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• Ство ра ны арг ка мi тэт 

па пад рых тоў цы да свят-

кавання 500-год дзя Жы-

ро вiц ка га ма нас ты ра. Яго 

стар шы нёй пры зна ча ны 

на мес нiк прэм' ер-мi нiст ра 

Iгар Пет ры шэн ка. Юбi лей-

ныя да ты бу дуць ад зна чац-

ца ў маi 2020 го да.

• Больш за 14 ты сяч 

транс парт ных срод каў 

без тэх агля ду вы яві ла 

ДАІ пад час ак цыі.

• Па мёр вя до мы бе ла-

рус кі пісь мен нік Ле а нід 

Дай не ка.

КОРАТКА

«ОК, ГУГЛ, 
ЯК ПАЛОЦЬ?»

КАБ МЕЦЬ, 
ТРЭБА 
ЗАРАБІЦЬ

СТАР. 4

442,2 
ты ся чы тон

па ліў на-энер ге тыч ных 
рэ сур саў сэ ка ном ле на 
ў кра і не дзя ку ю чы рэа лі за цыі 
энер га збе ра галь ных 
ме ра пры ем стваў 
у сту дзе ні — чэр ве ні 
пры за дан ні на гэ ты 
пе ры яд 380 ты сяч тон, 
па ве да міў Дэ парт амент 
па энер га эфек тыў нас ці 
Дзярж стан дар ту. 
Так, вы ка ры стан не 
ў вы твор час ці су час ных 
энер га эфек тыў ных 
і па вы шэн не 
энер га эфек тыў нас ці 
дзе ю чых тэх на ло гій, 
пра цэ саў, аб ста ля ван ня 
і ма тэ ры я лаў ска ра ці ла 
спа жы ван не рэ сур саў 
на 126,7 ты ся чы тон, 
ап ты мі за цыя схем 
цеп ла за бес пя чэн ня — 
на 90,1 ты ся чы тон. 
Так са ма пра во дзі ла ся 
ма дэр ні за цыя ка цель няў 
і тэх на ла гіч ных 
пе чаў, ука ра ня лі ся 
аў та ма тыч ныя сіс тэ мы 
кі ра ван ня асвят лен нем 
і энер га эфек тыў ныя 
асвят ляль ныя пры ла ды. 
Прад пры ем ствы 
і ар га ні за цыі ста лі 
вы ка рыс тоў ваць 
больш мяс цо вых ві даў 
па лі ва. У І паў год дзі 
сё ле та боль шасць 
мэ та вых па каз чы каў 
дзяр жаў най пра гра мы па 
энер га збе ра жэн ні вы ка на на. 
У цэ лым па вы ні ках го да 
не аб ход на сэ ка но міць 
не менш за 1 міль ён тон 
умоў на га па лі ва.

ЛІЧ БА ДНЯ

З Х СТА ГОД ДЗЯ — У ХХІ-Е...
— Гэ та вы нас ча ка е це? — з та ко га 

пы тан ня па спра ба ва лі мы за вя заць зна-

ём ства з ка пі та нам лад дзі, ча ла ве кам, 

са праў ды не чым па доб ным на скан ды-

на ва. Ад ра зу па ці ка ві лі ся ў яго, ці змо жа 

на ша гру па ў скла дзе пя ці ча ла век тут 

раз мяс ціц ца. Ака за ла ся, што лод ка вы-

тры мае і ўдвая больш.

Каб па чаць ванд роў ку, апра ну лі яр кія 

ра та валь ныя ка мі зэль кі. Па ра лель на па-

зна ё мі лі ся з ула даль ні кам лад дзі. За вуць 

яго Анд рэй Бла жэ віч. Ра зам з ім — яго 

ся бар Мі кі та. На па чат ку рас пы та лі, што 

гэ та за тып суд на.

— Гэ та ма лая ба я вая лад дзя эпо хі 

ві кін гаў, — рас па чаў Анд рэй свой апо-

вед. — На ўзбя рэж жы Да ніі бы лі зной-

дзе ны рэшт кі та кой лод кі 

Х ста год дзя.

На свае во чыНа свае во чы

Лад дзя Нёмана, ці Як апы нуц ца 
ў ран нім Ся рэд ня веч чы?
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Што гэ та за цуд? 

Каб яго ўба чыць, 

трэ ба на кі ра вац ца 

да ад на го з пры ча лаў 

Нё ма на ў ра ё не 

Ста ро га го ра да 

Грод на. Пры знац ца, 

чут кі аб гэ тай лад дзі 

па ці ху ста лі з'яў ляц ца 

ў се ці ве, і мы 

з сяб ра мі вы ра шы лі 

іх пра ве рыць. 

Ці са праў ды 

ў аква то рыі 

су час на га го ра да 

мож на ўба чыць 

і на ват пра плыць 

на па рус ні ку 

ві кін гаў? І вось што 

атры ма ла ся...

Сярод аб'ектаў, якія наведаў Аляксандр Лукашэнка ў Іўі, быў і мясцовы Цэнтр культуры.

У Мін скае та ва рыст ва спа жыў цоў звяр-

ну ла ся жан чы на, якая за каз ва ла праз 

ін тэр нэт ма біль ны тэ ле фон, а ёй да ста-

ві лі зу сім не тое, на што яна раз ліч ва-

ла. Вы свет лі ла ся, што та вар з'яў ля ец ца 

ад ноў ле ным і да та го ж не вы раб ле ны 

кам па ні яй Ар рІе, а са бра ны з кам плек-

ту ю чых ін шых па стаў шчы коў. Жан чы-

на звяр ну ла ся ў суд з па тра ба ван нем 

ска са ваць да га вор. Ні на сай це, ні пры 

да стаў цы ад кур' е ра яна не па чу ла, што 

за моў ле ны тэ ле фон — не но вы. Праў да, 

на чэ ку вель мі дроб ным шрыф там бы-

ло на пі са на, што та вар ад ноў ле ны, але 

прос та на гэ тым над пі се ста я ла тлус тая 

пя чат ка і ра за браць сло вы, якія яна за-

кры ва ла, бы ло прак тыч на не маг чы ма. 

У вы ні ку ўда ло ся да ка заць, што на леж-

най ін фар ма цыі пра па куп ку жан чы на 

не атры ма ла...

Сён ня мно гія скар гі ама та раў ін тэр нэт-па-

ку пак звя за ныя з тым, што лю дзям за мест 

«све жань кіх» га джэ таў вя до мых ганд лё-

вых ма рак (на прык лад, тых жа ай фо наў 

ці ін шай тэх ні кі) сплаў ля юць ад ноў ле ныя 

та ва ры, а ін фар ма цыя пра тое, што рэч 

бы ла ва ўжы ван ні аль бо ў ёй пры бі ра лі-

ся не да хо пы, спа жыў цу не да ец ца, хоць 

пра да вец па за ко не аб пра вах спа жыў цоў 

аба вя за ны гэ та ра біць. Шмат пры хо дзіць 

прэ тэн зій і ад лю дзей, што на бы лі так зва-

ныя ве ла гіб ры ды. Скар гі ад ула даль ні каў 

па доб ных срод каў пе ра соў ван ня мо гуць 

быць са мыя роз ныя — ад не дак лад на ўка-

за най еміс тас ці элект ра ба та рэі 

да тэх ніч ных праб лем.

Як не ку піць «ад ноў ле ны» ай фон?
Што трэ ба ве даць, каб не атры маць праб лем ны та вар з ін тэр нэ ту
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Ві зіт па чаў ся з дак ла да мі ніст ра сель скай 

гас па дар кі і хар ча ван ня Ана то ля Хаць ко 

аб хо дзе ўбо рач най кам па ніі. Дру гі год за пар 

на двор'е ся лян, мяк ка ка жу чы, не пес ціць, 

а зна чыць, хар чо вая бяс пе ка кра і ны — 

каб ха пі ла хле ба, кар моў, га род ні ны — 

за ле жыць у боль шай сту пе ні ад вы ка нан ня 

тэх на ло гій. Та му кі раў нік дзяр жа вы 

бес пе ра пын на тры мае сі ту а цыю на кант ро лі. 

Аб жні ве яму рэ гу ляр на дак лад ва юць 

про філь ны мі ністр, гу бер на та ры і стар шы ні 

рай вы кан ка маў, а так са ма кі раў ні кі 

кант ра лю ю чых ве дам стваў.

ДЫС ЦЫП ЛІ НА СУ ПРАЦЬ НЕ ПА ГА ДЗІ
З пы тан ня мі ніст ру «Коль кі на ма ла ці лі?» па ча ла-

ся і раз мо ва на тэ ры то рыі «Лі да Тэх маш» пад Іў ем.

На ця пе раш ні час аг ра рыі ўжо ўбра лі 92 % пло-

шчаў збож жа вых і зер не ба бо вых куль тур без улі ку 

ку ку ру зы. На ма ло ча на больш за 6,1 міль ё на тон 

збож жа.

«9 міль ё наў тон збож жа ўра джаю, уклю ча ю чы 

ку ку ру зу і рапс, — гэ та ніж няя мя жа. Нам трэ ба вы-

хо дзіць на 9 міль ё наў тон», — пад крэс ліў чар го вы 

раз кі раў нік дзяр жа вы.

Ра зам з тым ён звяр нуў ува гу, што трэ ба дзей-

ні чаць ра зум на, асаб лі ва з улі кам убор кі ку ку ру зы, 

якая з'яў ля ец ца важ най кар ма вой куль ту рай. Дзесь-

ці ў за леж нас ці ад мяс цо вых па трэб лепш за клас ці 

зя лё ную ма су ку ку ру зы на сі лас, а дзесь ці — на-

рых та ваць зер не.

«Ні я ка га ціс ку быць не па він на. Лю дзі па він ны на 

мес цах вы зна чыц ца з улі кам па трэб воб лас ці. Гля-

дзі це па так ты цы», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу, што ўра-

джай доб ры і па ін шых сель гас куль ту рах — буль бе, 

цук ро вых бу ра ках, — і трэ ба рых та вац ца 

да іх убор кі.

ДОБ РА ТАМ, 
ДЗЕ МЫ ЁСЦЬ

Прэ зі дэнт мае на мер на ве даць ад да ле ныя ра ё ны ў кож най воб лас ці. 
Учо ра ён па чаў з Іў еў ска га на Гро дзен шчы не

Спа жы вецСпа жы вец
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