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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
З-за тай фу ну ў Япо ніі ад мя ні лі гіс та рыч ныя 
ву чэн ні і больш за 300 авія рэй саў

Ула ды Япо ніі рых ту юц ца да 

но ва га ўда ру сты хіі, на гэ ты раз 

у су вя зі з на блі жэн нем ма гут на-

га тра піч на га тай фу ну Сіmаrоn. 

Прэм' ер-мі ністр кра і ны Сін дза 

Абэ рас па ра дзіў ся пры няць усе 

маг чы мыя ме ры, каб мі ні мі за ваць маг чы мыя на ступ ствы. 

Па да ных ме тэа ра ла гіч на га ўпраў лен ня кра і ны, тай фун 

на блі зіц ца да Сі ко ку ўве ча ры 24 жніў ня. У кра і не ад ме-

не ны ўжо па мен шай ме ры 333 унут ра ныя авія рэй сы. 

Чы гу нач ная кам па нія JR так са ма па ве да мі ла аб спы-

нен ні з ве ча ра чац вяр га хут кас ных экс прэ саў на шэ ра гу 

кі рун каў. Акра мя та го, з-за на блі жэн ня тай фу ну Япо нія 

і Вя лі ка бры та нія ад мя ні лі пер шыя ў гіс то рыі су мес ныя 

ва ен ныя ву чэн ні. Япон скія СМІ ад зна ча юць, што тай фун 

аб ры нец ца на шэ раг ра ё наў, якія да гэ та га ча су ад наў-

ля юц ца пас ля моц най па вод кі і схо ду апоў зняў у па чат ку 

лі пе ня, вы клі ка ных ма гут ным тай фу нам Рrаріrооn. 

Аф ры кан скія міг ран ты 
штур мам пра рва лі ся ў Іс па нію

Больш за 100 аф ры кан скіх 

міг ран таў у се ра ду змаг лі пра-

рвац ца на аб га ро джа ную тэ ры-

то рыю іс пан ска га аў та ном на га 

го ра да Се у ты, раз ме шча на га 

на паў ноч ным уз бя рэж жы Ма-

ро ка. Як па ве дам ля ец ца, бе-

жан цы, боль шасць з якіх — гэ та агрэ сіў на на стро е ныя 

ма ла дыя лю дзі, вы ка рыс тоў ва лі ін стру мен ты для рэз кі 

ме та лу, каб зра біць пра ход у па двой ным пар ка не. Част ка 

з іх здо ле ла пе ра лез ці це раз шас ці мет ро вую ага ро джу. 

Су пра цоў ні кі ма ра кан скіх і іс пан скіх пра ва ахоў ных ор га-

наў не змаг лі стры маць не ле га лаў. У вы ні ку бы лі па ра-

не ныя не менш як сем па лі цэй скіх. Як вя до ма, у кан цы 

лі пе ня ка ля 600 міг ран таў змаг лі пра рвац ца на тэ ры то рыю 

Се у ты. Яны ўпер шы ню вы ка рыс та лі су праць па меж ні каў 

зброю — са ма роб ныя аг ня мё ты.

Прэм' ер Аў стра ліі за явіў 
пра маг чы мы сы ход з па лі ты кі

Прэм' ер-мі ністр Аў стра ліі Маль кальм Тэрн бул за явіў, 

што сы дзе з па лі ты кі, ка лі яго ка ле гі ар га ні зу юць паў-

тор нае га ла са ван не па пы тан ні пра лі да ра кі ру ю чай Лі-

бе раль най пар тыі, пі ша га зе та Sуdnеу Mоrnіng Hеrаld. 

У аў то рак Тэрн бул з цяж кас цю 

вый граў ана ла гіч нае га ла са ван-

не, іні цы я ва нае бы лым кі раў ні-

ком МУС Пі тэ рам Да та нам. Ад-

нак учо ра яшчэ не каль кі вы со-

ка па стаў ле ных чле наў ура да, у 

тым лі ку мі ністр фі нан саў Ма ты яс 

Кор ман, за яві лі аб стра це да ве ру да Тэрн бу ла. Прэм' ер 

па га дзіў ся на пра вя дзен не паў тор най пар тый най на ра ды 

ў пят ні цу пры ўмо ве, што атры мае афі цый ную пе ты цыю, 

пад пі са ную боль шас цю пар ла менц кіх лі бе ра лаў. Ён за-

явіў, што пой дзе ў ад стаў ку, ка лі на су стрэ чы за па тра-

бу юць пра га ла са ваць за но ва га лі да ра, які, ад па вед на, 

зой ме па са ду прэм' е ра. Аў стра лій скія СМІ па ве дам ля юць, 

што ў вы пад ку пра вя дзен ня га ла са ван ня най боль шыя 

шан цы на пе ра мо гу, акра мя Пі тэ ра Да та на, мае мі ністр 

па ўра да вых рас хо дах Скот Мо ры сан.

Экс пер ты скла лі рэй тынг кра ін 
з са май тан най ма біль най су вяз зю

Экс пер ты Іntеrnаtіоnаl 

Tеlесоmmunісаtіоn Unіоn

скла лі топ-10 кра ін з са май 

тан най ма біль най су вяз зю 

ў све це. Пер шае мес ца ў 

гэ тым рэй тын гу зай мае 

Шры-Лан ка. Уся го ў Шры-

Лан цы іс нуе пяць апе ра-

та раў со та вай су вя зі: Dіаlоg, Mоbіtеl, Еtіsаlаt, HUTСH, 

Аіrtеl. Апе ра тар со та вай су вя зі Mоbіtеl на ле жыць Srі Lаnkа 

Tеlесоm — дзяр жаў най тэ ле фон най кам па ніі. Ня гле дзя-

чы на гэ та, лі да рам со та вых апе ра та раў у гэ тай кра і-

не па коль кас ці аба не нтаў з'яў ля ец ца апе ра тар Dіаlоg. 

У ся рэд нім аба не нты ў ме сяц пла цяць тут за ма біль ную 

су вязь 0,97 до ла ра. На дру гім мес цы — Банг ла дэш, сіс-

тэ ма со та вай су вя зі ў якім апош нія 10 га доў пе ра жы ла 

імк лі вы ўзлёт, і ця пер тут на ліч ва ец ца ка ля 40 млн аба-

не нтаў. У ся рэд нім у ме сяц на су вязь мяс цо выя жы ха ры 

тра цяць не больш за 1,42 до ла ра. Трой ку лі да раў за мы кае 

Іран (2,01 до ла ра). Со та вая су вязь стан дар ту GSM 900 

раз ві ва ец ца тут над звы чай хут ка па ўсёй кра і не. Пры 

гэ тым раз віц цё ін тэр нэ ту ў Іра не па ча ло ся ад нос на ня даў-

на, та му яго рас паў сюдж ван не па куль аб ме жа ва на, але 

раз ві ва ец ца ён так са ма імк лі вы мі тэм па мі. Акра мя та го, 

у дзя сят ку кра ін з са май тан най ма біль най су вяз зю ўвай-

шлі: Па кі стан (2,12 до ла ра), Не пал (2,49 до ла ра), Ін дыя 

(2,8 до ла ра), Бу тан (2,95 до ла ра), Ман го лія (3,16 до ла ра), 

Эфі о пія (3,28 до ла ра) і Су дан (3,33 до ла ра).

Ну і ну!Ну і ну!  

Скраў у іс пан ца 50 ты сяч еў ра
У Цэнт раль нае РУ УС ста лі цы звяр нуў ся жы хар Іс па ніі 

з прось бай уста на віць асо бу ча ла ве ка, які здзейс ніў 

кра дзеж 50 ты сяч еў ра, якія на ле жа лі яму.

Як вы свет лі ла ся, 43-га до вы за меж нік у мо мант зда рэн ня 

пе ра соў ваў ся па пе ша ход ным пера хо дзе, раз ме шча ным на 

ву лі цы Кра пот кі на. Муж чы на, які ішоў за ім, пад час ру ху 

вы цяг нуў з за плеч ні ка скру так з гра шо вы мі срод ка мі, пас ля 

ча го знік. Тут у ад ноль ка вай сту пе ні здзіў ляе як лоў касць 

рук зла дзюж кі, так ней кая не зра зу ме лая бес кла пот насць 

іс пан ца, які ча мусь ці не ад чуў, што яму нех та за лез у за-

плеч нік...

Як па ве да мі лі ў Цэнт раль ным РУ УС г. Мін ска, па да зра-

ва ным па гэ тай спра ве пры зна ны 34-га до вы жы хар ста лі-

цы, які ра ней не ад на ра зо ва пры цяг ваў ся да кры мі наль най 

ад каз нас ці за ана ла гіч ныя зла чын ствы. Муж чы ну за тры-

ма лі і змяс ці лі ў іза ля тар ча со ва га ўтры ман ня. Скра дзе ныя 

гра шо выя срод кі кан фіс ка ва ны. Вя до ма, што іх част ку ён 

па спеў па тра ціць. Па да зра ва ны мо жа быць па ка ра ны за 

свой учы нак па збаў лен нем во лі на тэр мін ад 3 да 12 га доў 

з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці.

Упаў на ман гал
Уве ча ры ка рэ ліц кія ра та валь ні кі пры ня лі па ве дам-

лен не, што ў пры ём нае ад дзя лен не ра ён най баль-

ні цы па сту піў 18-га до вы ма ла ды ча ла век з тэр міч-

ны мі апё ка мі пер шай-дру гой сту пе ні (12 пра цэн таў 

па верх ні це ла).

Вы свет лі ла ся, што па цяр пе лы — жы хар га рад ско га 

па сёл ка Мір. На пя рэ дад ні юнак на пры ват ным пад вор ку 

рас па ліў ман гал. У ней кі мо мант, пра хо дзя чы по бач, ён 

асту піў ся і ўпаў на вуг лі. Баць кі вы клі ка лі хут кую ме ды цын-

скую да па мо гу. Па цяр пе ла га пас ля агля ду шпі та лі за ва лі ў 

хі рур гіч нае ад дзя лен не.

Ра та валь ні кі на гад ва юць: ка лі вы вы ра шы лі па сма жыць 

шаш лык на два рэ, па мя тай це, што ман га лы і ана ла гіч ныя 

ўстрой ствы для га та ван ня ежы на ад кры тым аг ні вар та 

раз мя шчаць не блі жэй чым за ча ты ры мет ры ад па бу доў. 

Тры май це по бач вяд ро з ва дой ці аў та ма біль ны вог не ту-

шы цель. Будзь це гра ніч на піль ныя і асця рож ныя пры абы-

хо джан ні з аг нём.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Пра гэ та рас ка заў пад-

час прэс-кан фе рэн цыі 

на чаль нік упраў лен ня 

жыл лё вай гас па дар кі 

Мі ніс тэр ства жыл лё ва-

ка му наль най гас па дар-

кі Анд рэй РА МАШ КА.

У 2015 го дзе бы ло пры-

ня та ра шэн не аб вы зна чэн-

ні пе ра лі ку склад ні каў ра-

бот ка пі таль на га ра мон ту, 

акрэс ле ны па слу гі, якія за-

ма цу юц ца ў пра ект на-каш-

та рыс най да ку мен та цыі. За 

тры га ды пе ра лік іс тот на не 

змя няў ся, але сён ня, як лі-

чыць на чаль нік упраў лен ня 

Мін жыл кам га са, па трэб на 

транс фар ма цыя ў са мім 

па ды хо дзе. Так, спа жыў цы 

змо гуць пры ўнес ці ў план 

да дат ко выя ві ды ра бот. Ад-

па вед нае ра шэн не ад люст-

ра ва на ў пра ек це па ста-

наў лен ня Са ве та Мі ніст раў 

аб ар га ні за цыі пла на ван ня, 

фі нан са ван ня ка пі таль на га 

ра мон ту. Ма ец ца на ўва зе 

пра вя дзен не схо даў са спа-

жыў ца мі яшчэ на ста дыі 

пад рых тоў кі за дан ня кап ра-

мон ту на пра ек та ван не.

— Ра монт — гэ та тая 

па слу га ЖКГ, ва кол якой 

што год уз ні кае шмат пы-

тан няў, на ра кан няў з бо ку 

ка рыс таль ні каў жыл лё ва га 

фон ду. Част ко ва яны ма юць 

ра цыю, ад нак нель га не за ў-

ва жыць ста ноў чыя зру хі. 

Так, за апош нія пяць га доў 

аб' ёмы ка пі таль на га ра мон-

ту, які вы кон ва ец ца ў кра і не, 

па вя лі чы лі ся ў два ра зы, — 

ад зна чыў Анд рэй Ра маш ка.

Па яго сло вах, да 2010 го-

да ка пі таль ны ра монт у Бе-

ла ру сі вы кон ваў ся аб' ёма мі 

менш за міль ён квад рат ных 

мет раў. Гэ та сі ту а цыя скла-

ла «зо ну не да ра мон ту», 

якую ЖКГ ця пер ста ра ец ца 

ска ра ціць. На сён ня больш 

за 13 міль ё наў квад рат ных 

мет раў жыл ля па тра бу юць 

та го ці ін ша га ві ду ра мон-

ту. Гэ та ка ля 10 пра цэн таў

уся го жыл лё ва га фон ду кра і -

ны, і па сту по ва коль касць 

ад ра ман та ва ных пло шчаў 

рас це. У дзяр жаў най пра-

гра ме «Кам форт нае жыл лё 

і спры яль нае ася род дзе» 

ўста ноў ле ны што га до вы 

па каз чык рос ту, які сё ле та 

па ві нен склас ці 2900 ты сяч 

квад рат ных мет раў, а ў 2020 

го дзе да сяг нуць 3600 ты сяч. 

Як і ў мі ну лыя га ды, асноў ны-

мі кры ні ца мі фі нан са ван ня 

для пра вя дзен ня ра бот з'яў-

ля юц ца што ме сяч ныя вы-

пла ты з бо ку на сель ніц тва 

і бюд жэт нае фі нан са ван не. 

За кошт дзяр жаў ных срод каў 

вы кон ва ец ца 2/3 ра бот.

Ся род пры чын, якія пры-

вод зяць да не вы ка нан ня 

тэр мі наў ра мон ту, Анд рэй 

Ра маш ка ад зна чыў роз ныя 

фак та ры, у тым лі ку не на-

леж ную ар га ні за цыю са мо-

га пра цэ су. Асоб ныя жыль-

цы не да пус ка юць ра бо чых 

у жы лыя па мяш кан ні, вы клі-

ка юць на ра кан ні дзе ян ні не-

ка то рых пад рад чы каў, але 

ў агуль ным кож ны вы па дак 

па тра буе дэ та лё ва га па ды-

хо ду для вы ра шэн ня. Ад каз-

насць за жыл лё вы фонд ля-

жыць на мяс цо вых вы ка наў-

ча-рас па рад чых ор га нах, і 

яны па він ны кант ра ля ваць 

яго экс плу а та цыю.

За ме на ін ды ві ду аль ных 

лі чыль ні каў — яшчэ ад на 

«га ра чая» тэ ма, якая хва-

люе жыль цоў. Сён ня да ныя 

па вы ка ры стан ні рэ сур саў 

мож на пе ра даць праз тэ ле-

фон, але ў хут кім ча се гэ ты 

пра цэс мо жа быць ма дэр-

ні за ва ны.

— У пер шую чар гу за ме-

на пры бо раў ін ды ві ду аль-

на га ўлі ку да ты чыц ца кант-

ро лю за рас хо дам ва ды. 

За ме на лі чыль ні каў ад бу-

дзец ца за кошт срод каў на 

ка пі таль ны ра монт. Сён ня 

пра ект па ста наў лен ня зна-

хо дзіц ца ў Са ве це Мі ніст-

раў, ду маю, най блі жэй шым 

ча сам ён бу дзе пры ня ты, і 

ра бо ты рас пач нуц ца ўжо з 

на ступ на га го да. Сён ня ні-

што не пе ра шка джае за каз-

чы кам, ар га ні за цы ям ЖКГ 

уно сіць да дат ко выя зме ны 

ва ўжо рас пра ца ва ныя пра-

ек ты, — да даў Анд рэй Ра-

маш ка.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ



На двор'еНа двор'е  

У ВЫ ХАД НЫЯ — 
СПЁ КА  І ДАЖ ДЖЫ

Да 30 гра ду саў цяп ла з даж джа мі ча ка ец ца ў вы хад-

ныя па Бе ла ру сі, па ве да мі лі Бел ТА ў Рэс пуб лі кан скім 

цэнт ры па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў-

на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася-

род дзя.

Ужо сён ня ў дру гой па ло ве дня па вет ра пра грэ ец ца ад 

23 гра ду саў на паў ноч ным ус хо дзе і да 30 на за ха дзе кра і -

ны. Пе ра важ на без апад каў, толь кі на за ха дзе Брэсц кай і 

Гро дзен скай аб лас цей маг чы мы ка рот ка ча со выя даж джы, 

на валь ні цы, днём — па ры віс ты ве цер.

У най блі жэй шыя вы хад ныя на двор'е бу дуць вы зна чаць 

ма ла ру хо мыя фран таль ныя сіс тэ мы, якія пе ра мя шча юц ца з 

За ход няй Еў ро пы. У су бо ту ноч чу ў за ход ніх, а днём і ў цэнт-

раль ных ра ё нах кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, 

днём у асоб ных ра ё нах — моц ныя, мес ца мі на валь ні цы. 

Ве цер паў днё вы, паўд нё ва-ўсход ні ўме ра ны, пры на валь-

ні цах па ры віс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 

10 на ўсхо дзе да 18 гра ду саў на за ха дзе, днём — ад 21 па 

паў ноч ным за ха дзе да 30 па паў днё вым ус хо дзе.

У ня дзе лю ў за ход ніх і цэнт раль ных ра ё нах ча ка юц ца 

ка рот ка ча со выя даж джы, у асоб ных ра ё нах прой дуць моц-

ныя даж джы, на валь ні цы. Ве цер бу дзе паў ноч на-за ход ні 

і паў ноч на-за ход ні ўме ра ны, пры на валь ні цах па ры віс ты. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе плюс 12—18, днём — 

18—25, на паў днё вым ус хо дзе — 26—30 гра ду саў



Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі  

РА МОНТ АБ МЯР КУ ЕМ?
ЖКГ пла нуе ўліч ваць мер ка ван ні жыль цоў пры пла на ван ні ка пі таль на га ра мон ту до ма
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