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«Брэк сіт» ад кла дзе ны да 31 каст рыч ні ка
Еў ра пей скі са юз на 

эк стран ным са мі це даў 

Бры та ніі, якая апы ну ла-

ся ў ту пі ку, ад тэр мі ноў ку 

вы ха ду з ЕС да 31 каст-

рыч ні ка. У ад ва рот ным 

вы пад ку ў ноч на су бо ту 

Бры та нію ча каў бы «жорст кі «брэк сіт». Па ўмо вах ад-

тэр мі ноў кі Лон дан мо жа не ча каць яе кан ца і фар маль на 

вый сці з ЕС ра ней, ка лі Па ла та аб шчын ўсё ж та кі ра-

ты фі куе трой чы ад ры ну тае ёю па гад нен не аб вы ха дзе з 

Еў ра са ю за. У гэ тым вы пад ку вы хад Бры та ніі ад бу дзец ца 

ў пер шы дзень ме ся ца, на ступ на га за тым, у які бу дзе 

ра ты фі ка ва ная да мо ва. «Гэ та азна чае да дат ко выя шэсць 

ме ся цаў. Ха чу звяр нуц ца да ма іх бры тан скіх сяб роў: гэ та 

да стат ко вы час, каб знай сці най леп шае ра шэн не. Ка лі 

лас ка, не вы дат куй це гэ ты час мар на», — ска заў на прэс-

кан фе рэн цыі па вы ні ках са мі ту стар шы ня Еў ра пей ска га 

са ве та До нальд Туск. Па сло вах Тус ка, на пра ця гу гэ тых 

шас ці ме ся цаў Бры та нія мо жа ра ты фі ка ваць па гад нен не 

аб вы ха дзе і вый сці з ЕС ра ней, чым у кан цы каст рыч-

ні ка, мо жа «пе ра гле дзець сваю стра тэ гію ў да чы нен ні 

да «брэк сі ту», а мо жа і зу сім ад клі каць апа вя шчэн не аб 

вы ха дзе з Еў ра са ю за, гэ та зна чыць, ад мя ніць «брэк сіт». 

Пры гэ тым кі раў нік Еў ра са ве та не вы клю чае, што вы хад 

Бры та ніі з ЕС прый дзец ца пе ра нес ці яшчэ раз. 

У Ін дыі пра хо дзяць са мыя маш таб ныя 
вы ба ры ў гіс то рыі

Учо ра ў Ін дыі стар та ва-

лі пар ла менц кія вы ба ры. 

Пар тыі бу дуць зма гац ца 

за 543 крэс лы ў Лок Са-

бха — ніж няй па ла це ін-

дый ска га пар ла мен та. 

Тая пар тыя, якая атры мае 

272 або больш мес цаў, змо жа сфар мі ра ваць урад, а яе 

лі дар ста не прэм' ер-мі ніст рам кра і ны. Дзе ю чы прэм' ер 

На рэнд ра Мо дзі, які ўзна чаль вае кі ру ю чую «Ін дый скую 

на род ную пар тыю» («Бха ра тыя джа на та пар ты»), па-

спра буе паў та рыць пос пех 2014 го да. Пе рад мі ну лы мі 

вы ба ра мі Мо дзі абя цаў зра біць Ін дыю эка на міч най і ва-

ен най звыш дзяр жа вай. Са пер нік ця пе раш ня га прэм' е-

ра — Ра хул Ган дзі, унук Ін дзі ры Ган дзі, які ўзна чаль вае 

апа зі цый ны «Ін дый скі на цы я наль ны кан грэс». Пра вам 

го ла су ва ло дае ка ля 900 міль ё наў ча ла век. У шта це Вы-

бар чай ка мі сіі Ін дыі ка ля 300 ча ла век. Каб аха піць усіх 

вы бар шчы каў, ула дам кра і ны прый шло ся пры цяг нуць 

больш за 10 міль ё наў ча ла век. 

За сна валь нік WіkіLеаks Джу лі ян Асанж 
арыш та ва ны

Па лі цыя Лон да на за тры ма ла за сна валь ні ка WіkіLеаks 

Джу лі я на Асан жа пас ля та го, як Эк ва дор ад мо віў ся да-

ваць яму пры ту лак у сва ім па соль стве, дзе ён ха ваў ся 

сем га доў. Па па ве дам лен-

ні Скот ланд-Яр да, услед за 

за тры ман нем Асанж быў 

арыш та ва ны ў су вя зі з за-

пы там на эк стра ды цыю з 

бо ку ЗША. Сам Асанж ра-

ней за яў ляў, што яго пе ра-

сле ду юць па па лі тыч ных 

ма ты вах, гэ та мо жа пры вес ці да вы да чы яго ў ЗША 

за пуб лі ка цыю ў 2010 го дзе сак рэт ных ва ен ных да ку-

мен таў і дып ла ма тыч най пош ты. Прэ зі дэнт Эк ва до ра 

Ле нін Ма рэ на ад зна чыў, што за сна валь нік WіkіLеаks 

не ад на ра зо ва па ру шаў між на род ныя кан вен цыі. «Не-

па важ лі выя і агрэ сіў ныя па во дзі ны Асан жа, ва ро жыя і 

па гроз лі выя за явы з бо ку дру жа люб ных яму ар га ні за цый 

на ад рас Эк ва до ра і асаб лі ва па ру шэн не між на род ных 

да га во раў пры вя лі да сі ту а цыі, ка лі да ван не пры ста ні шча 

Асан жу не пры маль нае і не маг чы мае», — за явіў Ма рэ на. 

WіkіLеаks на пі са ла ў сва ім «Тві тэ ры», што Эк ва дор дзей-

ні чаў не за кон на, «у па ру шэн не між на род на га пра ва». У 

ар га ні за цыі так са ма ад зна чы лі, што па сол Эк ва до ра сам 

за пра сіў бры тан скую па лі цыю ў бу ды нак дып мі сіі, пас ля 

ча го Асанж быў ад ра зу ж за тры ма ны.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Па сло вах мі ніст ра 

жыл лё ва-ка му наль най 

гас па дар кі Аляк санд ра 

ЦЕ РА ХА ВА (ён да ла жыў 

аб за ко на пра ек це дэ пу та-

там), у Мін ску та кія служ бы 

за каз чы каў ужо ство ра ныя 

і бу дуць уз буй няц ца.

«Сён ня зва ро ты па сту-

па юць і з рэ гі ё наў: лю дзі 

хо чуць, каб у іх з'я ві лі ся 

та кія ж пра фе сій ныя аба-

рон цы. Так, маг чы ма ў 

Мін ску служ ба не пра цуе ў 

поў ным аб' ёме, як па він на. 

Та му мы і ўво дзім па няц це 

аба вяз ко вай пра фе сій най 

атэс та цыі. Па він ны з'я віц ца 

са праўд ныя пра фе сі я на лы, 

якія змо гуць, аба ра ня ю чы 

пра вы і ін та рэ сы жы ха роў, 

дык та ваць умо вы пад рад-

ным ар га ні за цы ям», — ска-

заў мі ністр.

За ко на пра ект знач на 

спрос ціць жыц цё спа жыў-

цам ка му наль ных па слуг. 

Ка лі ра ней яны па він ны бы-

лі мець не каль кі да га во раў 

і са мі на гля даць, ці па мы лі 

пад ло гу, як пад рых та ва-

лі да зі мы цеп ла вы ву зел, 

то ця пер са чыць за гэ тым 

бу дзе ад на ар га ні за цыя. 

Акра мя та го, яна аба вя за-

на даць ка рыс таль ні ку ўсю 

не аб ход ную ін фар ма цыю 

— коль кі гро шай (у тым 

ліку бюд жэт ных) па тра ча на 

на пэў ны жы лы дом, як рас-

па ра дзі лі ся срод ка мі, якія 

атры ма лі ад на сель ніц тва. 

Так са ма служ ба за каз чы каў 

бу дзе вы ву чаць па жа дан ні і 

за пы ты жы ха роў на но выя 

па слу гі.

«Ёсць та ва рыст ва ўлас-

ні каў, дзе вы бра лі, знай шлі 

стар шы ню (бу дзем аба пі-

рац ца на ста ноў чы во пыт), 

які чуе кож на га ча ла ве ка. І 

мы за да лі ся пы тан нем: ча-

му нель га ства рыць та кую 

ж аль тэр на тыў ную дзяр-

жаў ную ар га ні за цыю, якая 

ана ла гіч ным чы нам бу дзе 

чуць кож на га ча ла ве ка? 

Лю дзі не змаг лі са ма ар-

га ні за вац ца ў та ва рыст ва 

ўлас ні каў, і пры му шаць іх 

да гэ та га не трэ ба. Але мы 

па він ны за ха ваць агуль ную 

ма ё масць, даць эле мен ты 

кі ра ван ня, каб кож ны ча ла-

век, які пла ціць па та ры фах 

за ка му наль ныя па слу гі, мог 

быць упэў не ны, што яго дом 

за ха вае свае спа жы вец кія 

якас ці», — рас каз вае пра 

ідэю Аляк сандр Це ра хаў.

Но вая служ ба не пры вя-

дзе да па да ра жан ня «ка му-

нал кі». Пла та за яе па слу гі 

бу дзе ўклю ча на ў струк ту ру 

іс ну ю чых та ры фаў.

Раз гля да лі ў пер шым 

чы тан ні і но ва ўвя дзен ні ў 

за кон «Аб па ха ван ні і па-

ха валь най спра ве». Ад но 

з са мых важ ных змя нен няў 

— за ба ро на на па ха ван не 

спо са бам, які не апі са ны ў 

за ко не. На прык лад, у хут кім 

ча се вы ка наць во лю ня бож-

чы ка, які за вя шчаў раз ве-

яць свой прах, бу дзе за ба-

ро не на нор ма мі пра ва.

Род ныя Ге ро яў Бе ла ру-

сі, СССР, Са цы я ліс тыч най 

Пра цы і ка ва ле раў не ка то-

рых ін шых га на ро вых зван-

няў атры ма юць маг чы масць 

вы бі раць: уста на віць за 

кошт дзяр жа вы над ма гіль-

нае збу да ван не вы зна ча на-

га ўзо ру ці зра біць яго са-

ма стой на і по тым атры маць 

кам пен са цыю.

Мяс цо вым Са ве там дэ-

пу та таў з улі кам мер ка ван-

ня гра ма дзян, што пра жы-

ва юць на пэў най тэ ры то-

рыі, да ец ца маг чы масць 

ад крыць ра ней за кры тыя 

мес цы па ха ван ня.

Для ра ты фі ка цыі дэ пу та-

там прад ста ві лі па гад нен ні 

ўра даў Бе ла ру сі і КНР аб 

тэх ні ка-эка на міч най да па-

мо зе. Згод на з імі кі тай скія 

парт нё ры па бу ду юць На-

цы я наль ны фут боль ны ста-

ды ён і ба сейн між на род на га 

стан дар ту.

Пра ек та ван не і бу даў ніц-

тва аб' ек таў бу дзе здзяйс-

няц ца па кі тай скіх стан дар-

тах і нор мах без іх адап та цыі 

да дзе ю чых бе ла рус кіх. Але 

пры ўзвя дзен ні па бу доў пад-

рад чы кі па він ны пры трым лі-

вац ца па тра ба ван няў і рэ-

ка мен да цый Між на род най 

фе дэ ра цыі пла ван ня FІNА 

для ба сей на і Між на род най 

фе дэ ра цыі фут бо ла FІFА і 

UЕFА для ста ды ё на.

Кі тай скі бок дае не аб ход-

ную тэх ні ку, аб ста ля ван не, 

ма тэ ры я лы і пер са нал. Да-

па мо га аказ ва ец ца на бяз-

вы плат най асно ве.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік На служ бе якас ці 
Не змаг лі са ма ар га ні за вац ца — аль тэр на ты ву пра па нуе дзяр жа ва

Кніж ная вя сёл ка
Лі та ра тур ны па рад ка зач ных ге-

ро яў, зна ём ствы з су час ны мі 

пісь мен ні ка мі, му зы ка з кі на-

філь маў, зня тых па кні гах, 

і ін тэр ак тыў ныя па да рож-

жы па ста рон ках. Усё гэ та 

і шмат ча го ін ша га ча кае ў 

су бо ту 13 кра са ві ка гас цей 

Між рэ гі я наль на га фес ты-

ва лю «PROдвижение кні гі. 

Біб лі я тэч ныя пры ступ кі», які ад бу дзец ца ў па сёл ку 

Ка рэ лі чы, што на Гро дзен шчы не.

— Мэ та фес ты ва лю — пад трым ка ці каў нас ці да кні гі і 

пра па ган да чы тан ня як куль тур на га пра цэ су, — ка жа Лі лія 

АР ЦЮХ, ды рэк тар Ка рэ ліц кай ра ён най біб лі я тэ кі. — Мы 

хо чам па зна ё міць чы та ча з бе ла рус кі мі пісь мен ні ка мі і вы-

да вец тва мі. А для нас як біб лі я тэ ка раў гэ та яшчэ і аб мен 

во пы там.

На фес ты валь з'е дуц ца, як мяр ку ец ца, прад стаў ні кі біб-

лі я тэк Гро дзен скай воб лас ці з Дзят ла ва, На ва груд ка, Во ра-

на ва, Ваў ка выс ка, а так са ма са Стоўб цаў і Ба ра на віч.

Свае тво ры на фес ты ва лі прэ зен ту юць су час ныя бе ла рус кія 

лі та ра тур ныя мас та кі. Пісь мен ні ца Ва ле рыя Фа мі но ва з вы да-

вец тва «Рэ гістр» абя ца ла пра спя ваць для пры сут ных, а Мі хась 

Лу чыц кі, аў тар ва ен на-пры год ніц кіх ра ма наў, мяр куе да лу чыць 

чы та чоў да квэст-гуль ні. Ма ла ды аў тар Выдавецкага дома 

«Звяз да» Па вел Гу шы нец рас ка жа пра сваю кні гу «Дзяў чын-

ка і кра ка дзіл», а Вік тар Шніп, га лоў ны рэ дак тар вы да вец тва 

«Мас тац кая лі та ра ту ра», рас па вя дзе пра кніж ныя на він кі.

— На ват у век ін фар ма цый ных тэх на ло гій кні га зай мае, 

як і ра ней, лі дзі ру ю чае ста но ві шча ся род ін шых нось бі таў 

ін фар ма цыі, — упэў не на ды рэк тар ка рэ ліц кай біб лі я тэ кі.

Іры на СІ ДА РОК.

РАЗ МО ВЫ ПА СПРА ВЕ
Пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу дуц ца 13 кра са ві-

ка ў Мін гар вы кан ка ме і абл вы кан ка мах. У су бо ту на 

зван кі з 9.00 да 12.00 ад ка жуць:

пер шы на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма 

Ва ле рый Ва сі ле віч РАБ КА ВЕЦ. Тэл. 8 016 221 31 21;

пер шы на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка-

ма Алег Сяр ге е віч МАЦ КЕ ВІЧ. Тэл. 8 021 222 22 22;

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма Ула-

дзі мір Ула дзі мі ра віч ГАР БА ЧОЎ. Тэл. 8 023 233 12 37;

пер шы на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы-

кан ка ма Іван Алёй за віч ЖУК. Тэл. 8 015 273 56 44;

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Рус лан Вік та ра віч ПА РХА МО ВІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;

кі раў нік спраў МІНСК АГА абл вы кан ка ма Ула дзі мір 

Аляк санд ра віч ГУ РЫ НО ВІЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма Ар цём 

Мі ка ла е віч ЦУ РАН. Тэл. 8 017 222 44 44.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

ДА КАН ЧАТ КО ВА ГА 
ВЫ РА ШЭН НЯ

Вы ра шэн не пы тан няў, якія гра ма дзя не на кі роў ва лі 

для «Вя лі кай раз мо вы», кант ра лю ец ца да са ма га іх 

вы ка нан ня.

Пра гэ та за явіў на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ-

зі дэн та Ва ле рый МІЦ КЕ ВІЧ на пры ёме гра ма дзян і юры-

дыч ных асоб у Сма ля віц кім ра ё не. Па вод ле яго слоў, што 

даты чыц ца гэ та га ра ё на, то бы ло шэсць зва ро таў. Част ка 

з іх зна хо дзіц ца ў ста дыі ра шэн ня.

Пры гэ тым ён пад крэс ліў, што тэр мі ны вы ка нан ня ў кож-

най асоб най сі ту а цыі роз ныя — ад нак іх трэ ба ўсё роў на 

вы кон ваць. На прык лад, для ас фаль та ван ня да ро гі трэ ба 

пра ду гле дзець вы дзя лен не срод каў з бюд жэ ту.

На пры ём да Ва ле рыя Міц ке ві ча за пі са ла ся ка ля 30 ча ла-

век — і гэ та не толь кі лю дзі з гэ та га ра ё на, але і са ста лі цы, 

Мін скай і на ват Гро дзен скай аб лас цей, Ві цеб ска. Якія тэ мы 

аб мяр коў ва лі ся? Жыл лё вае бу даў ніц тва, доб ра ўпа рад ка-

ван не, якасць па слуг ЖКГ, асвят лен не на се ле ных пунк таў, 

зя мель ныя і пра цоў ныя спрэч кі, дзей насць фер мер скіх гас-

 па да рак, та ва рыст ваў улас ні каў, бу даў ніц тва дру гой уз лёт на-

па са дач най па ла сы На цы я наль на га аэ ра пор та і звя за нае 

з гэ тым ад ся лен не жы ха роў су сед няй вёс кі.

У па чат ку на ступ на га тыд ня вы яз ныя пры ёмы пра цяг-

нуц ца. 16 кра са ві ка, у аў то рак, пер шы на мес нік кі раў-

ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Мак сім РЫ ЖАН КОЎ 

з 11 га дзін бу дзе пра во дзіць пры ём у Глус кім рай вы кан ка ме, 

па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Ві цеб скай воб лас-

ці Ві таль ВОЎК бу дзе ў гэ ты ж час пра ца ваць у Ра сон скім 

рай вы кан ка ме, а па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па 

Гро дзен скай воб лас ці Іван ЛАЎ РЫ НО ВІЧ у той жа дзень 

з 11 да 12 га дзін пра вя дзе пра мую тэ ле фон ную лі нію, 

а з 12.00 пач не пры ём гра ма дзян.

Па вод ле Бел ТА.

У вёс цы Пус тын кі Мсці слаў ска-

га ра ё на, што на Ма гі лёў шчы не, 

БРСМ ад кры вае чар го вы се зон 

рэс пуб лі кан ска га між кан фе сі я-

наль на га даб ра чын на га пра ек та 

«Ад наў лен не свя тынь. Кры ні цы 

Бе ла ру сі».

Цэнт рам ува гі мо ла дзі на гэ ты раз 

стаў Пус тын скі Свя та-Ус пен скі муж-

чын скі ма нас тыр і ад на з трох яго 

га ю чых кры ніц — Еф ра сін неў ская. 

Пла ну ец ца ачыс ціць тэ ры то рыю ма-

нас ты ра і пры лег лыя да яго зем лі ад 

апа лай ліс то ты і су ха стою, за клас ці 

сад з 75 пла до вых дрэў і па ста віць 

лаў кі. Што да ты чыц ца кры ні цы, то 

ёсць жа дан не рэ кан стру я ваць лес-

ві цу, якая вя дзе да яе, і зра біць над 

свя тым ка ло дзе жам на вес. А каб лю-

дзям бы ло зруч на браць з яго ва ду, 

пла ну ец ца ўлад ка ваць кап таж ную 

ка ме ру.

На га да ем, што рэс пуб лі кан ская ак-

цыя «Ад наў лен не свя тынь Бе ла ру сі» 

рэа лі зу ец ца ў кра і не з 2013 го да. За 

гэ ты час доб ра ах вот ні кі БРСМ доб ра-

ўпа рад ка ва лі ка ля 1355 куль та вых аб'-

ек таў. У Год ма лой ра дзі мы вы ра ша на 

зра біць ак цэнт на вод ных кры ні цах. 

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

КРЫ НІЧ КА СКА ЖА ДЗЯ КУЙ!

Змя нен ні ў за кон «Аб аба ро не пра воў спа жыў цоў 

жыл лё ва-ка му наль ных па слуг» у пер шым чы тан ні 

раз гля да лі на чар го вым па ся джэн ні ў Па ла це 

прад стаў ні коў. Но ва ўвя дзен не за ма цоў вае 

па няц це «дзяр жаў ная служ ба за каз чы ка». Гэ та 

ўпаў на ва жа ная асо ба бу дзе пра фе сій на на гля даць 

за аб' ёмам па слуг і якас цю ра бот. Згод на 

з ме ха ніз мам спе цы я ліс ты да па мо гуць спа жыў цам 

ад стой ваць свае пра вы і за кон ныя ін та рэ сы.


