лi крып та ва лю ту i вы во дзi лi яе на пад стаў ныя ра хун кi.

Та кiм чы нам, шэсць па ру шаль нi каў за ко на бы лi зме шча-

ны пад вар ту. Су праць iх рас па ча ты кры мi наль ныя спра вы 

па ч. 4 арт. 212 Кры мi наль на га ко дэк са (кра дзеж гра шо вых 

срод каў шля хам вы ка ры стан ня кам п'ю тар най тэх нi кi). Пры-

чым адзiн з за тры ма ных аб вi на вач ва ец ца ад ра зу па не каль-

кiх ар ты ку лах. Ён на бы ваў карт кi i праз да ркнэт рэа лi зоў ваў 

iх рэ квi зi ты не толь кi для здзяйс нен ня гэ та га зла чын ства, 

але так са ма для не за кон на га аба ро ту нар ка тыч ных срод каў. 

Акра мя та го, вы свет ле на яго да чы нен не да вы кра дан ня ў 

«Бел пош ты» больш за 30 ты сяч руб лёў, якое бы ло зроб-

ле на тры га ды та му. Адзiн з за тры ма ных для пры крыц ця 

ка рыс таў ся не са праўд ным паш пар там гра ма дзя нi на Да нii. 

У сваю чар гу, яму iн кры мi ну ец ца вы ка ры стан не пад роб ле-

ных да ку мен таў.

Кан чат ко вая су ма агуль най шко ды роз ным бан кам па-

куль не вя до мая.

— Мы пры ня лi не ад клад ныя за ха ды, каб спы нiць маг чы-

масць здзяйс нен ня та ко га вi ду зла чын стваў, — за зна чыў 

Ула дзi мiр Зай цаў. — Так, у Нац банк быў на кi ра ва ны лiст, у 

якiм, ся род iн ша га, бы ло рэ ка мен да ва на вы ста вiць лi мi ты 

па та кiх апе ра цы ях.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Ведай нашых!Ведай нашых! НАЙЛЕПШЫ ПРАЕКТ 
З МНС

Міністэрства па надзвычайных сітуацыях 

узнагародзіла журналістаў, якія асвятляюць 

дзейнасць беларускіх ратавальнікаў. Цырымонія 

прайшла ў пятніцу ва Універсітэце грамадзянскай 

абароны. Пераможцы атрымалі граматы 

і каштоўныя падарункі. Іх уручыў асабіста міністр 

па надзвычайных сітуацыях Уладзімір Вашчанка.

У кра i не за пус цi лi адзi ную ма-

бiль ную пра гра му для элект ра-

 ма бi лiс таў — Malanka. Пры-

ем ная на вi на: за пра вiць сваё 

аў то на элект рыч най ця зе 

ўсё яшчэ можна бяс плат на. 

Аб гэ тым рас ка заў на мес нiк 

ды рэк та ра «Бе ла рус наф ты» 

Анд рэй КО ЦIК.

— За рад ка элект ра ма бi ляў у 

нас бы ла бяс плат ная з 2014 го да, 

па куль мы пра ца ва лi ў тэс та вым 

рэ жы ме. Бяс плат ны пе ры яд тэс-

цi ра ван ня да дат ка бу дзе за хоў вац ца 

яшчэ пры клад на ме сяц, але ў да лей-

шым кошт 1 кВт на стан цы ях па ста ян -

на га то ку (хут кiя ЭЗС) скла дзе 39 ка-

пе ек, на стан цы ях пе ра мен на га то ку 

(па воль ных) — 29 ка пе ек. Та кi ўзро-

вень та ры фаў най больш пры маль ны 

для на ша га рын ку, цэ ны — са мыя 

нiз кiя ў Еў ро пе. Гэ та па вiн на сты му-

ля ваць аў та ма бi лiс таў да па ве лi чэн ня 

«зя лё ных» аў то ў кра i не. Ра зам з тым 

мы раз гля да ем маг чы масць ад пус-

каць элект ра энер гiю для за ра ду па се-

сii — да не аб ход на га ўзроў ню за рад кi. 

На па воль ных ЭЗС кошт ад ной се сii скла-

дзе 5,46 руб ля, на хут кiх — 7,34 руб ля, 

не за леж на ад коль кас цi ад пу шча ных 

кВт у га дзi ну.

Анд рэй Ко цiк ад зна чыў, што раз гля-

да ец ца ва ры янт, каб у бу ду чы нi аплач-

ваць за рад ку элект ра ма бi ля мож на бы ло 

толь кi з да па мо гай ма бiль най пра гра мы. 

«Бо гэ та зруч ны i су час ны спо саб. Кi-

роў цу не трэ ба ста яць у чар зе да апе ра-

 та ра, каб апла цiць за рад ку, да ста ваць 

бан каў скую карт ку, мож на бу дзе прос та 

ска рыс тац ца смарт фо нам. Да ма бiль-

най пра гра мы пры вяз ва ец ца бан каў-

ская карт ка ўла даль нi ка, i ў да лей шым 

апла та ажыц цяў ля ец ца ў не каль кi клi-

каў. Для нас важ на атры маць зва рот ную 

су вязь: маг чы масць за даць пы тан не, 

да слаць пра па но ву ёсць у са мой пра-

гра ме, па гля дзець на ста тыс ты ку i вы-

зна чыць, што лепш для ка рыс таль нi каў: 

на прык лад, аплач ваць элект ра энер гiю 

па кi ла ва тах або пла цiць за ад ну се-

сiю. Для нас перш за ўсё важ ны клi-

ент, на яго мер ка ван не мы i бу дзем 

ары ен та вац ца».

Рас пра цоў кай пра грам на га за-

бес пя чэн ня ма бiль най пра гра мы 

зай ма ла ся сла вен ская кам па нiя 

Etrel. Iн жы нер «Бе ла рус наф ты» 

Мак сiм СУ СА РЭН КА рас ка заў, што 

пра гра ма да зва ляе ўба чыць раз мя-

шчэн не ўсiх за рад ных стан цый кра-

i ны, са ры ен та вац ца, цi сва бод ная 

па трэб ная стан цыя ў гэ ты мо мант, 

так са ма ў пра цэ се за рад кi ўла даль-

нiк элект ра ка ра мо жа ад са чыць усе 

па трэб ныя па ра мет ры: коль кi ча су за-

ста ло ся да поў най за рад кi, якую ад лег-

ласць пра е дзе элект ра ма бiль на астат-

кавым за ра дзе i iн шае. «Ка рыс тац ца 

пра гра май вель мi прос та: скач ва ем з 

Apple Store або Play Market, рэ гiст ру ем-

ся, уво дзiм ха рак та рыс ты кi аў та ма бi ля 

i за ра джа ем яго. Гро шы спiс ва юц ца па 

фак це за вяр шэн ня за рад кi. Да рэ чы, у 

пра гра мы ёсць роз ныя раз дзе лы. На-

прык лад, ва ўклад цы «Мой аў та ма бiль» 

прад стаў ле ны 37 ма рак аў то: ад BMW 

i Nissan да Brammo, Tata, Mia i iн шых. 

Для кож на га элект ра ка ра па ка за на, 

якая ёмiс тасць ба та рэi, за пас хо ду, тып 

раз' ёму i iн шыя па ра мет ры».

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Тэх на ло гiiТэх на ло гii

ЗА ПРАЎ КА СА СМАРТ ФО НА
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