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Сё лет ні «Да кар» стаў са мым скла да ным 

ра лі-рэй дам, у якім толь кі да во дзі ла ся ўдзель-

ні чаць, ад зна ча юць бе ла рус кія пі ло ты. Ня гле-

дзя чы на не вя лі кі лік эта паў — уся го 10, марш-

рут пра хо дзіў па пяс ча ных участ ках з дзю на мі 

і зы бу чым «фэш-фэ шам». Гон шчы кі пе ра адо-

ле лі ка ля пяці ты сяч кі ла мет раў па пус ты нях, 

гор ных ска лах і вы сах лых рэ чы шчах. Мно гія 

экі па жы за хра са лі ў ва рон ках і губ ля лі ся ў на ві-

га цыі, а тэх ні ка час та вы хо дзі ла са строю прос-

та на тра сах.

Вы клю чэн нем не ста ла і на ша ка ман да, у паст ках з 

пяс ку па бы ва лі ўсе тры бе ла рус кія экі па жы, але змаг лі 

вы брац ца з іх са мі аль бо пры да па мо зе парт нё раў па 

ка ман дзе. Два бе ла рус кія экі па жы за вяр шы лі ра лі-рэйд 

у пер шай дзя сят цы са мых хут кіх гру за ві коў, МАЗ Сяр-

гея Вя зо ві ча стаў шос тым, ка мі ён Аляк санд ра Ва сі леў-

ска га за няў вось мае мес ца, на 11-м рад ку раз мяс ціў ся 

экі паж Аляк сея Віш неў ска га.

— У Пе ру бы лі вель мі вы со кія пяс кі, вель мі цяж кая 

па пра ход нас ці тра са, але на шы аў та ма бі лі да зва ля юць 

ехаць па та кіх да ро гах без спы нен няў, не за хра саць. Мы 

на та кіх участ ках не з'яў ля ем ся ад на знач ны мі лі да ра мі, 

але бе ла рус кія гру за ві кі да зва ля юць бес пе ра шкод на 

пра хо дзіць гэ тую тра су, ка лі не да пус ка юць па мыл кі 

чле ны экі па жа, — рас каз вае на чаль нік і пі лот ка-

ман ды «МАЗ-СПОР Таў та» Сяр гей ВЯ ЗО ВІЧ. — Мы 

да пус ці лі шэ раг па мы лак, якія пры вя лі да стра ты ча су. 

На жаль, не змаг лі не па срэд на пры няць удзел у ба раць-

бе за п'е дэс тал гэ та га «Да ка ра». Па пры чы не тэх ніч най 

ня спраў нас ці мы ні ра зу не спы ні лі ся, усе спы нен ні 

бы лі звя за ны з улас ны мі па мыл ка мі або па мыл ка мі 

экс плу а та цыі аў та ма бі ляў. У са пер ні каў так са ма не ўсё 

скла да ла ся глад ка, стар та ва ла больш за 40 гру за ві коў, 

а фі ні ша ва ла ка ля 15.

Ад зна чым, што «МАЗ» і Іvесо — адзі ныя, хто пра ехаў 

увесь марш рут «Да ка ра-2019» і не стра ціў ні ад на го 

экі па жа.

— Нас ча кае вя лі кая ра бо та па пад рых тоў цы да на-

ступ на га стар ту, аб дум ва ем усё, што ад бы ло ся з на мі 

і з на шы мі са пер ні ка мі. У нас ёсць над чым пра ца ваць. 

Па куль мы не ма ем вя лі ка га во пы ту па вы ха дзе са 

скла да ных сі ту а цый з мі ні маль най стра тай ча су, — ад-

зна чыў Сяр гей Вя зо віч.

Для се зо на 2019 го да ка ман да «МАЗ» пад рых та ва ла 

но вы аў та ма біль ка пот най кам па ноў кі, яго прэ зен та цыя 

прай шла пе рад ад лё там ка ман ды на «Да кар». Пла ну-

ец ца, што праз па ру тыд няў пач нуц ца яго ўсе ба ко выя 

вы пра ба ван ні і да лей ён бу дзе за пу шча ны ў спа бор-

ніц кі пра цэс.

— У на ступ ным се зо не ўсе асноў ныя тэх ніч ныя ра-

шэн ні бу дуць на кі ра ва ны на аў та ма біль ка пот най кан-

фі гу ра цыі. Ён са браў у са бе ўсе на шы дум кі і на ві ны, 

як яны бу дуць пра ца ваць — па куль вя лі кае пы тан не, — 

рас каз вае на чаль нік ка ман ды. — На пра ця гу ўся го 

се зо на мы бу дзем ка таць гэ та аў то, упэў не ны, па куль 

што ў яго бу дзе шмат сла бых мес цаў. На ша за да ча за 

2019 год усе гэ тыя сла быя мес цы знай сці і лік ві да ваць, 

каб вы ста віць гру за вік на «Да кар-2020» у поў най ба я-

вой га тоў нас ці. Не хо піць го да, зна чыць, мы не вы ста вім 

гэ ты аў та ма біль на «Да кар», на ша за да ча зма гац ца там 

за вы нік, а не тэс ці ра ваць.

Бе ла рус кая ка ман да яшчэ не вы зна чы ла ся з пер-

шым стар там но ва га се зо на, дак лад на мож на ска заць 

толь кі тое, што ён ад бу дзец ца вяс ной. У по лі ін та рэ саў 

бе ла ру саў ра лі ў Ка зах ста не, Турк ме ні ста не і Ма ро ка.

На га да ем, ка ман да «МАЗ-СПОР Таў та» ўдзель ні-

ча ла ў ра лі-рэй дзе «Да кар» ужо вось мы раз. Сё ле та 

ма ра фон прай шоў па тэ ры то рыі толь кі ад ной кра і ны — 

Пе ру. Акра мя ба раць бы за пры за выя мес цы, бе ла ру сы 

ак тыў на да па ма га лі са пер ні кам. Так, МА Зы вы цяг ну лі 

з пяс коў Ка мАЗ Ай ра та Мар дзе е ва, Іvесо Жэ ра ра дэ 

Роя, па за да рож нік лі тоў ца Бе не дык та са Ва на га са і на-

ват ма та цыкл ад ной гон шчы цы.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

ЧЫМ СКЛА ДА НЕЙ, 
ТЫМ — ЛЕПШ!

Удзель ні кі ка ман ды 
«МАЗ-СПОР Таў та»

 пад вя лі вы ні кі «Да ка ра-2019»
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Па ста но вай Са ве та Мі ніст раў 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 22 сту-

дзе ня 2019 го да за цвер джа ны 

най важ ней шыя мэ та выя па каз-

чы кі за каз чы каў дзяр жаў ных 

пра грам на 2019 год, па ве да мі лі ў 

прэс-служ бе ўра да.

У пры ват нас ці, Мі ніс тэр ству ар хі тэк-

ту ры і бу даў ніц тва да ве дзе на за бес пя-

чэн не на ка нец гэ та га го да ся рэд ня га 

кош ту 1 кв. м агуль най пло шчы жыл ля, 

якое бу ду ец ца з дзяр жаў най пад трым-

кай (без ін ды ві ду аль ных за бу доў шчы-

каў), у па ме ры Br1020. До ля агуль най 

пло шчы шмат ква тэр ных энер га эфек-

тыў ных жы лых да моў у агуль ным аб'ё-

ме ўве дзе на га ў экс плу а та цыю жыл ля 

(без улі ку ін ды ві ду аль ных жы лых да-

моў) па він на склас ці 90 пра цэн таў.

Мі ніс тэр ства жыл лё ва-ка му наль най 

гас па дар кі па він на сё ле та за бяс пе-

чыць зні жэн не вы дат каў на ака зан не 

жыл лё ва-ка му наль ных па слуг на сель-

ніц тву ў су па стаў ных умо вах не менш 

чым на пяць пра цэн таў у па раў на нні 

з 2018 го дам. Для Мі ніс тэр ства ляс-

ной гас па дар кі ўста ноў ле ны аб' ём на-

рых тоў кі драў ні ны з аднаго гек та ра 

ляс ных пло шчаў — 2,45 куб. м, а так са-

ма за бес пя чэн не ля сіс тас ці тэ ры то рыі не 

мен шай за 39,9 пра цэн та.

Мі ніс тэр ству сель скай гас па дар кі і 

хар ча ван ня да ру ча на за бяс пе чыць зна-

чэн не су мы крэ ды тор скай за па зы ча нас-

ці і за па зы ча нас ці па крэ ды тах і па зы-

ках да вы руч кі ад рэа лі за цыі пра дук цыі, 

та ва раў, ра бот, па слуг у сель ска гас-

па дар чых ар га ні за цы ях не боль шае за 

1,02 пра цэн та на ка нец го да. Удзель ная 

ва га аў та ма біль ных да рог з цвёр дым 

па крыц цём у агуль най пра цяг лас ці аў-

та ма біль ных да рог агуль на га ка ры стан-

ня па він на склас ці 86,7 пра цэн та.

Згод на з да ку мен там, уз ро вень за-

рэ гіст ра ва на га бес пра цоўя да кан ца 

2019 го да не па ві нен пе ра вы сіць адзін 

пра цэнт. Ча ка ная пра цяг ласць жыц ця 

скла дзе 75 га доў. До лю ай чын ных ле-

ка вых срод каў на ўнут ра ным рын ку ў 

цэ на сным вы ра жэн ні пла ну ец ца да вес ці 

да 54 пра цэн таў.

Так са ма па стаў ле на за да ча ўвай сці 

ў топ-30 па ін дэк се ўзроў ню аду ка цыі ў 

рэй тын гу кра ін па ін дэк се ча ла ве ча га 

раз віц ця. На цы я наль ная ака дэ мія на вук 

ад каз вае за за бес пя чэн не ўдзель най 

ва гі іна ва цый най пра дук цыі ў агуль ным 

аб' ёме пра дук цыі (па слуг). Яна па він на 

склас ці 15,9 пра цэн та.

Коль касць аба не нтаў і ка рыс таль ні-

каў ста цы я нар на га шы ро ка па лос на га 

до сту пу да сет кі ін тэр нэт на ка нец го да 

па він на склас ці 34,2 адзін кі на 100 ча ла-

век. Ся род па каз чы каў, да ве дзе ных да 

Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му, — экс-

парт ту рыс тыч ных па слуг. Яго аб' ём да 

кан ца го да па ві нен склас ці $240 млн. 

У спар тыў ным рэй тын гу на су свет най 

арэ не па алім пій скіх дыс цып лі нах да 

кан ца 2019 го да Бе ла русь па він на ўвай-

сці ў топ-25.

Ся род па каз чы каў, уста ноў ле ных 

для абл вы кан ка маў, — змян шэн не прэ-

тэн зій на якасць жыл лё ва-ка му наль ных 

па слуг, зні жэн не вы дат каў на іх ака зан-

не на сель ніц тву ў су па стаў ных умо вах 

да па пя рэд ня га го да, нар ма тыў за ме ны 

цеп ла вых се так, увод агуль най пло шчы 

жы лых да моў пас ля ка пі таль на га ра-

мон ту, за ме на і ма дэр ні за цыя ў жы лых 

да мах ліф таў, якія ад пра ца ва лі нар ма-

тыў ныя тэр мі ны экс плу а та цыі, за бяс пе-

ча насць спа жыў цоў во да за бес пя чэн нем 

піт ной якас ці.

Ул. інф.

Пры яры тэ ты

1020 РУБ ЛЁЎ ЗА «КВАД РАТ»
Урад вы зна чыў най важ ней шыя мэ та выя па каз чы кі за каз чы каў дзярж пра грам

Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя апуб лі ка ва ла 

што га до вы спіс з дзе ся ці гла баль ных па гроз ча ла-

вец тву. У яго ўпер шы ню тра піў трэнд на свя до мую 

ад мо ву ад вак цы на цыі.

У ін фар ма цый ным па ве дам лен ні СА АЗ ад зна ча ец ца, што 

не жа дан не або ад мо ва ад вак цы на цыі, ня гле дзя чы на на яў-

насць вак цын, па гра жае звес ці на нуль пра грэс, да сяг ну ты 

ў ба раць бе з хва ро ба мі, якія мож на па пя рэ дзіць. Вак цы на-

цыя з'яў ля ец ца ад ным з най больш эка на міч на эфек тыў ных 

спо са баў па збег нуць за хвор ван няў. У ця пе раш ні час яна 

пра ду хі ляе ад 2 да 3 міль ё наў смер цяў у год.

У спра ва зда чы ад зна ча ец ца, на прык лад, рост вы пад каў 

за хвор ван ня на ад зёр, які шмат у чым вы клі ка ны ад мо вай 

ад вак цы на цыі. Ва ўсім све це за хва раль насць на ад зёр па-

вя лі чы ла ся на 30 %. У не ка то рых кра і нах, якія бы лі бліз кія 

да лік ві да цыі гэ тай хва ро бы, ад быў ся яе ўсплёск.

Пры чы ны, па якіх лю дзі вы ра ша юць не ра біць пры шчэ пак, 

скла да ныя: кан суль та тыў ная гру па па вак цы нах СА АЗ ад зна-

чае са ма за спа ко е насць на сель ніц тва, ня зруч насць у до сту пе 

да вак цын і ад сут насць упэў не нас ці ў іх мэ та згод нас ці.

Ся род ін шых гла баль ных па гроз ча ла вец тву СА АЗ на зы-

вае за брудж ван не па вет ра, но вую пан дэ мію гры пу, з'яў лен-

не но вых устой лі вых да ан ты бі ё ты каў ін фек цый, лі ха ман ку 

Дэ нге, Эбо ла, ВІЧ, сла быя сіс тэ мы ме ды цын скай да па мо гі ў 

кра і нах, якія раз ві ва юц ца.

«Свет су тык нец ца яшчэ з ад ной пан дэ мі яй гры пу — адзі-

нае, ча го мы не ве да ем, гэ та ка лі яна зда рыц ца і на коль кі 

сур' ёз най бу дзе, — па ве дам ля ец ца ў ін фар ма цый ным ліс це 

СА АЗ. — Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя па ста ян на 

кант ра люе цыр ку ля цыю ві ру саў гры пу для вы яў лен ня па-

тэн цый на га пан дэ міч на га шта ма: 153 уста но вы ў 114 краі -

нах удзель ні ча юць у гла баль ным эпі днаг ля дзе. Кож ны год 

СА АЗ рэ ка мен дуе, якія шта мы вар та ўклю чаць у вак цы ну, 

каб аба ра ніць лю дзей ад се зон на га гры пу. У вы пад ку, ка лі 

но вы штам гры пу бу дзе мець пан дэ міч ны па тэн цы ял, СА АЗ 

ство рыць уні каль нае парт нёр ства для за бес пя чэн ня эфек-

тыў на га і спра вяд лі ва га до сту пу да ды яг нос ты кі, вак цын і 

су праць ві рус ных прэ па ра таў, асаб лі ва ў кра і нах, эка но мі ка 

якіх раз ві ва ец ца».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

АД МО ВА АД ВАК ЦЫ НА ЦЫІ ПА ГРА ЖАЕ ЧА ЛА ВЕЦ ТВУ

Энер гію дасць сон ца
У Чэ ры каў скім ра ё не бу ду юць са-

мую буй ную ў СНД фо та элект ра-

стан цыю.

Стан цыя ўзво дзіц ца на тэ ры то рыі Рэ-

чыц ка га сель са ве та на пло шчы 220 га, 

яе ма гут насць скла дзе 109 МВт. Ужо 

вя дзец ца ман таж кан струк цый пад фо-

та элект рыч ныя мо ду лі. Па стаў ку аб ста-

ля ван ня і ін жы ні рынг ажыц цяў ляе кі-

тай ская кам па нія Роwеr Сhіnа Guіzhоu 

Еngіnееrіng. Ча ка ец ца, што агуль ная 

су ма ін вес ты цый скла дзе больш за 

150 міль ё наў до ла раў.

— Пра ект фі нан су ец ца ір ланд скай 

кам па ні яй «Ка ме лі я сайд Лі мі тэд», 

для рэа лі за цыі пра ек та ін вес тар ства-

рыў на тэ ры то рыі ра ё на ТАА «Со лар 

Лэнд», — па ве да мі ла на мес нік стар-

шы ні Чэ ры каў ска га рай вы кан ка ма 

Але на СЛЯП ЦО ВА. — Ін вест да га вор 

быў за клю ча ны яшчэ ў 2014 го дзе, але 

ак тыў нае бу даў ніц тва па ча ло ся толь кі 

ле тась. Увод аб' ек та за пла на ва ны на 

гэ ты год. Эка на міч ны эфект ад яго экс-

плу а та цыі ча ка ец ца вель мі доб ры. Для 

па раў на ння, улас нік фо та элект ра стан-

цыі на 4 МВт, якая ўжо пра цуе ў ра ё не, 

з'яў ля ец ца дру гім па ве лі чы ні пла цель-

шчы кам па дат каў.

Чэ ры каў скі ра ён на огул пры ваб ны 

для ін вес та раў. Як па ве да мі лі ў рай-

вы кан ка ме, ця пер тут у ра бо це зна хо-

дзіц ца ін вест пра ект на су му больш за 

10 міль ё наў руб лёў бе ла рус ка-лі тоў-

ска га ТАА «На ту раль ная ва да» — на 

бу даў ніц тва прад пры ем ства па раз лі ве 

ва ды.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Знай шлі 
6100 до ла раў 
і па дзя лі лі іх

У Ле нін скае РУ УС ста лі цы звяр ну-

ла ся жы хар ка Мін скай воб лас ці, 

якая рас тлу ма чы ла, што стра ці ла 

ў бу дын ку ганд лё ва га цэнт ра па 

ву лі цы Дзя ні саў скай 6100 до ла раў 

ЗША. Гро шы вы па лі з сум кі, ка лі 

жан чы на на бы ва ла гар ні ту ру для 

тэ ле фо на. Пра па жу вы яві ла, зна-

хо дзя чы ся на тэ ры то рыі ганд лё-

ва га цэнт ра ў ка вяр ні.

Су пра цоў ні ка мі кры мі наль на га вы-

шу ку ў хо дзе апе ра тыў на-вы шу ко вых 

ме ра пры ем стваў бы лі ўста ноў ле ны асо-

бы, якія знай шлі гро шы. Імі бы лі дзве 

не паў на лет нія мін чан кі, якія па дзя лі лі 

ва лю ту па роў ну. Ад на па спе ла част ку 

су мы па тра ціць (ку пі ла ма біль ны тэ ле-

фон, воп рат ку), у дру гой до ла ры за ста-

лі ся не кра ну ты мі.

Па гэ тым фак це пра во дзіц ца пра-

вер ка. Дзе ян ням не паў на лет ніх бу дзе 

да дзе на пра ва вая ацэн ка. Кан фіс ка ва-

ныя ў іх гро шы зна хо дзяц ца ў Ле нін скім 

РУ УС ста лі цы і ў най блі жэй шы час бу-

дуць вер ну ты ўла даль ні ку.

На зі ра е це за мор? 
Па ве дам ляй це!

Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур-

саў і ахо вы на ва коль на га ася-

род дзя про сіць па ве дам ляць пра 

за мор ныя з'я вы ры бы на ва даё-

мах.

На сай це ўста но вы агу ча на прось-

ба ін фар ма ваць аб вы пад ках ма са ва га 

па ды хо ду ры бы да лу нак на ва да ёмах 

і ін шых пры кме тах за мор ных з'яў. Ін-

фар ма цыю пра гэ та трэ ба ад ра са ваць 

у аб лас ныя і Мін скі га рад скі ка мі тэ ты 

пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль-

на га ася род дзя, ра ён ныя і га рад скія 

ін спек цыі. Гэ та да зво ліць свое ча со ва 

пры маць ме ры па па пя рэдж ван ні за мо-

раў ры бы на ва да ёмах.

Тэ ры та ры яль ныя ор га ны мі ніс тэр-

ства фар мі ру юць, вя дуць і што год 

аку му лю юць ба зы да ных з пе ра лі ка мі 

ва да ёмаў, дзе мо гуць уз ні каць за мор-

ныя з'я вы. Су мес на з Рэс пуб лі кан скім 

цэнт рам ана лі тыч на га кант ро лю ў га лі-

не ахо вы на ва коль на га ася род дзя яны 

пра вод зяць аб сле да ван ні ва да ёмаў, 

каб вы явіць фак та ры, якія мо гуць пры-

вес ці да за мо раў. Та кія аб сле да ван ні на 

пра ця гу го да ў пе ры яд з 1 сту дзе ня да 

1 кра са ві ка і з 15 чэр ве ня да 20 жніў-

ня бу дуць пра во дзіц ца не ра дзей, чым 

адзін раз у 15 дзён.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


