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Коль касць ах вяр цу на мі 
ў Ін да не зіі да сяг ну ла 429

Коль касць 

за гі ну лых у 

вы ні ку моц-

на га цу на мі ў 

Ін да не зіі пра-

цяг вае рас-

ці. Па вод ле 

апош ніх звес так, ах вяр ужо 429, па ве дам-

ляе агенц тва «Сінь хуа» са спа сыл кай на 

прад стаў ні ка на цы я наль на га Агенц тва па 

пра ду хі лен ні сты хій ных бед стваў.

Аб коль кас ці па цяр пе лых но вай ін фар ма-

цыі па куль ня ма. На пя рэ дад ні ін да не зій скае 

агенц тва па ве дам ля ла, што іх 1459. Моц нае 

цу на мі аб ры ну ла ся на пры бя рэж ныя ра ё ны 

аст ра воў Ява і Су мат ра ў ноч з 22 на 23 

снеж ня. Яно маг ло ўзнік нуць з-за ня даў ня га 

вы вяр жэн ня вул ка на Кра ка тау.

Суд ЗША прад пі саў Пхень я ну 
вы пла ціць $500 мільёнаў 
сям'і аме ры кан ца

Аме ры кан скі суд прад пі саў ура ду КНДР 

вы пла ціць кам пен са цыю ў па ме ры $500 

мільёнаў сям'і аме ры кан ска га сту дэн та 

Ота Вам бі е ра, які па мёр не ўза ба ве пас-

ля вы зва лен ня з паў ноч на ка рэй скай тур-

мы. Пра гэ та па ве да міў пар тал на він Axіos 

са спа сыл кай на да ку мен ты фе дэ раль на га 

су да ста ліч най акру гі Ка лум бія.

Сям'я Вам бі е ра па да ла іск су праць паў-

ноч на ка рэй скіх улад у аме ры кан скі суд у 

фе дэ раль най акру зе Ка лум бія ў кра са ві ку 

гэ та га го да. Сва я кі лі чаць, што КНДР не за-

кон на ўтрым лі ва ла пад вар тай і ка та ва ла 

Вам бі е ра, у вы ні ку ча го ён па мёр. Баць кі 

сту дэн та па тра ба ва лі праз суд спаг наць з 

Пхень я на кры ху больш за 1 міль ярд до ла-

раў кам пен са цыі за гі бель сы на.

У сту дзе ні 2016 го да Вам бі ер пад час ту-
рыс тыч най па езд кі ў КНДР са рваў са сця-
ны паў ноч на ка рэй скай гас ці ні цы па лі тыч ны
пла кат. Вяр хоў ны суд КНДР асу дзіў яго да 
15 га доў ту рэм на га зня во лен ня з ад бы ван нем 
па ка ран ня ў па праў ча-пра цоў най ка ло ніі.

13 чэр ве ня 2017 го да Вам бі ер быў вы-
зва ле ны «з гу ман ных мер ка ван няў» і пе ра-
да дзе ны ЗША ў цяж кім ста не. На ра дзі ме 
ў яго ды яг нас та ва лі цяж кае па шко джан не 
ад дзе лаў га лаў но га моз га і прак тыч на не-
зва рот нае ад мі ра нне яго тка нак. Не ўза ба-

ве ён па мёр.

Рас кос мас рас ка заў аб тэр мі нах 
зні шчэн ня Зям лі Сон цам

Ад зна ча ец ца, што пас ля вы пра цоў-

кі боль шай част кі ва да ро ду Сон ца бу дзе 

раз га рац ца з но вай сі лай. Гэ та пры вя дзе 

да та го, што яр касць зор кі вы рас це, і яна 

спа ліць па верх ні най блі жэй шых да яе пла-

нет, уклю ча ю чы Зям лю.

«З кас міч на га 

пунк ту гле джан ня 

ў нас ёсць як мі-

ні мум міль ярд га-

доў, па куль Сон ца 

не ста не за над та 

ма гут най кры ні-

цай і без уся ка га ант ра па ген на га ўплы ву 

на Зям лі пач нец ца не зва рот ны пар ні ко вы 

эфект», — па ве да міў вя ду чы на ву ко вы 

су пра цоў нік Дзяр жаў на га аст ра на міч на га 

ін сты ту та МДУ Сяр гей Па поў.

Ра ней ву чо ныя з Ман чэс тэр ска га ўні-

вер сі тэ та зма дэ ля ва лі сцэ на рый эва лю-

цыі Сон ца. Па раз лі ках да след чы каў, праз 

4-4,5 млрд га доў свя ці ла рас па лі цца на-

столь кі, што зні шчыць усё жы вое на Зям лі, 

а за тым пе ра тво рыц ца ў бе ла га кар лі ка, 

па кі нуў шы пас ля ся бе пла не тар ную ту ман-

насць — ма сіў нае коль ца між зор ка ва га 

пы лу і га зу.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

У мі ну лую су бо ту на пра-

мую лі нію стар шы ні Ві-

цеб ска га абл вы кан ка ма 

Мі ка лаю ШАРС НЁ ВУ па-

тэ ле фа на ва лі двац цаць 

ча ла век.

Два за яў ні кі з Сен нен ска га 

ра ё на рас ка за лі гу бер на та ру, 

што ўжо два ме ся цы ча ка юць 

зар пла ту. За ві на ва ці ла ся 

сель ска гас па дар чая ар га ні-

за цыя. Гу бер на тар да ру чыў 

пад аса біс тую ад каз насць 

стар шы ні рай вы кан ка ма пас-

ля вы хад ных ста ноў ча вы ра-

шыць пы тан не. І ні я кія апраў-

дан ні, ар гу мен ты су праць 

гэ та га ра шэн ня пры мац ца не 

бу дуць.

Вель мі ак тыў ным быў жы-

хар аг ра га рад ка Жар на се кі 

По лац ка га ра ё на, які агу чыў 

не каль кі пы тан няў. У пры ват-

нас ці, муж чы на не ра зу мее, 

ча му трэ ба пла ціць за ва ду, 

якая па да ец ца з ка ло нак. Гу-

бер на тар рас тлу ма чыў, што 

час, ка лі ўсё бы ло бяс плат на, 

прай шоў. Па скар дзіў ся за яў-

нік і на тое, што за кры лі лаз-

ню. Між ін шым, для жы ха роў 

глы бін кі ар га ні зоў ва юць па-

езд ку ў лаз ню ў По лацк. І пла-

ціць за пра езд не трэ ба. Ці ка-

ва, што да та ко га ва я жу ў рай-

цэнтр да да ец ца яшчэ і ад воз 

па па куп кі ў кра му. Вяс ко вец 

так са ма пра сіў па спры яць, 

каб не за кры лі аў та ма біль-

ную за праў ку і ад дзя лен не 

бан ка. Гэ тыя сіг на лы бу дуць 

вы ву чац ца. Ве ра год на, пой-

дуць на су страч па жа дан ням 

лю дзей. Вы ка заў муж чы на 

абу рэн не і тым, што зачынілі 

бу ды нак чы гу нач най стан цыі 

ў су сед нім на се ле ным пунк-

це. Вы свет лі ла ся, што апош-

няе ад бы ло ся з-за не вя лі кай 

коль кас ці па са жы раў...

Жы хар ка Ор шы агу чы ла 

сваю праб ле му: на ўскра і не, 

дзе яна жы ве, ня ма кра мы. 

Пры хо дзіц ца пен сі я нер цы 

доў га да бі рац ца на аў то бу се 

ў цэнтр. Гу бер на тар да ру чыў 

па спры яць у вы ра шэн ні праб-

ле мы. Мо жа, нех та з пры-

ват ні каў па жа дае ад крыць 

не вя лі кі ганд лё вы пункт? 

Жы хар та го ж рай цэнт ра 

кан ста та ваў, што дрэн на 

пры бі ра юць пад' ез ды і двор 

шмат па вяр хоў кі.

Па тэ ле фа на ва ла жан-

чы на з аб лас но га цэнт ра — 

ска за ла, што ў ква тэ ры цвіль, 

а каб з кра на па цяк ла га ра-

чая ва да, трэ ба доў га злі ваць 

ха лод ную. Кі раў нік аб лас ной 

ар га ні за цыі ЖКГ, які пры-

сут ні чаў на ме ра пры ем стве, 

рас тлу ма чыў, што ў та кіх 

да мах ста рая сіс тэ ма во да-

за бес пя чэн ня, та му вы хад — 

у яе за ме не. Гэ та бу дзе 

зроб ле на з ча сам і не толь кі 

ў ад ным до ме.

Яшчэ ад на жы хар ка Ві цеб-

ска па ве да мі ла, што зла ма ла 

ру ку, ка лі па сліз ну ла ся, бо ў 

пры ват ным сек та ры не пад-

сы па лі пяс ком да ро гу. Мэр 

го ра да, які вый шаў на су-

вязь, рас тлу ма чыў, што пад-

сып кай зай ма юц ца ўся го 15 

аў то. Пры знаў, што на ву лі цы 

з пры ват ны мі да ма мі тыя ма-

шы ны пра яз джа юць у апош-

нюю чар гу...

Пен сі я нер ка з га рад ско га 

па сёл ка Ру ба, які не каль кі 

га доў та му да лу чы лі да Ві-

цеб ска, па скар дзі ла ся, што 

па мя ня лі ну ма ры тэ ле фо наў 

не аб ход ных ёй уста ноў і ар-

га ні за цый, а да вед ка служ-

бы 109 плат ная. Ін тэр нэ там 

па жы лая да ма не ка рыс та ец-

ца, та му дзе ёй знай сці ну-

ма ры? Гу бер на тар да ру чыў 

прад стаў ні ку РУП «Бел тэ ле-

кам» на дру ка ваць на па пе-

ры не аб ход ную ін фар ма цыю 

і пры нес ці жан чы не да моў. 

Ды і ін шым, хто мае ў гэ тым 

па трэ бу.

Чар го вы раз вы свет лі ла ся, 

што, у прын цы пе, ба дай, пы-

тан ні маг лі б вы ра шыць кі раў-

ні кі мяс цо вай ула ды.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Пад час пра мой лі ніі стар-

шы ні Мін гар вы кан ка ма 

Ана то ля СІ ВА КА бы лі 

пад ня ты та кія пы тан ні, 

як за вяр шэн не бу даў ніц-

тва праб лем ных жы лых 

да моў ТАА «Там баз», 

аб ме жа ван не пар коў кі 

ста рон ня га транс пар ту 

ў два рах, бу даў ніц тва 

но вых аб' ек таў, пе рад-

ае Бел ТА.

Ад ра зу тры зван кі па сту пі лі на пра мую 

лі нію з пы тан ня мі аб да мах, за бу доў шчы-

кам па якім вы сту па ла ТАА «Там баз». Іх 

за раз бу дзе да бу доў ваць УКБ Са вец ка га 

ра ё на, ме ха нізм вы зна ча ны ўка зам Прэ-

зі дэн та. Але лю дзі асце ра га юц ца, што 

не змо гуць да пла ціць не аб ход ную су му 

за свае ква тэ ры, і ці ка вяц ца, як быць у 

та кой сі ту а цыі і як бу дуць за бяс пе ча ны 

ін та рэ сы тых, хто не атры мае стра ха выя 

ўзно сы. Ана толь Сі вак за пэў ніў, што сі-

ту а цыя з «Там ба зам» зна хо дзіц ца на 

кант ро лі ў Мін гар вы кан ка ме. Па гэ тай 

тэ ме пла ну ец ца пра вес ці на ра ду. Пас ля 

яго ар га ні зу юць су стрэ чу з іні цы я тыў най 

гру пай тры маль ні каў аб лі га цый.

Пы тан не ад жы хар кі Мін ска да ты чы-

ла ся пар коў кі ў два ры. Не сак рэт, што 

ў ста лі цы гэ тая праб лема асаб лі ва ак-

ту аль ная. Жан чы на па ве да мі ла, што ў 

іх два ры на ву лі цы Ле ні на пар ку юц ца 

ўсе, ка му шка да ад да ваць 

гро шы за пар коў ку ў цэнт-

ры. У вы ні ку са мім жы ха ра м 
ня ма дзе ста віць ма шы ны, 
а эк стран ныя і ка му наль ныя 
служ бы не заў сё ды мо гуць 
пра ехаць. Стар шы ня Мін гар-
вы кан ка ма за ўва жыў, што 
з пар коў кай у два рах у го-
ра дзе са праў ды ёсць праб-
ле ма. І яна па тра буе комп-
лекс на га вы ра шэн ня. Прос-

та ўста ля ваць шлаг баум не 

заў сё ды да стат ко ва. — Мы да па мо жам 

вам вы ра шыць праб ле му, і на ва шым 

пры кла дзе па спра бу ем вы бу да ваць ме-

ха нізм дзе ян няў у ана ла гіч ных сі ту а цы-

ях для ўся го го ра да, — ска заў Ана толь 

Сі вак.

Не каль кі зва ро таў да ты чы лі ся пла-

наў па бу даў ніц тве но вых аб' ек таў. Га-

ра джан ка з ву лі цы Ра фі е ва рас ка за ла, 

што на іх ву лі цы на мес цы яб лы не ва га 

са ду пра па ну ец ца па бу да ваць ганд лё-

ва-за баў ляль ны цэнтр, а жы ха ры про-

сяць за ха ваць зя лё ную зо ну. Стар шы ня 

Мін гар вы кан ка ма па абя цаў аса біс та вы-

ехаць на мес ца і ра за брац ца ў сі ту а цыі. 

Ён так са ма звяр нуў ува гу на тое, што 

не аб ход на ў цэ лым пра ана лі за ваць па-

трэб насць го ра да ў ганд лё ва-за баў ляль-

ных цэнт рах. Як па каз вае прак ты ка, з 

пры чы ны фі нан са вых цяж кас цяў ін вес-

та раў не ка то рыя з іх не да бу доў ва юц ца 

га да мі. Пус ту юць пло шчы і ў тых аб' ек-

тах, якія ўжо функ цы я ну юць.

Жы хар ка до ма, раз ме шча на га па ву-

лі цы Ге ра сі мен кі па блі зу каль ца вой аў та-

да ро гі, па скар дзі ла ся на шум ад ма шын. 

Ня даў на по бач па бу да ва лі аў та за праў ку, 
жы ха рам па абя ца лі ў перс пек ты ве вы ра-
шыць праб ле му: уста ля ваць шу ма а хоў-
ны эк ран і за мя ніць вок ны ў ква тэ рах на 
шу ма неп ра ні каль ныя. Але рас пра цоў ка 
пра ект на-каш та рыс най да ку мен та цыі 
за пла на ва на толь кі на 2020 год.

— Па ско рым гэ ты пра цэс і да дат ко ва 
па гля дзім, на коль кі эфек тыў ны пра па-
на ва ныя ме ра пры ем ствы, — ад зна чыў 
Ана толь Сі вак.

Так са ма мін ча не пра сі лі ўдзя ліць ува гу 

азе ля нен ню тэ ры то рый. У ад каз Ана толь 

Сі вак па дзя ліў ся пла на мі вы са джваць у 

го ра дзе больш зя лё ных на са джэн няў.

— У вяс но вы і во сень скі пе ры яды 

бу дзем да стаў ляць са джан цы і пра па-

ноў ваць мяс цо вым жы ха рам пры няць 

удзел у па сад ках. Бо ка лі ча ла век неш-

та ро біць сва і мі ру ка мі, у яго стаў лен не 

ін шае, — мяр куе ён.

Гу ча лі пра па но вы ўста лёў ваць на Каст-
рыч ніц кай пло шчы жы вую ел ку за мест 
штуч най, зра біць зван кі з ма біль на га тэ-
ле фо на ў служ бу 115 (кан такт-цэнтр ЖКГ) 
бяс плат ны мі, па ды ма лі ся пы тан ні ка пі-

таль на га ра мон ту жыл ля, доб ра ўпа рад-

ка ван ня пры да ма вой тэ ры то рыі і ін шыя.

Уся го пад час пра мой лі ніі пры ня та 

амаль паў сот ні зван коў.

Блізкая ўладаБлізкая ўлада

ЖЫЛЛЁ, ПАР КОЎ КІ І СВЯ ТОЧ НАЯ ЁЛ КА

СЛУ ХАЕ ГУ БЕР НА ТАР...

«Ка му нал ка» па да ра жэе 
ў ме жах пяці до ла раў

У Бе ла ру сі ўста ноў ле ны та ры фы на жыл лё-

ва-ка му наль ныя па слу гі для на сель ніц тва на 

на ступ ны год. Ад па вед ны ўказ пад пі саў Прэ зі-

дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка, па ве да мі лі ў прэс-

служ бе кі раў ні ка дзяр жа вы.

У вы ні ку пры мя нен ня за цвер джа ных та ры фаў 

жыл лё ва-ка му наль ныя пла ця жы для на сель ніц тва, 

у раз лі ку на ты па вую двух па ка ё вую ква тэ ру з тры ма 

жы ха ра мі пры нар ма тыў ным спа жы ван ні імі па слуг, 

пад вы сяц ца ў ме жах пяці до ла раў.

Та ры фы бу дуць па вы шац ца ў два эта пы. З 1 сту-

дзе ня вы рас туць (су мар на на 3,9 до ла ра) та ры фы 

на па слу гі га за-, элект ра- і во да за бес пя чэн ня, во да-

ад вя дзен ня, па ка пі таль ным ра мон це, са ні тар ным 

утры ман ні да па мож ных па мяш кан няў жы ло га до ма, 

па ме ры кам пен са цыі вы дат каў на элект ра энер гію.

З 1 чэр ве ня, пас ля за вяр шэн ня ацяп ляль на га 

се зо на, та рыф на па слу гі цеп ла за бес пя чэн ня для 

па трэб ацяп лен ня і га ра ча га во да за бес пя чэн ня бу-

дзе па вы ша ны на 1,1 до ла ра. Та ры фы на тэх ніч нае 

аб слу гоў ван не жы ло га до ма, ліф та, абы хо джан не з 

цвёр ды мі ка му наль ны мі ад хо да мі за хоў ва юц ца на 

ўзроў ні 2018 го да.

Ул. інф.

УСЕ ПРАБ ЛЕ МЫ 
ВЫ РА ШАЛЬ НЫЯ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У цэ лым ён вы ка заў упэў не насць, што ба кі зной-

дуць ра шэн ні ў імя бе ла ру саў і ра сі ян.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы ад зна чыў ня даў-

нюю прэс-кан фе рэн цыю Ула дзі мі ра Пу ці на, на зваў-

шы яе доб рай раз мо вай з ра сі я на мі. Ён пад крэс ліў, 

што па зна ча ныя на ме ра пры ем стве тэ мы важ ныя і 

для Бе ла ру сі, па коль кі кра і ны ўцяг ну тыя ў агуль ныя 

су свет ныя праб ле мы. «Ка лі ў нас ёсць ней кія праб-

ле мы — да вай це бу дзем шчы рыя, што яны ча сам 

на ра джа юц ца не тут, не на мі, мы ўцяг ну тыя ў гэ ты 

гла баль ны пра цэс. Та му праб ле мы, якія склад ва юц ца 

ў су свет ным ганд лі, эка но мі цы, па лі ты цы, ва ен ных

пы тан нях, так ці інакш да ты чац ца нас. Але іх трэ ба 

вы ра шаць», — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

«У нас ёсць усе пад ста вы быць за да во ле ны мі тым, 

што ў нас ад бы ва ец ца ў двух ба ко вых ад но сі нах, і не аб-

ход на зра біць усё для та го, каб ні я кіх не бы ло скла да-

нас цяў на бу ду чы ню. Ня гле дзя чы на пы тан ні, якія ўзні-

ка юць у гэ тых сфе рах, нам заў сё ды з ва мі ўда ва ла ся 

зна хо дзіць ра шэн ні», — ска заў Ула дзі мір Пу цін.

На пя рэ дад ні ві зі ту ў Маск ву Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пра вёў на ра ду з удзе лам кі раў ніц тва ўра да па ак ту-

аль ных пы тан нях су пра цоў ніц тва з Ра сі яй.

«Мы заў сё ды пад крэс лі ва лі знач насць гэ та га ўза е-

ма дзе ян ня. Усе ба ко вы ха рак тар на шых ад но сі наў мае 

сур' ёз нае зна чэн не не толь кі для Бе ла ру сі, але так са ма 

і для Ра сіі. Яны бу ду юц ца на сіс тэм най і, са мае га лоў-

нае, пла на вай асно ве», — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка-

шэн ка. Ён па тлу ма чыў, што ўсе ра шэн ні пры ня тыя: і на 

Вы шэй шым дзяр жаў ным са ве це Са юз най дзяр жа вы, 

і на са юз ным Саў мі не, і ў ін шых фар ма тах.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу: «Мы шчыль-

на на блі зі лі ся да ства рэн ня адзі на га па ліў на-энер-

ге тыч на га рын ку, ідзём да фар мі ра ван ня агуль най 

пра ва вой пра сто ры Са юз най дзяр жа вы». Ён на га даў, 

што ў ся рэ дзі не гэ та га го да абедз ве кра і ны па він ны 

бы лі па чаць вы ра шаць пы тан ні па цэ нах на газ, а 

так са ма па на фце ў су вя зі з пад атко вым ма неў рам

Ра сіі. Ад нак тэр мі ны бы лі са рва ныя. На пе ра гаворах 

у Маск ве ў тым лі ку гэ та ста ла ад ной з тэм аб мер-

ка ван ня.

На дзея АНІ СО ВІЧ, Бел ТА.
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