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Mіrrоr: прынц Чарльз мо жа стаць 
ка ра лём Вя лі ка бры та ніі праз тры га ды

Ка ра ле ва Вя лі ка бры та ніі 

Лі за ве та ІІ пла нуе пе ра даць 

праў лен не ста рэй ша му сы-

ну — прын цу Уэль ска му 

Чарль зу. На след нік мо жа 

ўзы сці на бры тан скі трон 

праз тры га ды, па ве да мі ла 

ў се ра ду га зе та Dаіlу Mіrrоr. 

Пры гэ тым, як сцвяр джае вы дан не, Яе Вя лі касць «мае на мер 

зра біць на след ні ка прын цам-рэ ген там». Гэ та азна чае, што 

«Чарльз ста не ка ра лём ва ўсіх сэн сах гэ та га сло ва, ад нак 

фар маль на Лі за ве та ІІ пра цяг не слу жыць свай му на ро ду да 

са май смер ці», га во рыц ца ў ма тэ ры я ле.

Згод на з за ка на даў чым да ку мен та м рэ гент па ві нен 

быць ста рэй шы за 21 год, мець бры тан скае пад да нства 

і пра жы ваць на тэ ры то рыі Злу ча на га Ка ра леў ства. Так, 

па вод ле гэ тых пра віл, адзі ным рэ ген там быў Ге орг ІV, які 

кі ра ваў з 1810-га па 1820 год, пас ля та го як сур' ёз на за-

хва рэў яго баць ка Ге орг ІІІ.

Лі за ве та ІІ ус ту пі ла ў пра вы ма нар ха ў 1952 го дзе ва 

ўзрос це 25 га доў. У ве рас ні 2015 го да яна пе ра сяг ну ла рэ-

корд ка ра ле вы Вік то рыі па пра цяг лас ці зна хо джан ня на тро-

не, а пас ля та го як 13 каст рыч ні ка 2016 го да па мёр ка роль 

Тай лан да Пу мі пон Адуль я дэт, Лі за ве та ста ла ма нар хам, які 

кі руе даў жэй за ін шых ма нар хаў све ту. 21 кра са ві ка гэ та га 

го да яна ад свят ка ва ла свой 92-і дзень на ра джэн ня.

Еў ра пей скія кра і ны за клі ка лі Ра сію 
спы ніць вы ба ры кі раў ні ка ДНР

Прад стаў ні кі Бры та ніі, Фран цыі, Гер ма ніі, Бель гіі, 

Іта ліі, Ні дэр лан даў, Шве цыі і Поль шчы асу дзі лі «не за-

кон ныя вы ба ры» на паў днё вым ус хо дзе Укра і ны, за-

пла на ва ныя на 11 ліс та па да, і за клі ка лі Ра сію «ака заць 

свой уплыў, каб спы ніць» іх. За ява бы ла зроб ле на на-

пя рэ дад ні па за чар го ва га па ся джэн ня Са ве та Бяс пе кі 

ААН па Укра і не. Як па ве дам ляе ТАСС, яны так са ма 

аб ві на вач ва лі Маск ву ў «фі нан са ван ні і ва ен най пад-

трым цы се па ра тыс таў».

У пер шыя хві лі ны пас ля па чат ку ра бо ты Са ве та Бяс пе-

кі па ста ян ныя прад стаў ні кі за ход ніх кра ін пра га ла са ва лі 

су праць вы ступ лен ня кі раў ні ка Цэнт раль най вы бар чай 

ка мі сіі ЛНР з дак ла дам пра сі ту а цыю ў рэс пуб лі цы. «Гэ ты 

дак лад чык не прад стаў ляе ні за кон ныя ўла ды Укра і ны, 

ні яе гра ма дзян скую су поль насць, та му яго пры сут насць 

ство рыць не бяс печ ны прэ цэ дэнт», — агу чыў мер ка ван не 

прад стаў нік Шве цыі пры ААН Карл Скау.

На 11 ліс та па да пры зна ча ны вы ба ры кі раў ні ка са ма аб-

ве шча най Да не цкай на род най рэс пуб лі кі, якія прой дуць 

пас ля гі бе лі 31 жніў ня ў вы ні ку вы бу ху ў Да не цку ра ней-

ша га кі раў ні ка ДНР Аляк санд ра За хар чан кі. Ча со ва вы-

кон ва ю чым аба вяз кі кі раў ні ка ДНР стаў Дзя ніс Пу шы лін, 

ён так са ма па даў да ку мен ты для ўдзе лу ў вы ба рах.

Зонд НА СА «Пар кер» па біў рэ корд скорасці 
і бліз ка сці да Сон ца

Мі сія НА СА, ад праў ле ная да Сон ца два з ліш нім ме ся-

цы та му, на блі зі ла ся да на шай зор кі на рэ корд на бліз кую 

ад лег ласць — і пра цяг вае рух. Па пя рэд ні рэ корд на ле жаў 

су мес на му аме ры ка на-гер ман ска му спа да рож ні ку «Ге лі-

яс-2»: у 1976 го дзе той на блі зіў ся да Сон ца на 42,73 млн 

км. «Пар кер», за да ча яко га — «да кра нуц ца да Сон ца», пра-

 ля цеў шы скрозь со неч ную ка ро ну, па ві нен пад ля цець да

зор кі пры клад на ў сем ра зоў блі жэй. У пунк це най боль ша га 

на блі жэн ня апа рат бу дзе ад дзя ляць ад па верх ні свя ці ла 

ўся го 6 млн км — гэ та ў 25 ра зоў блі жэй, чым ар бі та на-

шай пла не ты. Ад на час на «Пар кер» уста на віў і но вы рэ корд 

ско рас ці для аб' ек та, ка лі-не будзь ство ра на га ру ка мі ча ла-

ве ка: ка ля 70 км/с. Але і гэ ты рэ корд так са ма пра тры маў ся 

ня доў га: па ме ры на блі жэн ня да Сон ца апа рат пра цяг вае 

па ска ра цца, і, згод на з раз лі ка мі, яго пі ка вая ско расць скла-

дзе ка ля 190 км/с (пры клад на 680 ты сяч км/г).

Ёсць у мі сіі і зу сім прак тыч ны сэнс. Ву чо ныя спа дзя юц-

ца, што пры да па мо зе гэ та га да сле да ван ня яны змо гуць 

лепш зра зу мець пры ро ду со неч на га вет ру і, маг чы ма, 

на ву чац ца прад каз ваць кас міч нае на двор'е, ад яко га на 

Зям лі за ле жыць мно гае.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

У Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль-

най аба ро ны па ве да мі лі пра тое, 

як з па чат ку апош ня га асен ня га 

ме ся ца ў кра і не зме няц ца дзяр-

жаў ныя вы пла ты для пен сі я не раў, 

сем' яў з дзець мі і лю дзей з ін ва-

лід нас цю, а так са ма кры тэ рыі па-

 трэб нас ці пры вы зна чэн ні пра-

ва на дзяр жаў ную ад рас ную 

са цы яль ную да па мо гу.

Пра цоў ныя пен сіі па вы сяц ца
У на шай кра і не з 1 ліс та па да па-

вы ша юц ца пра цоў ныя пен сіі, у ся рэд-

нім на 5,3 %. Ча ка ец ца, што ся рэд ні 

па мер пра цоў ных пен сій вы рас це да 

388,1 руб ля, а ся рэд ні па мер пен сіі па 

ўзрос це — да 393,96 руб ля. У гэ тым 

го дзе пра цоў ныя пен сіі бе ла ру саў ужо 

па вы ша лі ся двой чы — з 1 мая і 1 жніў-

ня. У цэ лым, як ад зна ча юць у Мінп ра-

 цы, у вы ні ку зроб ле ных у гэ тым го-

дзе пе ра раз лі каў пра цоў ныя пен сіі 

павялічацца на 22 %.

Вы рас туць бюд жэт 
пра жыт ко ва га мі ні му му 
і дзі ця чыя да па мо гі

З 1 ліс та па да вы рас це бюд жэт пра-

жыт ко ва га мі ні му му (БПМ) і, ад па вед-

на, пад ні муц ца мі ні маль ныя пра цоў ныя 

і са цы яль ныя пен сіі, не ка то рыя дзі ця-

чыя да па мо гі, пры вя за ныя да БПМ, а 

так са ма зме няц ца мі ні маль ныя спа жы-

вец кія бюд жэ ты.

Бюд жэт пра жыт ко ва га мі ні му му ў 

ліс та па дзе скла дзе 214,21 руб ля. Ён 

бу дзе дзей ні чаць да кан ца сту дзе ня 

2019 го да.

Па ве лі чэн не БПМ ада б'ец ца і на ад-

на ра зо вай да па мо зе ў су вя зі з на ра-

джэн нем пер ша га дзі ця ці, якая ця пер 

бу дзе раў няц ца 2142,7 руб ля, пры на-

ра джэн ні дру го га і на ступ ных дзя цей 

па мер ад на ра зо вай да па мо гі скла дзе 

2998,94 руб ля. Ад на ра зо вая да па мо га 

жан чы нам, якія ста лі на ўлік у дзяр-

жаў ных ар га ні за цы ях ахо вы зда роўя 

да 12-тыд нё ва га тэр мі ну ця жар нас ці, 

скла дзе 214,21 руб ля.

Да па мо га сем' ям на дзя цей ва ўзрос-

це ад 3 да 18 га доў у пе ры яд вы ха ван ня 

дзі ця ці ва ўзрос це да 3 га доў (што ме-

 сяч ная) скла дзе 107,11 руб ля.

Да па мо га на дзя цей, ста рэй шых 

за 3 га ды, з асоб ных ка тэ го рый сем'-

яў, пра ду гле джа ных за ка на даў ствам 

(што ме сяч ная):

— на дзя цей, ста рэй шых за 3 га ды, 

якія вы хоў ва юц ца ў та кіх сем' ях (акра-

мя дзі ця ці-ін ва лі да), — 107,11 руб ля;

— на дзі ця-ін ва лі да, ста рэй ша га за 

3 га ды, — 149,95 руб ля.

Да па мо га па до гля дзе дзі ця ці-ін ва-

лі да ва ўзрос це да 18 га доў (што ме-

сяч ная):

— з І і ІІ сту пен ню стра ты зда-

роўя да спаў нен ня дзі ця ці 18 га доў і 

з ІІІ і ІV сту пен ню стра ты зда роўя да спаў-

нен ня дзі ця ці 3 га доў — 214,21 руб ля;

— з ІІІ і ІV сту пен ню стра ты зда роўя 

пас ля спаў нен ня дзі ця ці 3 га доў — 

257,05 руб ля;

— да па мо га на дзя цей ва ўзрос це да 

18 га доў, ін фі цы ра ва ных ві ру сам іму-

на дэ фі цы ту ча ла ве ка (што ме сяч ная), 

скла дзе 149,95 руб ля.

Па вя лі чац ца па ме ры 
мі ні маль ных спа жы вец кіх 
бюд жэ таў

Так са ма з ліс та па да ўста ноў ле ны 

но выя па ме ры мі ні маль ных спа жы-

вец кіх бюд жэ таў (МСБ) для роз ных 

са цы яль на-дэ ма гра фіч ных груп:

для пра ца здоль на га на сель ніц тва — 

446,02 руб ля;

для пен сі я не раў — 349,35 руб ля;

для сту дэн таў — 328,98 руб ля;

для дзя цей ва ўзрос це да трох га доў — 

282,23 руб ля;

для дзя цей ва ўзрос це ад трох да 

шас ці га доў — 365,35 руб ля;

для дзя цей ва ўзрос це ад шас ці да 

ва сям нац ца ці га доў — 379,23 руб ля;

для сям'і з ча ты рох ча ла век — 

347,74 руб ля;

для ма ла дой сям'і з трох ча ла век — 

377,03 руб ля.

Гэ тыя па ме ры мі ні маль ных спа жы-

вец кіх бюд жэ таў бу дуць дзей ні чаць да 

31 сту дзе ня 2019 го да.

Свят ла на БУСЬ КО.

ДА РОЖ НІ КІ 
ДА ЗІ МЫ ГА ТО ВЫЯ
Га лоў нае — бяс пе ка і эка ло гія
Асноў ная ўва га да рож ных ар га ні за цый пе рад па чат кам 

зі мо ва га пе ры я ду ад да ец ца пад рых тоў цы вы твор чых 

баз, да рож на-бу даў ні чай тэх ні кі, а так са ма про ці га ла-

лёд ным ма тэ ры я лам, ад зна чыў на мес нік на чаль ні ка га-

лоў на га ўпраў лен ня аў та ма біль ных да рог Мі ніс тэр ства 

транс пар ту і ка му ні ка цый Сяр гей ЛЯ ВОН ЧЫК.

— У гэ тым го дзе мы ў пла на вым рэ жы ме пад рых та ва лі 

345 ты сяч тон пяс ча на-са ля ной су ме сі, 183,5 ты ся чы тон тэх-

ніч най со лі і 122 ты ся чы тон чыс тай со лі. Акра мя та го, вя дзец-

ца на рых тоў ка ар га на мі не раль ных су ме сяў, якія ў зі мо вы пе-

ры яд вы ка рыс тоў ва юц ца ў ава рый ных вы пад ках для ямач на га 

ра мон ту, — па ве да міў прад стаў нік Мінт ран са. Для ба раць бы з 

га ла лё дзі цай бу дуць пры мя няц ца тра ды цый ныя ме та ды.

Так са ма ён да даў, што функ цы я нуе адзі ны ка рот кі ну мар 

125 дыс пет чар скіх служ баў ар га ні за цый да рож най гас па дар-

кі. На браў шы яго ў лю бым рэ гі ё не кра і ны, удзель ні кі да рож-

на га ру ху мо гуць па ве да міць важ ную ін фар ма цыю аль бо 

вы ка заць прэ тэн зіі з на го ды да рож ных умоў. Ка лі атры ма ная 

ін фар ма цыя ад но сіц ца да кам пе тэн цыі да рож ных служ баў 

рэс пуб лі кан скай да рож най гас па дар кі, яна не за ста нец ца без 

ува гі і ад па вед на га рэ ага ван ня. Акра мя та го, пры не аб ход-

нас ці да вы ра шэн ня праб ле мы бу дуць пры цяг ну тыя ін шыя 

эк стран ныя і ава рый ныя служ бы.

Пры ця пе раш нім на двор'і, ка лі ад бы ва юц ца рэз кія зме ны 

тэм пе ра тур на га рэ жы му, асаб лі ва вост ра паў стае пы тан не 

бяс пе кі. Ад лі гі і за ма раз кі, якія мя ня юц ца, аказ ва юць кар-

ды наль ны ўплыў не толь кі на стан пра ез най част кі, але і на 

сам транс парт ны сро дак.

Не каль кі слоў для пе ша хо даў, бо ім так са ма па гра жае

не бяс пе ка на сліз кай да ро зе. На блі жа ю чы ся да краю 

пра ез най част кі, вар та звяр нуць ува гу на стан бар дзюр на га 

ка ме ню — ён мо жа быць аб ле дзя не лы. Асаб лі ва вар та быць 

піль ны мі ў два рах — ла ві ру ю чы па між пры пар ка ва ны мі аў-

та ма бі ля мі, мож на па сліз нуц ца і тра піць пад ко лы.

А вось снег з мін скіх ву ліц гэ тай зі мой бу дуць вы во зіць на 

дзе сяць пля цо вак. Так са ма ар га ні зу юць ра бо ту сне га пла віль-

на га пунк та, па ве да міў на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра 

па ўтры ман ні аб' ек таў доб ра ўпа рад ка ван ня ДВА «Гар ра м-

аў та дар Мін гар вы кан ка ма» Алег ЛУ КА ШЭН КА.

Тэх на ло гію, якая да зво ліць мі ні мі за ваць уз дзе ян не про ці-

га ла лёд ных су ме сяў на зя лё ныя на са джэн ні ўздоўж га рад-

скіх ву ліц, пла ну юць выкарыстоўваць у Мін ску. Як ад зна чыў 

Алег Лу ка шэн ка, «Гар ра маў та дар» глы бо ка за кла по ча ны 

праб ле ма мі эка ла гіч най аб ста ноў кі ста лі цы, якія звя за ныя 

з хва ро ба мі і гі бел лю дрэў уз доўж ма гіст раль ных ву ліц. 

Та му ў гэ тым го дзе аб' яд нан не на ла дзі ла су пра цоў ніц тва з 

Ін сты ту там мік ра бія ло гіі НАН Бе ла ру сі ў рам ках пра гра мы 

«Іна ва цый ныя бія тэх на ло гіі — 2020».

У вы ні ку су пра цоў ніц тва рас пра ца ва на і бу дзе ўка ра няц-

ца тэх на ло гія пры мя нен ня мік роб ных угна ен няў на асно ве 

со ле ўстой лі вых, азот фік су ю чых мік ра ар га ніз маў, якая да па-

мо жа спра віц ца з на ступ ства мі за брудж ван ня га рад скіх гле-

баў хло рыс тым на тры ем. Тэх на ло гія па вы сіць за ха ва насць 

драў ня на-хмыз ня ко вых рас лін уз доўж га рад скіх ву ліц.

Сяр гей КУР КАЧ.

ШТО ЗМЕ НІЦ ЦА 
Ў ЛІС ТА ПА ДЗЕ

Су пра цоў ні кі кры мі наль на га вы шу ку 

Мінск ага АУС на транс пар це шу ка юць 

муж чы ну, які скраў ка ша лёк, дзе зна-

хо дзі ла ся 1990 руб лёў і 290 до ла раў. 

Гэ тыя гро шы па цяр пе лы збі раў пяць 

га доў на апе ра цыю. Мо мант кра дзя жу 

за фік са ва ла ка ме ра ві дэа на зі ран ня.

55-га до вы муж чы на пры ехаў з Го мель скай 

воб лас ці ў адзін з ме ды цын скіх цэнт раў ста-

лі цы на апе ра цыю па вы да лен ні ка та рак ты. 

У Мінск па цяр пе лы даб ра ўся на рэй са вым 

аў то бу се, і ў яго да пры зна ча на га пры ёму 

ва ўра ча яшчэ за ста ваў ся час. Гра ма дзя нін 

вы ра шыў, што ме на ві та ў гэ ты дзень кры ху 

ал ка го лю яму не за шко дзіць, і ў два ры жы-

ло га до ма па ву лі цы Кі ра ва муж чы на стаў 

вы пі ваць кань як. Па да зра ва ны, яко га ця пер

 шу ка юць, у той мо мант зна хо дзіў ся ў тым жа 

два ры. Муж чы ны па зна ё мі лі ся, раз га ва ры лі-

ся. По тым ра зам вы пі лі і па цяр пе лы пе ра браў 

са спірт ным. Гэ тым ска рыс таў ся зла мыс нік. 

З сум кі ён скраў ка ша лёк, у якім бы лі гро шы 

на апе ра цыю. Пра па жа ка шаль ка вы яві ла ся 

толь кі на вак за ле.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Неспрыяльныя 
дні і гадзіны 
ў лістападзе

1, чацвер, 6.30 – 8.00

4, нядзеля, 9.30 – 11.00

6, аўторак, 10.30 – 15.00

8, чацвер, 12.30 – 21.00

13, аўторак, 17.30 – 18.00

16, пятніца, 6.00 – 7.30

18, нядзеля, 10.00 – 18.00

20, аўторак, 22.00 – 24.00

22, чацвер, 14.30 – 24.00

23, пятніца, 0.00 – 6.00

25, нядзеля, 7.30 – 9.00

27, аўторак, 9.30 – 11.00

29, чацвер, 12.00 – 13.30

Вар та ве дацьВар та ве даць

СКРАЎ ГРО ШЫ НА АПЕ РА ЦЫЮ
Па цяр пе лы збі раў іх пяць га доў

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да Прад стаў ні кі 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

пра вя дуць вы яз ныя пры ёмы
Кі раў ніц тва і служ бо выя асо бы Ад мі ніст ра цыі Прэ-

зі дэн та Бе ла ру сі пра вя дуць у ліс та па дзе вы яз ныя 

пры ёмы гра ма дзян і юры дыч ных асоб у рэ гі ё нах, 

па ве дам ляе Бел ТА.

Так, на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Мі ка-

лай СНАП КОЎ 9 ліс та па да су стрэ нец ца з жы ха ра мі рэ гі ё на 

ў Бы хаў скім рай вы кан ка ме.

Пер шы на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня па ра бо це 

са зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч ных асоб — на чаль нік упраў-

лен ня пісь мо вых і элект рон ных зва ро таў Крыс ці на ПО БАЛЬ 

пра вя дзе пры ём у Ка рэ ліц кім рай вы кан ка ме 1 ліс та па да.

На чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня па ра бо це са зва ро та мі 

гра ма дзян і юры дыч ных асоб Ры гор ШЛЫК пры ме гра ма-

дзян у Клец кім рай вы кан ка ме 2 ліс та па да.

На 5 ліс та па да ў Сто лін скім рай вы кан ка ме за пла на ва-

ны пры ём на мес ні кам на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня па 

ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч ных асоб — за гад-

чы кам аса біс тым пры ёмам Іга рам ЛА МА НО СА ВЫМ.

У Та ла чын скім рай вы кан ка ме 6 ліс та па да ад бу дзец ца 

пры ём гра ма дзян на мес ні кам на чаль ні ка га лоў на га ідэа-

ла гіч на га ўпраў лен ня — на чаль ні кам упраў лен ня ідэа ло гіі і 

ін фар ма цый най па лі ты кі На тал ляй МАР ЧАН КА.

На мес нік на чаль ні ка га лоў на га ідэа ла гіч на га ўпраў лен-

ня — на чаль нік упраў лен ня са цы яль най па лі ты кі На тал ля 

КРА САЧ КА 8 ліс та па да пра вя дзе пры ём у Ба ра на віц кім 

гар вы кан ка ме.

Вы яз ны пры ём у Кас цю ко віц кім рай вы кан ка ме пра вя-

дзе 9 ліс та па да на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня пісь мо вых 

і элект рон ных зва ро таў га лоў на га ўпраў лен ня па ра бо це са 

зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч ных асоб Аляк сей БА БІЦ КІ.

За пі сац ца на пры ём мож на па тэ ле фо нах ад дзе лаў па 

ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян ад па вед ных вы ка наў чых 

ка мі тэ таў.

Усе ме ра пры ем ствы ад бу дуц ца з 10.00 да 13.00. Праб-

ле мы бу дуць раз гля дац ца і вы ра шац ца як на мес цы, так 

і, у вы пад ку не аб ход нас ці, пас ля пры ёму з пры цяг нен нем 

рэс пуб лі кан скіх ор га наў кі ра ван ня.


