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Эль ві ра Гер ман ста ла чэм пі ён кай Еў ро пы 
ў бе гу на 100 м з бар' е ра мі

У фі на ле кан ты нен таль на га фо ру му ў Бер лі не бе ла рус ка 

па ка за ла вы нік 12,67 сек, у фі ніш ным ство ры апя рэ дзіў-

шы дзвюх са пер ніц з Гер ма ніі. Па мэ ла Дут ке віч за ня ла 

дру гое мес ца — 12,72 сек, Сін дзі Ро ле дэр ста ла брон-

за вым пры зё рам — 12,77 сек.

З пос пе хам бе ла рус кую спарт смен ку па він ша ваў Прэ зі дэнт. 

«Гэ тая вы дат ная пе ра мо га ў са пер ніц тве з ат ле та мі су свет на га 

ўзроў ню пры нес ла шмат ста ноў чых эмо цый бе ла рус кім ба-

лель шчы кам», — га во рыц ца ў він ша ван ні. Кі раў нік дзяр жа вы 

пе ра ка на ны, што дзя ку ю чы пра ца ві тас ці, мэ та на кі ра ва нас ці, 

цу доў най тэх ніч най пад рых тоў цы Эль ві ра Гер ман пра цяг не 

па спя хо вае ста наў лен не ў да рос лым спор це, па ка ра ю чы вы-

шэй шыя пры ступ кі п'е дэс та лаў най буй ней шых спа бор ніц тваў. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка па жа даў усёй бе ла рус кай ка ман дзе 

моц на га зда роўя і но вых пе ра мог.

«Пад час вы ха ду на старт ха це ла толь кі за ла ты ме даль, — 

ад зна чае Эль ві ра. — На стар це ска за ла са бе: за ла ты або ні-

я кі. Ка лі ўсё атры ма ла ся, аб ры нуў ся шквал эмо цый. По бач са 

мной бег ла Па мэ ла Дут ке віч з Гер ма ніі, ба я ла ся, што яна пля-

чом мо жа ўлез ці пер шай на фі ні шы, але гэ та га не зда ры ла ся. 

Да гэ та га чэм пі я на ту ра зам з трэ не рам Вік та рам Мяс ні ко вым 

пра ра бі лі вя лі кі аб' ём ра бо ты, я ўжо ста біль на бег ла ў ра ё не 

12,60—12,80 сек. У Бер лі не па ка за ла свой вы нік, хоць пе рад 

па чат кам чэм пі я на ту ад чу ва ла праб ле мы са зда роў ем. Ка лі 

вый шла на старт, па чаў ся не вя лі кі дождж, і я па ду ма ла пра тое, 

што гэ та доб ры знак, бо ўмею бе гаць пад даж джом».

На га да ем, у 2016 го дзе Эль ві ра Гер ман за ва я ва ла за ла ты 

ме даль ма ла дзёж на га чэм пі я на ту све ту.

Ад зна чым, што ў фі наль ным за бе гу ў Бер лі не вы сту пі ла і 

Алі на Та лай, якая не змаг ла фі ні ша ваць, да пус ціў шы па мыл ку 

на бар' е ры.

За ла тая ўзна га ро да Гер ман ста ла чац вёр тай у скар бон цы 

бе ла рус кай ка ман ды на чэм пі я на це Еў ро пы ў Бер лі не. Ра ней 

брон за вы мі пры зё ра мі ста лі Дзміт рый Дзю бін у ха дзе на 

50 км, у штур хан ні яд ра — Але на Ду біц кая і дзе ся ці бо рац Ві таль

Жук. Дзя ку ю чы «зо ла ту» Гер ман Бе ла русь пе ра мяс ці ла ся на 

шос тае мес ца ў ме даль ным за лі ку.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.



ЗА ПЛА ЦІ... І ЖЫ ВІ 
СПА КОЙ НА

Як па ве да міў Ка мі тэт дзярж кант ро лю, дзве мін скія 

фір мы не да пла ці лі 5,6 мільёна руб лёў па дат каў 

з-за та го, што афарм ля лі фік тыў ныя здзел кі.

Ра бот ні кі Баб руй ска га між ра ён на га ад дзе ла ўпраў-

лен ня ДФР Ка мі тэ та дзярж кант ро лю па Ма гі лёў скай 

воб лас ці вы яві лі, што ў 2011—2015 га дах ня чыс тыя на 

ру ку ка мер сан ты ства ры лі бры тан скі суб' ект гас па да-

ран ня, каб ухі ліц ца ад вы пла ты па дат каў на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі. Му сіць, каб ле пей за мес ці сля ды, кі ра ва лі 

яны гэ тай кам па ні яй-не рэ зі дэн там па ін тэр нэ це. І з чыс-

тым сэр цам за клю ча лі фік тыў ныя здзел кі па на быц ці ў 

пад кант роль най ім бры тан скай фір мы ім парт ных элект-

рон ных кам па не нтаў па за вы ша ных цэ нах. Фак тыч на 

ж та вар на бы ваў ся не па срэд на ў за меж на га вы твор цы 

па больш ніз кай ца не.

Су дом Фрун зен ска га ра ё на го ра да Мін ска раз гле-

джа на кры мі наль ная спра ва ў да чы нен ні да трох кі раў-

ні коў дзвюх ста ліч ных фір маў па фак тах ухі лен ня ад 

вы пла ты па дат каў і збо раў у су ме 5,6 мільёна руб лёў. 

На ла ве пад суд ных апы ну лі ся ды рэк тар ТАА «ФІК» (ён 

жа зай маў па са ду на мес ні ка ды рэк та ра ТАА «БЭК-экс-

перт») і два яго на мес ні кі. У хо дзе па пя рэд ня га рас сле-

да ван ня ў бюд жэт кам пен са ва на 330 ты сяч руб лёў з 

агуль най су мы на не се най шко ды.

За ня вы пла ту па дат каў у асаб лі ва буй ным па ме ры 

ды рэк тар пры су джа ны да па збаў лен ня во лі на пяць 

га доў з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці. Два на мес ні кі ды рэк-

та ра — на ча ты ры га ды з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці. Усе 

трое па збаў ле ныя пра ва зай маць па са ды, звя за ныя з 

вы ка нан нем ар га ні за цый на-рас па рад чых і ад мі ніст ра-

цый на-гас па дар чых аба вяз каў, на тэр мін пяць га доў.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск» (210026, г. Витебск, ул. Суворова,16) сообщает о том, что 9 августа 
2018 года на внеочередном общем собрании акционеров принято решение о выплате дивидендов за 1 полугодие 2018 года. Сумма дивидендов за 1 по-
лугодие 2018 года составляет 56 415,69 рубля. Размер начисленных дивидендов на одну простую (обыкновенную) акцию составляет 0,012604467 рубля. 

Дивиденды юридическому лицу выплачиваются путем перечисления на текущий (расчетный) счет до 22 августа 2018 года, физическим лицам выпла-
чивается согласно пункту 7.2. протокола № 61 годового общего собрания акционеров от 28 марта 2018 года. 
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Су гуч чаСу гуч ча  

КНІЖ НЫЯ СТА СУН КІ 
ПА ШЫ РА ЮЦ ЦА

У Мі ніс тэр стве ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь прай-

шло па ся джэн не бе ла рус кай част кі ка ар ды на цый най 

гру пы па рэа лі за цыі «Пра ек та пе ра кла ду і пуб лі ка цыі 

кла січ ных лі та ра тур ных тво раў Кі тая і Бе ла ру сі».

На го дай для шы ро кай раз мо вы ста ла пад рых тоў ка да ўдзе лу 

бе ла рус кай дэ ле га цыі ў Між на род най кніж най вы стаў цы-кір-

ма шы Bеіjіng Іntеrnаtіоnаl Bооk Fаіr (BІBF 2018), якая прой дзе 

ў жніў ні ў Пе кі не. Мі ністр ін фар ма цыі Аляк сандр Кар лю ке віч 

ад зна чыў, што ў апош нія не каль кі га доў у Бе ла ру сі да стат ко ва 

ак тыў на на ла джа ны ад но сі ны пе ра клад чы каў мас тац кай лі та-

ра ту ры Кі тая на бе ла рус кую мо ву з пісь мен ні ка мі і вы даў ца мі 

Кі тая. Як вы нік — плён ная дзей насць вы да вец тва «Мас тац кая 

лі та ра ту ра» і Вы да вец ка га до ма «Звяз да». У ад ной толь кі се рыі 

кніг «Свет лыя зна кі: паэ ты Кі тая» па ба чы лі свет два нац цаць 

паэ тыч ных збор ні каў, па ло ва з якіх — ад ра зу на дзвюх мо вах: 

бе ла рус кай і кі тай скай. Вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра» 

пай шло да лей за ін шыя вы да вец кія струк ту ры, на ла дзіў шы 

парт нёр скія ад но сі ны з кі тай скім бо кам як фун да та рам цэ ла га 

шэ ра гу кніж ных пра ек таў. У ве рас ні 2019 го да мяр ку ец ца ад-

крыц цё ад мыс ло вых «кі тай скіх па ліц» у ад ной з мін скіх кні га рань 

«Бел кні гі». З пэў ны мі ідэ я мі да ўдзе лу ў між на род най вы стаў цы 

ў Пе кін вы праў ля ец ца і рэ дак цыя ча со пі са «Вя сёл ка». Пра гэ тыя 

і ін шыя пла ны іш ла раз мо ва на па ся джэн ні бе ла рус кай част кі 

ка ар ды на цый най гру пы па рэа лі за цыі «Пра ек та пе ра кла ду і пуб-

лі ка цыі кла січ ных лі та ра тур ных тво раў Кі тая і Бе ла ру сі».

У час па езд кі ў Кі тай ад імя Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Цэнт ру 

куль ту ры Бе ла ру сі ў Дру гім Пе кін скім уні вер сі тэ це за меж ных 

моў бу дзе пе ра да дзе на біб лі я тэ ка су час най бе ла рус кай лі та-

ра ту ры.

Сяр гей ШЫЧ КО



Удзель ная ва га мо ла дзі ся род 

пра цу ю чых скла дае 22,6 %. 

Асноў ная до ля за ня та ў крэ а тыў-

най ін дуст рыі. Са мы ма ла дзёж-

ны від эка на міч най дзей нас ці — 

ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі (51,4 %

ра бот ні каў гэ тай га лі ны — да 

31 го да). У сфе ры па слуг па ча-

со вым пра жы ван ні і хар ча ван ні 

ма ла дыя лю дзі скла да юць 38,8 % 

ад агуль най коль кас ці ра бот ні-

 каў, ін фар ма цыі і су вя зі — 38,1 %, 

ап то вым і роз ніч ным ганд лі, ра-

мон це аў то — 31 %, фі нан са вай і 

стра ха вой дзей нас ці — 27,5 %.

— До ля гра ма дзян ва ўзрос це да 

31 го да ся род кі раў ні коў — ка ля 6 %, 

ся род спе цы я ліс таў — 42 %, — кан-

ста туе кан суль тант упраў лен ня па-

лі ты кі за ня тас ці Мі ніс тэр ства пра-

цы і са цы яль най аба ро ны Жан на 

ШЧА МЯ ЛЁ ВА.

Коль касць мо ла дзі ся род за рэ гіст-

ра ва ных бес пра цоў ных што год ска-

ра ча ец ца — та кая тэн дэн цыя звя за на 

з дэ ма гра фіч най сі ту а цы яй. На сён ня 

до ля гэ тай ка тэ го рыі ся род не за ня тых 

бе ла ру саў — 28,5 %. Для па раў на ння: 

у 2000 го дзе па каз чык быў роў ны 52 %, 

у 2015-м — амаль 34 %.

У ад па вед нас ці з за ка на даў ствам, 

мо ладзь, якая ўпер шы ню вы хо дзіць 

на ры нак пра цы, ад но сіц ца да са цы-

яль на ўраз лі вай ка тэ го рыі, та му для 

яе пра ду гле джа ны да дат ко выя га ран-

тыі за ня тас ці. На прык лад, бра ні ра-

ван не ра бо чых мес цаў — на гэ ты год 

іх «за рэ зер ва ва лі» для 3795 ча ла век. 

Та кая бронь уста наў лі ва ец ца прак-

тыч на ўсім прад пры ем ствам у ра ё не. 

За не аб грун та ва ны ад каз юна му ра-

бот ні ку — штраф ныя санк цыі.

На брац ца пра цоў на га во пы ту 

мо ладзь мо жа ў сту дат ра дах. Сё-

ле та ў Бе ла ру сі бы ло сфар мі ра ва на 

884 атра ды па ся мі про фі лях дзей-

нас ці: бу даў ні чым, сель ска гас па дар-

чым, пе да га гіч ным, сэр віс ным, эка-

ла гіч ным, ме ды цын скім і вы твор чым. 

Уз рост бай цоў — ад 14 да 21 го да. На 

1 жніў ня ў скла дзе сту дэнц кіх атра даў 

ад пра ца ва ла 10,5 ты ся чы ча ла век. 

Ін ды ві ду аль на ўлад ка ва ны на ра бо ту 

бы лі больш за ты ся чу ча ла век.

— Ка ля 500 бай цоў пра цуе ў Ра-

сіі — гэ та бу даў ні чыя, пе да га гіч ныя і 

сэр віс ныя атра ды, — рас каз вае пра 

між на род нае су пра цоў ніц тва дру гі 

сак ра тар ЦК БРСМ Алег ДЗІ КУН. — 

Упер шы ню ў нас з'я віў ся атрад у Мал-

до ве: 31 ча ла век вы ехаў на ўбор ку 

ўра джаю. Збі ра лі пер сі кі, ця пер узя-

лі ся за ві на град. Хлоп цы і дзяў ча ты 

вель мі за да во ле ныя. Спа дзя ю ся, гэ-

ты кі ру нак для нас бу дзе раз ві вац ца, 

і на ле та ту ды па е дзе 100—200 ча ла-

век. Так са ма бу дзем ад пра цоў ваць 

у на ступ ным го дзе та кі кі ру нак, як 

Уз бе кі стан.

За роб кі роз ныя. Са мыя вы со кія — 

у бу даў ні чых атра дах: да 1500 руб лёў 

у ме сяц. Бай цы на атам най элект ра-

стан цыі ў Аст раў цы атрым лі ва юць у 

ся рэд нім 700 руб лёў. Ся рэд ні за ро-

бак у сель ска гас па дар чых атра дах — 

300 руб лёў, у пе да га гіч ных — 200—350. 

Мо ладзь, якая шчы руе ў Мал до ве, 

мо жа раз ліч ваць на ты ся чу руб лёў.

У ла ге рах пра цы і ад па чын ку па-

бы ва лі 13,3 ты ся чы школь ні каў. На-

ву чэн цы зай ма лі ся доб ра ўпа рад ка-

ван нем тэ ры то рыі, фар ба ван нем, 

ра мон там ка бі не таў, пра по лван нем, 

па бе лам дрэў, па шы вам спец адзен ня 

і бя ліз ны, вы ра бам су ве ні раў. Ся рэд-

 нія за роб кі дзя цей скла да юць ад 

80 да 220 руб лёў у за леж нас ці ад коль-

кас ці пра цоў ных дзён і фор мы ар га-

ні за цыі ла ге ра.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ



За ня тасцьЗа ня тасць  

ПА ЛО ВЕ АЙ ЦІШ НІ КАЎ — ДА 31 ГО ДА
Дзе пра цуе бе ла рус кая мо ладзь

Се зонСе зон  

Ад кры ва ец ца па ля ван не 
на пту шак

З дру гой су бо ты жніў ня (сё ле та гэ та 11-е чыс ло) 

мож на бу дзе па ля ваць на ва да плаў ную і ба лот ную 

дзі чы ну (акра мя гу сей), а так са ма — слон ку, вя хі ра, 

шы за га го лу ба, пе ра пёл ку і фа за на.

Па ля ван не да зво ле на ў свет лы час су так 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 ры стан не глад ка стволь най па ляў ні чай 

зброі і па тро наў са шро там, пры мя нен не па ляў ні чых са бак 

усіх груп, акра мя ган ча коў і хар тоў. Да пус ка ец ца без ру-

жэй нае па ля ван не з лоў чы мі птуш ка мі.

Як на га да 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, ад-

праў ля ю чы ся ва ўгод дзі, па ляў ні чы па ві нен мець пры са бе 

на ступ ныя да ку мен ты: са праўд нае дзярж па свед чан не на 

пра ва па ля ван ня (з ад зна кай аб вы пла це дзярж пош лі ны 

або кві тан цыю аб яе вы пла це), па ляў ні чую пу цёў ку, да звол 

на на шэн не зброі, рэ гіст ра цый ныя да ку мен ты на па ляў ні-

чых са бак або лоў чых пту шак.

З 1 ве рас ня бу дзе да зво ле на зда бы ваць раб чы ка і шэ-

рую ку ра пат ку, а з 15 ве рас ня — гу сей: бе ла ло бую, гу мен-

ні ка, шэ рую і ка над скую ка зар ку. Пра цяг нец ца лет не-асен ні 

се зон па ля ван ня на пту шы ную дзі чы ну да 9 снеж ня.

Ля сы зноў за кры ва юц ца 
для грыб ні коў

За ба ро на на на вед ван не ля соў уве дзе на ў 13 ра ё -

нах Го мель скай воб лас ці. Пра гэ та па ве да мі лі ў

Го мель скім дзяр жаў ным вы твор чым ле са гас па дар-

чым аб' яд нан ні.

Па да ных на ра ні цу 10 жніў ня, ляс ныя ма сі вы для на-

вед ван няў за кры лі ся ў Ак цябр скім, Бу да-Ка ша лёў скім, 

Бра гін скім, Кар мян скім, Ча чэр скім, Ка лін ка віц кім, Ма зыр-

скім, Хой ніц кім, Доб руш скім, Го мель скім, Ель скім, Ло еў-

скім і Рэ чыц кім ра ё нах. У ля сах уве дзе ны чац вёр ты клас 

па жар най не бяс пе кі з маг чы мых пя ці.

Даж джоў у не ка то рых ра ё нах воб лас ці не бы ло ўжо 

больш за два тыд ні. У ля сах кроп ка ва фік су юц ца ўзга ран-

ні, якія апе ра тыў на лік ві ду юц ца. Ад нак па пры чы не су хо га 

га ра ча га на двор'я сі ту а цыя што дня ўсклад ня ец ца.

Пра тое, што ў ля сах уве дзе на за ба ро на на на вед ван не, 

ін фар му юць спе цы яль ныя аб' явы, таб ліч кі, па ве дам лен ні, 

у тым лі ку ў СМІ і на сай тах дзярж ор га наў. Уез ды ў ляс ны 

ма сіў за кры ва юц ца шлаг ба у ма мі. Для па пя рэ джан ня ляс ных 

па жа раў, вы яў лен ня па ру шэн няў пры ро да ахоў на га за ка на-

даў ства ра бот ні кі ляс га саў пра вод зяць што дзён ныя рэй ды. 

Са чыць за ста но ві шчам да па ма га юць і фо та паст кі. Па ру шэн-

не пра ві лаў па жар най бяс пе кі мо жа па гра жаць штра фам да 

25 ба за вых ве лі чынь (ця пер 1 БВ скла дае Br24,5).

Сяр гей РА СОЛЬ КА



У Ма лі наў ку, Паў днё вы За хад 
і Су ха ра ва пус цяць элект ра аў то бу сы
Ад бу дзец ца гэ та ў 2019 го дзе, ка лі па бу ду юць но-

выя па сты для пад за рад кі аў то бу саў. У ад па вед нас ці 

з ін вес ты цый най пра гра май Мін ска, адзін з па стоў для 

пад за рад кі транс парт ных срод каў бу дзе зна хо дзіц ца 

на раз ва рот ным каль цы «Ма лі наў ка», дру гі — на 

раз ва рот ным каль цы «Паў днё вы За хад» і трэ ці — на 

раз ва рот ным каль цы «Су ха ра ва-5». Сё ле та і ў 2019 

го дзе пла ну ец ца за куп ка 60 элект ра аў то бу саў «Бел-

ка мун маш», якія вый дуць на лі нію да мая.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.


