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Як нас ду раць...

ДА ПА МАГ ЛА ПА-СЯБ РОЎ СКУ
У дзя жур ную часць Пін ска га ГА УС звяр ну ла ся з зая-

вай мяс цо вая жы хар ка, па ве да міў стар шы ін спек тар 

гру пы ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў Пін ска га га-

рад ско га ад дзе ла ўнут ра ных спраў Аляк сандр Кас-

цю ке віч.

Жан чы на па ве да мі ла, што яе зна ё мы пін ча нін, 1993 го да 

на ра джэн ня, прый шоў да яе на ра бо ту. Там у хо дзе гу тар кі 

ма ла ды ча ла век па скар дзіў ся, што ў яго смарт фо не пе ра-

стаў пра ца ваць ін тэр нэт і па пра сіў яе даць сваю сім-кар ту 

для ак ты ва цыі ін тэр нэт-злу чэн ня. За яў ні ца, ні чо га не па да-

зра ю чы, да ста ла сім-кар ту са свай го тэ ле фо на і пе рад ала 

яе хлоп цу. Пас ля ча го ад лу чы ла ся па ра бо чых спра вах.

Тым ча сам ма ла ды ча ла век уста віў чу жую сім-кар ту ў 

свой тэ ле фон і з да па мо гай пра гра мы «V-бан кінг» афор міў 

за яў ку на крэ дыт у су ме 100 руб лёў. Атры маў шы па цвяр-

джэн не, гро шы пе ра вёў са бе на бан каў скую карт ку і вы да-

ліў гэ тую пра гра му.

Праз не ка то ры час жан чы не прый шло СМС-па ве дам-

лен не пра за па зы ча насць.

Па фак це мах ляр ства ў да чы нен ні да муж чы ны рас па-

ча та кры мі наль ная спра ва.

Па мяць

СКА ЗА НАЕ ЗА СТА ЕЦ ЦА
Стра та, для якой цяж ка знай сці па раў на нне. Па мёр Ілья 

Кур ган. На 94-м го дзе жыц ця. Не ста ла май стра пер шай 

ве лі чы ні — 

за ха валь ні ка 

бе ла рус кай 

мо вы, зна ка-

мі та га дык та-

ра, пе да го га. 

Мно гія па ка-

лен ні ар тыс-

таў і вя ду чых 

на ра дыё і тэ-

ле ба чан ні за сво і лі сцэ ніч ную мо ву ме на ві та ад яго — муд-

ра га на стаў ні ка, пра фе са ра Ільі Льво ві ча Кур га на.

Яго го лас ве да ла ўся Бе ла русь. Ба дзё рае «Га во рыць 

Мінск!» гу ча ла ў па чат ку ра дыё пе ра дач — гэ та ён на пра-

ця гу мно гіх га доў па чы наў па ве дам лен ні пра жыц цё кра і-

ны, пра на ві ны лі та ра ту ры і мас тац тва. Міль ё ны слу ха чоў 

ім гнен на па зна ва лі гэ ты доб ра зыч лі вы го лас. Пяць дзя сят 

га доў та му проз ві шча Ільі Кур га на бы ло за не се на ў га на ро-

вы спіс са мых пры зна ных дзея чаў ай чын на га мас тац тва — 

ён стаў за слу жа ным ар тыс там БССР.

Плён ная пра ца Ільі Льво ві ча на ка фед рах Бе ла рус кай 

ака дэ міі мас тац тваў, Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі-

тэ та куль ту ры і мас тац тваў па поў ні ла скарб ні цу ай чын най 

аду ка цыі. Яго дзей насць рэ жы сё ра-рэ пе ты та ра і пе да го га-

кан суль тан та вя ду чых тэ ат раў да ла маг чы масць усім нам 

чуць са сцэ ны чыс цют кую бе ла рус кую мо ву.

Род най мо ве ён слу жыў усе свае га ды.

Яўген ПЯСЕЦКІ.

Ця пер ужо ні ко га не здзіў ляе той 

факт, што ка рыс таль ні кі час цей 

ста лі пла ціць ма біль ным тэ ле фо-

нам, чым вы ка рыс тоў ваць ста-

цыя  нар ны кам п'ю тар. Па чы на ю чы 

з 2016 го да та кі трэнд стаў пра соў-

вац ца най больш ак тыў на. З та го 

мо ман ту пры рост на ка рысць «ма-

бі лы» склаў амаль два ра зы.

Прэс-сак ра тар кам па ніі элект-

рон ных пла ця жоў Assіst Belarus 

Ма ры на НА ВАГ РОД СКАЯ па дзя лі-

ла ся ці ка вым што га до вым ста тыс-

тыч ным ана лі зам ін тэр нэт-пла ця жоў 

у на шай кра і не. Вы свет лі ла ся, што 

су свет ны трэнд апла тай смарт фо нам 

прый шоў да нас тры га ды та му і сён ня 

ўжо скла дае больш за 45 %. Най боль-

шы ска чок на ка рысць ма біль ных пла-

ця жоў быў у 2017—2018 га дах. Пры 

гэ тым да кан ца 2018 го да до ля ка рыс-

таль ні каў у су свет ным маш та бе, якія 

ад да юць пе ра ва гу ма біль ным тэ ле фо-

нам пе рад дэ скто пам пры па куп ках у 

ін тэр нэ це, да сяг ну ла 58 %.

Ан лайн-па куп кі ўсё яшчэ вы клі ка-

юць у спа жыў цоў на сця ро жа насць, і 

ўсё ж скеп ты цызм зні жа ец ца. Трэнд 

на ма біль ныя пла ця жы пра цяг не 

рас ці. Экс пер ты ча ка юць, што ўжо 

праз па ру га доў ан лайн-па куп кі ў 

ма бай ле бу дуць складаць 90 % ся-

род ка рыс таль ні каў смарт фо наў, 

а ў Бе ла ру сі гэ ты па каз чык да сяг не 

60 %. Ча ка ец ца, што су свет ны ры нак 

та кіх па ку пак у най блі жэй шыя сем га-

доў што год ста не пры рас таць на 33 % 

у год і да 2025-га да сяг не аб' ёмаў у 

457 млрд до ла раў.

«Ска чок аплат з да па мо гай ма біль-

ных пла ця жоў ад быў ся ў пер шую чар-

гу з-за раз віц ця тэх на ло гій. Смарт фон 

для ка рыс таль ні ка стаў больш зруч-

ным срод кам для вы ха ду ў ін тэр нэт. 

Ін тэр нэт-тра фік стаў на шмат леп шы, 

у пер шую чар гу хут чэй шы. У су вя зі з 

гэ тым сай ты ста лі хут ка пе ра бу доў-

вац ца, і та му сён ня прак тыч на кож ны 

з іх мае адап тыў ны ды зайн. Ін тэр нэт-

ганд ля ры ў да да так пра па ну юць ка-

рыс таль ні кам ма біль ныя пра гра мы 

сва іх вір ту аль ных кра маў. Пра грэс не 

ста іць на мес цы, а раз віц цё трэн ду 

на ма біль ныя пла ця жы бу дзе пра цяг-

вац ца, і ўжо да 2023 го да пла ця жы з 

да па мо гай тэ ле фо на бу дуць знач на 

пе ра ва жаць над кам п'ю та рам», — 

ад зна чыў ды рэк тар Assіst Belarus 

Вя ча слаў СЕ НІН.

Сён ня ма біль ныя пла ця жы вы-

ка рыс тоў ва юць пе ра важ на жы ха ры 

га ра доў, та му ў сель скай мяс цо вас-

ці экс пер ты ба чаць вя лі кі па тэн цы ял 

для рос ту. Га лоў ны м жа фак та рам, 

які пры цяг ва е спа жыў цоў у цэ лым 

да ін тэр нэт-па купак і пла ця жоў, 

з'яўляецца маг чы масць ку піць без 

чэр гаў, зра біць па пя рэд ні за каз, пра-

ве рыць на яў насць та ва ру і атрым лі-

ваць пер са наль ныя бо ну сы. У той 

жа час пра даў цы ўсё гэ та мо гуць 

даць па куп ні кам, та му што про да жы 

ў ін тэр нэ це пры но сяць знач ную эка-

но мію на арэн дзе і ін шых апе ра цый-

ных вы дат ках, звя за ных з про да жа мі 

аф лайн.

Сяр гей КУР КАЧ.

Больш за 30 ты сяч ку біч ных мет раў па вет ра 

пра пам па ва лі спе цы я ліс ты, за мя ра ю чы 

«ну ля вы фон» на тэ ры то рыі, што пры ля гае 

да пля цоў кі бу даў ніц тва стан цыі. На штат ным 

пунк це на зі ран няў на ме тэа ра ла гіч най стан цыі 

Мар ку ны раз ме шча ны дзве па вет ра філь тра валь-

ныя ўста ноў кі для ад бо ру проб ра дые ак тыў ных 

аэ ра зо ляў і га за па доб на га ра дые ак тыў на га 

ёду. Ада бра ны про бы для вы яў лен ня ў па вет ры 

ра дые ак тыў на га вуг ля ро ду і тры тыю, а так са ма 

про бы па вет ра, ва ды, гле бы, дон ных ад кла дан няў 

і рас лін нас ці для ла ба ра тор ных да сле да ван няў. 

Ра бо ты пра во дзі лі ся з 15 да 20 жніў ня і бы лі 

цал кам вы ка на ны.

Па ля вая га ма-спект ра льная здым ка пра ве дзе на 

больш чым у 200 пунк тах па пе ры мет ры пля цоў кі АЭС 

і лі ніі рэк Паў пе і Ві лія. Вы ме ра на дно і ва да ў кант-

роль ным ство ры — вус ці Паў пе, пунк тах во да за бо ру 

і ва да скі ду Ві ліі. Вы мя рэн ні да поў не ны пе ша ход най і 

аў та ма біль най га ма-здым ка мі, што па шы ры ла пло шчу 

да сле да ван ня.

Най больш эфек тыў ным вы ка ры стан нем атры ма ных 

за ме раў «ну ля во га фо ну» мо жа стаць пра вя дзен не сіс-

тэ ма тыч ных на зі ран няў за ра дые эка ла гіч най сі ту а цы яй 

у гэ тым ра ё не. Паў тор ныя вы мя рэн ні мэ та згод на пра вес ці 

праз год пас ля фі зіч на га за пус ку атам най элект ра стан цыі 

з пры цяг нен нем прад стаў ні коў гра мад скас ці, упэў не ны 

спе цы я ліс ты. А прак тыч ны во пыт і вы ні кі пра ве дзе на га 

гра мад ска га пе рад экс плу а та цый на га да сле да ван ня мож на 

рас паў сю дзіць на ін шыя ядзер ныя і ра ды я цый на не бяс печ-

ныя аб' ек ты роз ных кра ін.

Іры на СІ ДА РОК.

Но выя трэн ды

Смарт фон ста но віц ца 
су час ным ка шаль ком

Да 2023 го да 
ма біль ныя пла ця жы 

і ў Бе ла ру сі 
ста нуць пе ра ва жаць 

над дэ скто пам

За вяр шы ла ся эка экс пе ды цыя на Бе ла рус кай АЭС

Мет ро — на зі мо вы 
рэ жым ра бо ты

Пад зем ка пе ра хо дзіць на яго з 26 жніў-

ня. Ця пер у ра ніш нія і вя чэр нія га дзі ны 

пік цяг ні кі бу дуць ха дзіць з ін тэр ва лам 

у дзве хві лі ны на абедз вюх лі ні ях — 

Мас коў скай і Аў та за вод скай.

Лет ні рэ жым, які пра ду гледж ваў па ве лі-

чэн не ін тэр ва лаў ру ху, дзей ні чаў з 1 лі пе ня. 

Ён быў уве дзе ны ў су вя зі са зні жэн нем па-

са жы ра па то ку ў пад зем цы.

Так са ма на прад пры ем стве звяр ну лі ўва-

гу на тое, што вар та ўліч ваць ін фар ма цыю 

аб ча со вым аб ме жа ван ні до сту пу на плат-

фор мы асоб ных стан цый у су вя зі з ра монт-

ны мі ра бо та мі. Да 24 жніў ня за кры ты вы хад 

№1-1 стан цыі «Ус ход» — тут фар бу юць ме-

та ла кан струк цыі кры тых па віль ё наў, і адзін 

з вы ха даў стан цыі «Фрун зен ская» цал кам 

за кры ты да 31 жніў ня з-за ра мон ту за пра-

шаль най пля цоў кі.

Па ча ло ся 
тра фей нае па ля ван не

У ад па вед нас ці з Пра ві ла мі вя дзен-

ня па ляў ні чай гас па дар кі і па ля ван ня 

се зон бу дзе доў жыц ца да 30 ве рас-

ня, па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве ляс ной 

гас па дар кі.

Зда бы ваць да зва ля ец ца ла ся, вы са ка-

род на га і пля міс та га але няў, а так са ма лань. 

Па ля ваць мож на на да рос лых са мцоў, се-

лек цый ных жы вёл лю бо га по лу і ўзрос ту.

За ка на даў ствам да зво ле ны на ступ ныя 

спо са бы і пры ла ды зда бы чы: збро е вы з 

за са ды, з па ды хо ду, мож на вы ка рыс тоў-

ваць на раз ную па ляў ні чую зброю (з дуль най 

энер гі яй ку лі звыш 3000 джо у лей), глад ка-

стволь ную па ляў ні чую зброю з па тро на мі з 

ку ляй, па ляў ні чыя лу кі і ар ба ле ты.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Аран да ва ную 
ма ё масць — у лам бард

10 ве ла сі пе даў, ка ме ра GoPro і бу-

даў ні чыя ін стру мен ты — гэ тыя і яшчэ 

мно га ін шых рэ чаў пры сво іў 34-га до-

вы мін ча нін. Фі гу рант «за раб ляў» у 

роз ных ра ё нах ста лі цы. Але пра цяг-

вац ца доў га гэ та не маг ло: муж чы ну 

за тры ма лі пра ва ахоў ні кі.

Зла чын ная за ду ма ў яго з'я ві ла ся не-

каль кі ме ся цаў та му. Пра цу ю чы ахоў ні кам 

у ад ной з уста ноў ста лі цы, фі гу рант па чаў 

за хап ляц ца крып та ва лю тай і стаў ка мі ў 

бук ме кер скіх кан то рах. Муж чы на аб раў, як 

яму зда ло ся, доб ры спо саб раз ба га цець — 

браць у арэн ду ма ё масць, зда ваць яе ў 

лам бар ды, а на атры ма ныя гро шы «вы пра-

боў ваць шчас це». Пла нам не на ка на ва на 

бы ло спраў дзіц ца. У хут кім ча се ад буй ных 

укла дан няў у фі гу ран та не за ста ло ся і сле-

ду, апроч вя лі кіх даў гоў.

Зла мыс нік за ві на ва ціў ся арэн да даў цам 

па ру фо та апа ра таў, дзя ся так ве ла сі пе даў і 

на ват ад бой ны ма ла ток. Агуль ная су ма пры-

свое най ма ё мас ці скла ла больш за 10 ты-

сяч руб лёў. Вя до ма, што ра ней муж чы на да 

кры мі наль най ад каз нас ці не пры цяг ваў ся.

Як па ве да мі ла су пра цоў нік ад дзе ла ін-

фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў ГУ УС Мін-

гар вы кан ка ма Да р'я БА БОК, ма тэ ры я лы 

пра вер кі пе ра да дзе ны ў Ле нін скі, Фрун зен-

скі і Цэнт раль ны ра ён ныя ад дзе лы След ча га 

ка мі тэ та для да чы пра ва вой ацэн кі дзе ян-

ням муж чы ны.

Кан стан цін ЛЮТ КЕ ВІЧ.

Па каш та ва лі 
дзе да вы таб лет кі

Зда рэн не ад бы ло ся ў вёс цы Га ра дзец 

Сто лін ска га ра ё на. Двое 5-га до вых 

дзя цей-двай ня так, хлоп чык і дзяў-

чын ка, ад пра ві лі ся да свай го ста рэй-

ша га 23-га до ва га бра та. Той быў за-

ня ты ўбор кай до ма ня бож чы ка-дзе да 

і ўдзяліць на леж ную ўва гу ма лень кім 

гас цям не мог. Та му тыя вы ра шы лі 

тро хі па гу ляць у два ры. У іх по ле зро-

ку тра пі лі па ке ты са смец цем, якія ў 

гэ ты час вы но сіў брат з ха ты.

«Рэ ві зо ры» вы ра шы лі пра ін спек та ваць 

іх змес ці ва. Ся род ін ша га двай нят кі знай-

шлі дзя ду ле вы таб лет кі, якія ім гнен на тра-

пі лі ў рот. Праз не ка то ры час дзе ці ад чу лі 

не да ма ган не і ад пра ві лі ся да до му да ма-

мы, якая ад ра зу ж за ўва жы ла ня доб рае. 

Рас пы таў шы дзя цей, жан чы на да ве да ла-

ся пра зна ход ку ле ка вых прэ па ра таў і іх 

ужы ван не, пас ля ча го вы клі ка ла «хут кую». 

Дзе ці бы лі зме шча ны ў рэ ані ма цый нае ад-

дзя лен не Сто лін скай цэнт раль най ра ён най 

баль ні цы. Па ін фар ма цыі УУС Брэсц ка га 

абл вы кан ка ма, ця пер жыц цю двай ня так 

ні што не па гра жае, пра ва ахоў ні кі пра во-

д зяць пра вер ку.

Гуль ня з за пал ка мі 
пры вя ла да па жа ру

Ран кам у служ бу вы ра та ван ня «101» 

па сту пі ла па ве дам лен не аб па жа ры 

га ра жа ў вёс цы Ка на пель чы цы Та ла-

чын ска га ра ё на.

На мес цы вы клі ку пад раз дзя лен ні МНС 

вы яві лі ад кры тае га рэн не да ху бу дын ка, 

а так са ма лег ка во га аў та ма бі ля, які ста яў 

по бач.

Як ста ла вя до ма паз ней, гас па дар пры-

ват на га пад вор ка ў гэ ты час зна хо дзіў ся на 

ра бо це і пра тое, што ад бы ло ся, да ве даў ся 

ад ві да воч цаў. Як па ве да мі лі ў МНС, пра вер-

ка па ка за ла, што пры чы най па жа ру па слу-

жы ла сва воль ства з аг нём шас ці га до ва га 

су сед ска га дзі ця ці. У гэ ты час баць кі хлоп-

чы ка пра ца ва лі, яго да гля да ла ба бу ля.

У вы ні ку па жа ру ні хто не па цяр пеў. 

Аб га рэў дах га ра жа, за ку ра ны сце ны, знач-

на па шко джа ны лег ка вы аў та ма біль.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Кан стан цін ЛЮТ КЕ ВІЧ.


