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107,6 % 
да ўзроў ню ана ла гіч на га 
пе ры я ду 2017 го да 
скла лі рэ аль ныя на яў ныя 
гра шо выя да хо ды 
на сель ніц тва Бе ла ру сі 
ў І паў год дзі 2018-га. 
У агуль ным аб' ёме 
гра шо вых да хо даў 
апла та пра цы зай мае 
64,1 %, да хо ды ад 
прад пры маль ніц кай і 
ін шай дзей нас ці, якая 
пры но сіць да ход, — 
7,9 %, транс фер ты 
на сель ніц тву (пен сіі, 
да па мо гі, сты пен дыі і 
ін шыя) — 23,6 %, да хо ды 
ад улас нас ці і ін шыя 
да хо ды — 4,4%. Рэ аль ныя 
на яў ныя гра шо выя 
да хо ды на сель ніц тва — 
гра шо выя да хо ды за 
вы лі кам па дат каў, збо раў 
і ўзно саў, ска рэк та ва ныя 
на ін дэкс спа жы вец кіх 
цэн на та ва ры і па слу гі.
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• З рэс пуб лі кан ска га бюд-

жэ ту за кошт рэ зер во ва га 

фон ду Прэ зі дэн та Бе ла ру-

сі бу дзе вы дзе ле на амаль 

Br77 млн на рэа лі за цыю ме-

ра пры ем стваў па пад рых тоў-

цы і пра вя дзен ні ІІ Еў ра пей-

скіх гуль няў 2019 го да.

• Збор ная Бе ла русі 

зай мае 78-е мес ца ў аб-

ноў ле ным рэй тын гу Між-

на род най фе дэ ра цыі 

фут бо ла.

• Вы клад чы кі Ві цеб ска-

га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

імя П. М. Ма шэ ра ва рых ту-

юць пад руч нік па бе ла рус-

кай мо ве для бе жан цаў.

• На цы я наль ны банк 

Бе ла ру сі склаў парт рэт 

ся рэд не ста тыс тыч на га 

ўклад чы ка. Ім мож на лі-

чыць жан чы ну, ста рэй-

шую за 55 га доў, якая 

раз мяс ці ла ў бан ках гро-

шай на су му Br7 тысяч, 

і муж чы ну ва ўзрос це ад 

26 да 60 га доў, які раз мяс-

ціў у бан ках гро шай на су-

му Br10,2 тысячы.

КОРАТКА

І ЧАТЫРЫ 
ТЫСЯЧЫ — 
НЕ МЯЖА

ЯК НЕ СТРАЦІЦЬ 
«БЕЛАЕ 
ЗОЛАТА»

СТАР. 4

ЛІЧБА ДНЯ

3

СТАР. 3

Та ям ні цы Ра дзі мыТа ям ні цы Ра дзі мы  

БАГ НА ЛЭНД — 
ГЭ ТА ПА-НА ША МУ!
Эк стрэ маль ныя сцеж кі, «да рож ныя зна кі» 

і па да рож жа ў ча се
У ба ло та аль бо ад ра зу ўлюб ля еш ся, аль бо не пры ма еш яго. 

Так, не кож ны ча ла век змо жа пра ца ваць у па ля вых умо вах пад 

піль ным «на гля дам» ка ма роў і сляп нёў, тым больш што там ха-

пае і эк стры му, і бру ду. У лет нія дні на огул тут бу дзе це ад чу ваць 

ся бе як у лаз ні — там го ра ча і вы со кая віль гот насць. Але хо ць 

бы раз у жыц ці на ве даць ба ло та вар та. 
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Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі  

Гас па дар ку 
рых ту юць да зі мы,
і се зон нае ад клю чэн не га ра чай ва ды — адзін з эта паў 

пад рых тоў кі, ад маў ляц ца ад яко га не збі ра юц ца
Бе ла рус кія ка му наль ні кі цал кам бу дуць га то выя да зі мы 1 каст-

рыч ні ка. Па куль яны на рых та ва лі 1412 ты сяч м3 драў ня на га 

па лі ва і 10 ты сяч тон то пач на га ма зу ту як рэ зерв для га за вых ка-

цель ных і за мя ні лі 329 кі ла мет раў цеп ла се так. Ра зам з тым пры-

бо ра мі ўлі ку ацяп лен ня (за вы клю чэн нем Го мель скай воб лас ці) 

асна шча на толь кі па ло ва да моў кра і ны. Пра гэ та на прэс-кан фе-

рэн цыі па ве да мі лі прад стаў ні кі Мін жыл кам га са і Мі нэ нер га.

Пад рых тоў ку ар га ні за цый ЖКГ да во се ні—зі мы што ме сяч на кант-

ра лю юць па 60 па каз чы ках, што тыд нё ва пра вя ра юць па 11 кі рун ках 

пра цы. Па 40 з 60 нар ма ты ваў ра бо ты за вер ша ны на 70 % і больш. Пра 

гэ та па ве да міў Ге надзь АКС ЦІ ЛО ВІЧ, на чаль нік ад дзе ла па ра бо це 

са зва ро та мі гра ма дзян і СМІ Мі ніс тэр ства жыл лё ва-ка му наль най 

гас па дар кі Бе ла ру сі.

— У пры ват нас ці, пад рых та ва на 78 % драў ня на га па лі ва, ад ра ман-

та ва на 87 % сіс тэм ацяп лен ня да моў і 89 % цеп ла пунк таў, 80 % да хаў 

і 91 % сты каў сцен, — за зна чыў ён. — Тым не менш мяс цо выя ор га ны 

ўла ды рэ гі ё наў у шэ ра гу кі рун каў пры ма юць не да стат ко выя ме ры для 

вы кан ня пе рад зі мо вых ра бот.

Гэ та да ты чыц ца, у пры ват нас ці, пра фі лак тыч ных ра бот па ра мон це 

цэнт раль ных цеп ла пунк таў у Брэсц кай воб лас ці, нар ма тыў ных ха рак та-

рыс тык іза ля цыі цеп ла се так у Брэсц кай і Го мель скай, пе ра клад кі се так 

ка лек та раў у Ві цеб скай, Гро дзен скай і Ма гі лёў скай аб лас цях. Не за да валь-

ня юць Мін жыл кам гас і тэм пы за ме ны се так во да пра во да ў 

Брэсц кай, Ві цеб скай, Гро дзен скай аб лас цях і Мін ску.

РЫ БАЦ КАЕ ШЧАС ЦЕ НА ДВА ІХРЫ БАЦ КАЕ ШЧАС ЦЕ НА ДВА ІХ

Ад мет насць сяс цёр Іры ны ЦЯС ЛЮК і 

Свят ла ны ГЕ РА СІМ ЧЫК не толь кі ў тым, 

што яны бліз ня ты. Абедз ве яны яшчэ і 

за яд лыя ры бач кі, таму свой ад па чы нак 

не ўяў ля юць без ву ды. Хоць адзін раз на 

дзень — ці з ран ку, ці пад ве чар — іх мож-

на ўба чыць на бе ра зе ра кі Своль на, якая 

пра ця кае па блі зу вёс кі Чар на во кі Верх ня-

дзвін ска га ра ё на, або ў не вя лі кай лод цы на 

хут кай рач ной плы ні.

Сёст ры на ра дзі лі ся пад За слаў ем, а 

ў да рос лым жыц ці, як гэ та час та бы вае, 

лёс раз вёў па роз ных мяс ці нах: Іры на 

жы ве ў ста лі цы, Свят ла на пе ра бра ла ся 

на поў нач кра і ны, у край ля соў і азёр. Су-
стра ка юц ца зрэд ку і толь кі ле там. Свят-
ла на на ву чы ла сяст ру ры бац кім хіт рас-
цям, і ця пер па між імі ідзе не га лос нае 
спа бор ніц тва: хто вы цяг не са мую вя лі-
кую ры бі ну.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.


