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У Мін ску 482,7 тыс. атры маль ні каў пен сій, 

з іх 175,2 тыс. пра цяг ва юць пра ца ваць, па ве да-

мі лі ка рэс пан дэн ту агенц тва «Мінск-На ві ны» ва 

ўпраў лен ні пен сій і да па мог ка мі тэ та па пра цы, 

за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Мін гар вы кан ка-

ма. Пры гэ тым больш за 16,1 тыс. мін чан пра-

цяг ва юць пра ца ваць ва ўзрос це 70—79 га доў, 

926 — 80—89 га доў, 13 — 90—99 га доў. Ся рэд ні 

па мер пры зна ча ных пен сій усіх ві даў у ста лі цы на 

1 лю та га склаў 406,5 руб. (па кра і не — 381,8 руб.). 

Ся рэд ні па мер пен сіі па ўзрос це — 413,2 руб. 

(па кра і не — 393,5 руб.).

Мін скім гар вы кан ка мам уз год не ны гра фік 

вы пра ба ван няў і ра мон ту цеп ла вых ма гіст ра ляў 

на між ацяп ляль ны се зон з мая да ве ра с ня (з пры-

 вяз кай спі са спа жыў цоў па ад ра сах), па ве да мі лі 

Бел ТА ў РУП «Мінск энер га». Гра фік пра ду гледж-

вае ад клю чэн не 96 участ каў цеп ла вых се так. Ён 

ска рэк та ва ны з улі кам пра вя дзен ня ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў і пра ду гледж вае тэх ніч ны пе ра пы нак з 

18 чэр ве ня да 4 лі пе ня. У су вя зі з гэ тым апош ні 

этап ад клю чэн няў бу дзе пра хо дзіць у ве рас ні. Пад-

час пра вя дзен ня ІІ Еў ра пей скіх гуль няў у пе ры яд 

з 21 чэр ве ня да 30 чэр ве ня ў гра фі цы пра ду гле-

джа ны тэх на ла гіч ны пе ра пы нак і ўсе спа жыў цы 

бу дуць за бяс пе ча ны га ра чым во да за бес пя чэн нем. 

Пра цяг ласць ад клю чэн няў не пе ра вы сіць 14 дзён, 

пры чым тэр мі ны мо гуць быць ска ро ча ны. Пер шы 

этап ад клю чэн няў пач нец ца з 13 мая.

Дэ пу та ты Па ла ты 

прад стаў ні коў 

На цы я наль на га 

схо ду два нац ца ты 

раз да лу чы лі ся да 

рэс пуб лі кан скай ак цыі 

і вы са дзі лі ляс ныя 

куль ту ры ў Ла гой скім 

ра ё не.

Ляс ны фонд Ла гой ска га 

ляс га са не ўпер шы ню па паў-

ня ец ца ляс ны мі куль ту ра мі 

з да па мо гай дэ пу та таў і ра-

бот ні каў сак ра та ры я та Па ла-

ты прад стаў ні коў. Ужо мно га 

га доў за пар пад час рэс пуб лі-

кан скай доб ра ах вот най ак цыі 

«Ты дзень ле су» яны пра цу юць 

на ле са се ках За до р'еў ска га 

ляс ніц тва. Сё ле та іх учас так 

пра цы склаў 5,6 га тэ ры то-

рыі, бы ло вы са джа на амаль 

40 ты сяч се ян цаў са сны і дзі-

чак бя ро зы.

— Ля сы — адзін з га лоў ных 

пры род ных рэ сур саў Бе ла ру-

сі, — лі чыць на мес нік стар-

шы ні Па ла ты прад стаў ні коў 

Ба ляс лаў ПІРШ ТУК. — Та му 

вель мі важ на не толь кі за ха-

ваць яго, але і на рошч ваць яго 

па тэн цы ял. Вя до ма, што ўлас-

ны рэ сурс заў сё ды больш вы-

гад на вы ка рыс тоў ваць, та му 

ў эка но мі цы ство ра на шмат 

но вых вы твор час цяў, якія 

вы ка рыс тоў ва юць драў ні ну. І 

для кра і ны вель мі важ на свое-

ча со ва ад наў ляць і на рошч-

ваць аб' ёмы па са дак ле су, 

каб на працягу мак сі маль на 

вя лі кага пе ры яду ча су мож на 

бы ло ка рыс тац ца гэ тым рэ-

сур сам. Акра мя та го, ля сы —

гэ та «лёг кія Еў ро пы», якія 

да па ма га юць ства раць спры-

яль ныя ўмо вы для жы ха роў 

на шай кра і ны.

За час удзе лу дэ пу та таў Па-

ла ты прад стаў ні коў у тыд нях 

ле су бы ло па са джа на больш 

за 56 га ле су, пры гэ тым што-

год пло шча вы са джа ных імі 

куль тур па вя ліч ва ец ца.

Па сло вах пер ша га на мес-

ні ка мі ніст ра ляс ной гас па-

дар кі Ва лян ці на ШАТ РАЎ КІ, 

які так са ма ра зам з дэ пу та-

та мі пры няў удзел у ак цыі, у 

гэ тым го дзе сі ла мі ва лан цё-

раў пла ну ец ца ства рыць ка-

ля 4000 га ляс ных куль тур на 

больш як 2300 аб' ек тах кра і-

 ны, вы са дзіць ка ля 40 млн 

дрэў. Ужо на па чат ку ак цыі 

пра свой удзел у тыд ні ле су 

за яві лі ка ля 50 тыс. ча ла век, 

але мно гія да лу ча юц ца да 

па сад кі ле су без па пя рэд няй 

рэ гіст ра цыі. Та му, маг чы ма, 

сё ле та коль касць удзель ні каў 

да сяг не ці пе ра вы сіць мі ну ла-

 год ні па каз чык — больш за 

80 тыс. ча ла век.

— Па апош ніх ацэн ках 

ля сіс тасць кра і ны скла дае 

39,8 пра цэн та, — ка жа Ва лян-

цін Шат раў ка. — Пры гэ тым у 

нас за ста юц ца рэ зер вы, якія 

так са ма мы імк нём ся вы ка-

рыс таць. Згод на з Па рыж скім 

па гад нен нем па клі ма це, якое 

Бе ла русь пад пі са ла і ра ты фі ка-

ва ла, пла ну ем па вя ліч ваць ля-

сіс тасць кра і ны — да 2030 го -

да яна мо жа вы рас ці да 

41 пра цэн та. Гэ та мо жа ад-

быц ца за кошт зя мель, якія 

ця пер не вы ка рыс тоў ва юц ца 

ў сель скай гас па дар цы ці лі-

чац ца ма ла пра дук цый ны мі, 

але з'яў ля юц ца пры дат ны мі 

для вя дзен ня ляс ной гас па-

дар кі, ства рэн ня но вых ля соў. 

Вы нік гэ тай пра цы за ле жыць 

ад су пра цоў ніц тва Мін ляс га са 

з сель гас ар га ні за цы я мі.

Уся го ж сё ле та ство ра на 

звыш 35 тыс. га ляс ных куль-

тур, у тым лі ку на пло шчах, 

якія бы лі ачы шча ны ад усох-

лых на са джэн няў. Вы ка нан ню 

пла наў па спры я ла доб рае на-

двор'е, але пра ца бу дзе пра-

цяг вац ца і да лей.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Фо та аў та ра.

Ты дзень ле су

ПА СА ДЗІ СВАЁ ДРЭ ВА!

 Да рэ чы
Пад час рэс пуб лі кан ска-

га су бот ні ка, які пры све-

ча ны ў тым лі ку 75-год дзю 

вы зва лен ня Бе ла ру сі ад 

ня мец ка-фа шысц кіх за-

хоп ні каў, дэ пу та ты Па ла ты 

прад стаў ні коў пла ну юць 

пра вес ці ак цыю ў Ма лым 

Трас цян цы — су стрэц ца з 

ве тэ ра на мі, бы лы мі вяз ня-

мі, ус клас ці квет кі ў па мяць 

пра тра гіч ныя па дзеі і за ла-

жыць фрук то вы сад.

— Мы так са ма за пра сі-

лі мо ладзь, каб пе ра даць 

ім эс та фе ту доб рых тра ды-

цый, — ад зна чыў Ба ляс лаў 

Пірш тук. — Нам вель мі хо-

чац ца, каб ма ла дое па ка-

лен не так са ма да лу чы ла ся 

да гэ тай ак цыі, та му што 

вель мі важ на па мя таць тра-

гіч ныя і ге ра іч ныя ста рон-

кі на шай гіс то рыі, ца ніць 

іх і, га лоў нае, атрым лі ваць 

уро кі.

Гэ тую на ві ну мож на ад нес ці 

да лі ку сен са цый у сфе ры 

ай чын най куль ту ры. Як 

па ве дам ля юць укра ін скія 

ме дыя, дня мі зной дзе на 

над ма гіль ная плі та кла сі ка 

бе ла рус кай лі та ра ту ры 

Яна Бар шчэў ска га, аў та ра 

куль та ва га тво ра «Шлях ціц 

За валь ня, або Бе ла русь 

у фан тас тыч ных апа вя дан нях». 

Вя до ма, што па мёр пісь мен нік 

у Чуд на ве (су час ная 

Жы то мір ская воб ласць), але яго 

над ма гіль ная плі та лі та раль на 

дня мі бы ла зной дзе на на ад ным 

з мяс цо вых пад вор каў.

Гіс то рыя зна ход кі 

па ча ла ся даў но. Жы-

хар Чуд на ва, пра вод-

зя чы га за пра вод да 

свай го до ма, 17 га доў 

та му вы ка паў ста рую 

чы гун ную плі ту. Яна 

зна хо дзі ла ся ў зям лі 

на глы бі ні 50 сан ты-

мет раў. Плі та бы ла 

до сыць цяж кай — 

ва жы ла 30—35 кі ла-

гра маў. Бы ло ві даць, 

што на ёй зме шча ны 

пэў ны над піс, ад нак 

пра чы таць яго бы-

ло не маг чы ма з-за 

ржы. Дзе сяць га доў 

плі та прос та ста я ла 

пад хле вам. Але не ўза ба ве гас па дар 

вы ра шыў за цэ мен та ваць пад во рак — 

і для эка но міі ма тэ ры я лу на ка ва лак 

участ ка па клаў плі ту.

З ча сам пад уплы вам на двор'я ржа 

з плі ты сцёр ла ся і стаў вы раз на ві даць 

над піс. Гас па да ры лі чы лі, што ён зроб-

ле ны на ня мец кай мо ве, та му асаб лі ва 

не пе рай ма лі ся змес там. Аж па куль 

15 кра са ві ка пе ра клад не за ці ка віў іх 

дач ку Але ну.

Дзяў чын ка ста ран на пе ра пі са ла 

проз ві шча і імя, з якіх па чы наў ся над-

піс на плі це. Увёў шы іх у по шу ка вік у 

ін тэр нэ це, яна ад ра зу атры ма ла шмат 

спа сы лак на вя до ма га бе ла рус ка га 

пісь мен ні ка Яна Бар шчэў ска га, які жыў 

і па мёр у Чуд на ве ў 

1851 го дзе. Цал кам 

маг чы ма, што чы-

гун ная плі та аку рат 

з'яў ля ец ца над ма гіль-

най плі той вя до ма га 

твор цы.

Цал кам над піс з 

поль скай пе ра кла да-

ец ца пры бліз на так: 

«Ян Бар шчэў скі, які 

лю біў Бо га, пры ро ду 

і лю дзей. Пісь мен нік 

з на тхнен ня і па чуц ця. 

Даб ра дзей на жыў га-

доў 70. Па мёр 28 лю-

та га 1851 го да».

Ні на 

ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Сенсацыя?!

«ПІСЬ МЕН НІК, 
УЛЮ БЁ НЕЦ БО ГА»

Ва Укра і не зной дзе на над ма гіль ная плі та 
Яна Бар шчэў ска га?

На пя рэ дад ні па дзеі

Бал тый ская 
лі га —
у Мін ску

У гэ тыя вы хад ныя, 20—21 кра са ві ка, 

Па лац спор ту «Уруч ча» пры ме «фі нал 

ча ты рох» Бал тый скай лі гі. У пер шы 

дзень ад бу дуц ца паў фі на лы, лі тоў скі 

ганд боль ны клуб «Дра гу нас» су стрэ-

нец ца з укра ін скім ЗТР, а мін скі СКА 

згу ляе з ця пе раш нім ула даль ні кам 

тра фея фін скім «Ры і хі мя кі». У дру-

гі дзень прой дуць мат чы за 3-е і 1-е 

мес цы.

«Мы пры яз джа лі ў Мінск, каб вы ву чыць 

мяс цо выя ўмо вы, і за ста лі ся вель мі за да во-

ле ныя ўба ча ным, — рас каз вае ме не джар 

Бал тый скай лі гі Урмо СІТ СІ. — На пра вя-

дзен не «фі на лу ча ты рох» так са ма прэ тэн-

да ва ла Клай пе да, але ў Мін ска ака за лі ся 

ві да воч ныя пе ра ва гі. Вы дат ны, ня даў на па-

бу да ва ны Па лац спор ту, раз лі ча ны на тры 

ты ся чы гле да чоў, су час ная інф ра струк ту ра 

для ўсіх — ка ман даў, суд дзяў, тэ ле ба чан ня і 

гле да чоў. Мы ста лі свед ка мі мяс цо ва га дэр-

бі СКА — БГК імя Мяш ко ва. Ат мас фе ра на 

гэ тай су стрэ чы бы ла цу доў най. Амаль дзве 

ты ся чы ба лель шчы каў пад трым лі ва лі ка-

ман ды, для гле да чоў клуб ар га ні за ваў шмат 

за баў пе рад мат чам і ў пе ра пын ку. Ар га ні-

за цыя па ядын ку бы ла на вы со кім уз роў ні, 

так што ра шэн не аб пра вя дзен ні «фі на лу 

ча ты рох» ме на ві та ў Мін ску ака за ла ся для 

нас прос тым».

Ад зна чым, ганд ба ліс ты мінск ага СКА 

трой чы вый гра ва лі Бал тый скую лі гу (2013, 

2014, 2015), адзін раз бы лі ўла даль ні ка-

мі «се раб ра» (2016) і двой чы — «брон зы» 

(2017, 2018). У мі ну лым се зо не мін ча не ў 

мат чы за 3-е мес ца абы гра лі ЗТР з лі кам 

40:37, а ў вы ра шаль ным па ядын ку за «зо ла-

та» «Ры і хі мя кі» на нёс па ра жэн не эс тон скай 

«Пыль ве» — 26:23.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

За тры ма ны не звы чай ны 
зло дзей-«гаст ра лёр»

У жыл лё ён пра ні каў асаб лі вым спо са бам — 

пра паль ваў ад ту лі ну ў створ цы шкло па ке та, 

па ве да мі лі ва УУС Мі набл вы кан ка ма. Та кіх вы-

пад каў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ра ней не бы ло.

Пер шае па ве дам лен не аб кра дзя жы, які здзейс-

ніў мер ка ва ны зла мыс нік, па сту пі ла 1 ліс та па да мі-

ну ла га го да. Жы хар За слаўя рас тлу ма чыў, што не-

вя до мы, ноч чу ўскрыў шы шкло па кет, пра нік  у жыл лё 

і вы кра ў 1500 руб лёў, тры га дзін ні кі, а так са ма юве-

лір ныя вы ра бы на су му больш за 5000 руб лёў. На 

за пісе ві дэа на зі ран ня бы ло ві даць, што зла чын ства 

здзейс ніў адзін ча ла век. Су пра цоў ні кі кры мі наль на-

га вы шу ку Мінск ага РУ УС звяр ну лі ўва гу на асаб лі вы 

спо саб пра нік нен ня ў жыл лё — шля хам пра паль ван-

ня ад ту лі ны ў створ цы шкло па ке та. 

Дру гі па доб ны вы па дак ад быў ся ў Ка ло дзі шчах. 

12 ліс та па да зноў жа мі ну ла га го да ў апе ра тыў на-

дзя жур ную служ бу звяр ну ла ся мяс цо вая жы хар ка. 

Яна ка ля чатырох га дзін ра ні цы па чу ла кро кі ў до ме, 

а пад ня ўшы ся па гля дзець, у чым спра ва, уба чы ла сі-

лу эт муж чы ны, што вы ла зіў у акно. У до ме ні чо га не 

бы ло скра дзе на, ад нак спо саб пра нік нен ня ў жыл лё 

быў ана ла гіч ным з вы пад кам у За слаўі. На ступ ны 

та кі вы па дак пра нік нен ня ў жыл лё ад быў ся ў Та ра-

са ве, а апош ні ана ла гіч ны факт — у Ра там цы.

Пры ад пра цоў цы ад на го з са до вых та ва рыст ваў 

на тэ ры то рыі Мінск ага ра ё на на ад ным з дач ных 

участ каў бы лі за ўва жа ны сля ды пра жы ван ня. Ка лі 

апе ра тыў ні кі па ды хо дзі лі да до ма, каб да ве дац ца, 

хто там жы ве, з жыл ля вы ска чыў муж чы на і кі нуў ся 

ў бок ле су. Апе ра тыў ні кі за тры ма лі ўце ка ча.

У хо дзе во быс ку ў муж чы ны бы ла вы яў ле на ма ё -

масць, якая яму не на ле жа ла, а так са ма пры ста-

 са ван ні, якія маг лі быць вы ка ры ста ны для пра паль-

ван ня і ўскрыц ця шкло па ке таў, а так са ма га дзін ні кі, 

ана ла гіч ныя вы кра дзе ным у За слаўі. Бы ла ўста ноў-

ле на да тыч насць за тры ма на га да на зва ных вы шэй 

і ін шых дач ных кра дзя жоў, уся го больш за дзе сяць 

зла чын стваў. Што ж да ты чыц ца асо бы зла чын ца, ім 

ака заў ся 53-га до вы ўра джэ нец Да не цкай воб лас ці, 

які ра ней меў су дзі масць на тэ ры то рыі Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі за здзяйс нен не ква тэр ных кра дзя жоў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

 Негалантны ка ва лер
Апе ра тыў ні кі за тры ма лі 41-га до ва га гра ма-

дзя ні на Гер ма ніі, які аба краў жан чы ну пас ля 

пра ве дзе на га ра зам з ёй ве ча ра, па ве да мі лі 

Бел ТА ў ГУ УС Мін гар вы кан ка ма.

30-га до вая жы хар ка Мінск ага ра ё на звяр ну ла ся ў 

мі лі цыю. Яна рас ка за ла, што пас ля зна ём ства з жы-

ха ром Гер ма ніі ў яе пра па лі ін крус та ва ны дыя мен та мі 

за ла ты кры жык і за ла ты лан цу жок на агуль ную су му 

звыш Br7 тысяч. Вы свет лі ла ся, што ўве ча ры 13 кра-

са ві ка жан чы на ў ста ліч ным клу бе па зна ё мі ла ся з 

41-га до вым муж чы нам. Паз ней па ра ад пра ві ла ся ў га-

тэль да за меж ні ка. «Пра вёў шы ў гас цях не ка то ры час, 

жан чы на вы ра шы ла па ехаць да до му. На заўт ра яна 

вы яві ла згу бу за ла то га кры жы ка і за ла то га лан цуж ка. 

Пас ля та го як яна вяр ну ла ся ў га тэль і да ве да ла ся, 

што муж чы на ўжо з'е хаў, а ў ну ма ры ўпры га жэн няў 

не знай шло ся, яна звяр ну ла ся ў мі лі цыю, — рас ка за лі 

ў ГУ УС. — Апе ра тыў ні кі за тры ма лі муж чы ну, гра ма-

дзя ні на Гер ма ніі аф ган ска га па хо джан ня 15 кра са ві ка 

ў Го ме лі, ён ехаў да мя жы з тымі са мымі каш тоў нас-

цямі». Муж чы на зна хо дзіц ца ў іза ля та ры, у да чы нен ні 

да яго за ве дзе на кры мі наль ная спра ва.


