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ТОП-10: 
ПРА ВАЛ ЦІ ПОС ПЕХ?

Збор ная Бе ла ру сі за вяр шы ла вы ступ лен не 
на чэм пі я на це Еў ро пы

На двор'еНа двор'е  

ІЗ НОЎ ХЛЮ ПО ТА НА ДВА РЭ...
У апош нія дні сту дзе ня па цяп лее мес ца мі 

да плюс 5 гра ду саў
Ма роз пра тры маў ся ў Бе ла ру сі ня доў га, і з ся рэ дзі ны 

гэ та га тыд ня на тэ ры то рыю на шай кра і ны на кі ра ва ла-

ся цёп лае па вет ра з паўд нё ва г а за ха ду Еў ро пы. Тэм пе-

ра тур ны фон па вы сіў ся, па паў днё вым за ха дзе кра і ны 

— да ад лі гі. Да кан ца сту дзе ня ў Бе ла ру сі ча ка ец ца 

сы рое на двор'е з тэм пе ра тур ным фо нам вы шэй за 

клі ма тыч ную нор му, па ве дам ля юць у 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 

Мінп ры ро ды.

Сён ня ўдзень умо вы на двор'я на тэ ры то рыі кра і ны вы зна-
чае цёп лая віль гот ная па вет ра ная ма са, па паў ноч най част цы 
кра і ны ада б'ец ца ўплыў ат мас фер на га фрон ту. Пе ра важ на па 
поў на чы Бе ла ру сі прой дуць апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне-
гу і даж джу, ча ка ец ца сла бы га ла лёд. На асоб ных участ ках 
да рог за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра 
па вет ра — ад мі нус 4 да плюс 2 гра ду саў.

У су бо ту ў паў ноч на-за ход ніх, а днём і ў цэнт раль ных ра ё -
нах кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя апад кі (мок ры снег,
дождж). Уна чы — мі нус 2—8 гра ду саў, па паў днё вым ус хо дзе 
пры не вя лі кай воб лач нас ці па вет ра асту дзіц ца да 9—12 ма-
ро зу. Удзень ад ну ля да мі нус 6 гра ду саў, у за ход ніх ра ё нах 
Брэсц кай і Гро дзен скай аб лас цей — 1—2 цяп ла. На боль шай 
част цы тэ ры то рыі кра і ны ў ня дзе лю прой дуць ка рот ка ча со-
выя апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу і даж джу. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы скла дзе ад ну ля да мі нус 6 гра ду саў, удзень 
бу дзе ад мі нус 3 да плюс 3 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пад лі каў ай чын ных спе цы я ліс таў, 
у па чат ку на ступ на га тыд ня на двор'е ў Бе ла ру сі бу дуць фар-
 мі ра ваць ат мас фер ныя фран ты. У па ня дзе лак і аў то рак у 
мно гіх ра ё нах кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя апад кі (мок-
ры снег, дождж). Апад кі бу дуць су пра ва джац ца па ры віс тым 
вет рам. Мес ца мі ча ка ец ца ту ман, га ла лёд, на да ро гах — га-
 ла лё дзі ца. Уна чы — ад мі нус 4 да плюс 3 гра ду саў, удзень — 
ад мі нус 2 гра ду саў да 5 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.



НА ЭЛЬ БРУ СЕ 
ПРА ПА ЛІ СУ АЙ ЧЫН НІ КІ

Та кая ін фар ма цыя з'я ві ла ся ўчо-
ра на сай це га лоў на га ўпраў лен ня 
МНС Ра сіі па Ка бар дзі на-Бал кар-
скай Рэс пуб лі цы.

У пры ват нас ці, па ве дам ля ец ца, што 
ўчо ра ран кам у цэнтр упраў лен ня ў кры-
зіс ных сі ту а цы ях га лоў на га ўпраў лен ня 
МНС Ра сіі па Ка бар дзі на-Бал кар скай 
Рэс пуб лі цы па сту пі ла па ве дам лен не 
пра тое, што гру па з Бе ла ру сі ў коль-
кас ці двух ча ла век з 17 сту дзе ня не вы-
хо дзіць на су вязь. Як па ве дам ля ец ца 
да лей, ту рыс тыч ная гру па не бы ла за-

рэ гіст ра ва на. Ад ра зу пас ля па ступ лен ня 
сіг на лу аб знік нен ні лю дзей на по шу ка-
ва-вы ра та валь ныя ра бо ты на ўсход ні 
бок га ры Эль брус вы пра ві ла ся гру па 
ра та валь ні каў Эль брус ка га вы са ка гор-
на га по шу ка ва-вы ра та валь на га атра да 
ў коль кас ці вась мі ча ла век і ад ной адзін-
кі тэх ні кі. Ін фар ма цыя, якая па сту пі ла, 
удак лад ня ец ца, па зна ча на на сай це.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«ТА ТА П'Я НЫ, 
А Ў КА ЦЕЛЬ НАЙ 

ВА ДА ЦЯ ЧЭ»
Ка ля 7 га дзін ве ча ра ў се ра ду ў 
цэнт ры апе ра тыў на га рэ ага ван ня 
Рэ чыц ка га ра ён на га ад дзе ла па 
над звы чай ных сі ту а цы ях раз даў-
ся не звы чай ны зва нок. Дзяў чын-
ка, за ды ха ю чы ся ад слёз і хва ля-
ван ня, пе ра ры віс тым го ла сам рас-
ка за ла на ступ нае. З ацяп ляль на га 
кат ла, які зна хо дзіц ца ў до ме, дзе 
яна жы ве, вы ця кае га ра чая ва да і 
ўзні ма ец ца дым.

— Та та п'я ны, а ў ка цель най ва да ця-
чэ! Тут вель мі мно га ва ды! Мне вель мі 
страш на! Кі пень, яшчэ і дым! Пры яз-
джай це хут чэй!

До ма, акра мя ча ты рох га до ва га 
бра та, зна хо дзіў ся яшчэ і баць ка. Але, 
зна хо дзя чы ся на пад піт ку, ён спаў. 
Дзяў чын ка па спра ба ва ла рас ка тур-
хаць баць ку, але той праз п'я ны сон 
ад пра віў іх да ма ці, якая зна хо дзі ла ся 
на ра бо це.

— Ка лі на мес ца па дзей пры бы лі на-
шы пад раз дзя лен ні, то ака за ла ся, што ў 
па мяш кан ні ка цель най пра рва ла тру бу 
ўво да ў ка цёл, — ка жа афі цый ны прад-
стаў нік МНС Бе ла ру сі Ві таль НА ВІЦ КІ. 
— Га ра чая ва да раз лі ла ся, а па ру ад яе 
дзе ці і па лі чы лі за дым... Ад мет на, што 
дзяў чын ка да па маг ла бра ту апра нуц ца 
і вый сці на ву лі цу, дзе і ча ка лі ра таў ні-
коў. На шы спе цы я ліс ты ад ра зу ж пас ля 
пры ез ду па тэ ле фа на ва лі ма ці на ра бо ту 
і да ча ка лі ся яе пры хо ду.

Сі ту а цыя па гра жа ла рэ аль най не бяс-
пе кай. Кі пень мог вы клі каць вель мі моц-
ныя апё кі. І дзя ку ю чы кем лі вас ці шас ці-
га до вай дзяў чын кі ні хто не па цяр пеў.

— На ша тэх ні ка вы еха ла б у лю бым 
вы пад ку, — пра цяг вае Ві таль На віц кі. — 
Бо дзе ці не па він ны за ста вац ца ад ны, 
не за леж на ад та го, што ад бы ва ец ца.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК



Га рад ская гас па дар каГа рад ская гас па дар ка   ПА МЯШ КАН НІ 
ПАД СТВА РЭН НЕ БІЗ НЕ СУ — БЯС ПЛАТ НА

«Мінск гар ма ё масць» спра буе да па маг чы ста ліч ным прад пры маль ні кам
З ну ля вой стаў кай арэн ды зда-

юц ца па мяш кан ні, што не вы ка-

рыс тоў ва юц ца, у якіх не аб ход на 

зра біць ра монт. Усе яны раз ме-

шча ны на пер шых або цо каль ных 

па вер хах у жы лых да мах. Мес ца 

для раз віц ця свай го ма ло га біз -

не су пра па ну ец ца па да браць з 

77 аб' ек таў на ўсёй тэ ры то рыі ста-

лі цы: на сай це Мін гар вы кан ка ма 

мож на знай сці ін тэр ак тыў ную 

кар ту і пад ра бяз нас ці за клю чэн-

ня да га во ра.

Як па ве да мі ла ды рэк тар фон ду 

«Мінск гар ма ё масць» Га лі на СЦЕ ПУ-

РЭН КА, га лоў ная ўмо ва для арэн ды — 
ства рэн не но вых пра цоў ных мес цаў. 
Акра мя та го, прад пры маль нік па ві нен 
прад ста віць біз нес-план з раз лі ка мі, 
коль кі ён укла дзе гро шай і ка лі іх змо-
жа «ад біць». На асно ве гэ та га бу дзе 
вы зна ча на, на які тэр мін ён вы зва ля-
ец ца ад апла ты арэн ды. Праз не каль кі 
га доў ме на ві та яму, ка лі бу дуць вы-
кон вац ца ўсе пра ві лы, бу дзе да дзе на 
пра ва пры яры тэт на га пра даў жэн ня да-
мо вы арэн ды без аў кцы ё ну, пры чым 
аплач ваць яе прад пры маль нік бу дзе 
па са мых ніз кіх стаў ках, уста ноў ле ных 
за ка на даў ча.

Па мяш кан ні мож на пры ста са ваць, 
на прык лад, пад трэ на жор ную за лу, 
склад, офіс, швей ную вы твор часць, 
твор чую май стэр ню, аб' ект гра мад-
ска га хар ча ван ня, вы ста вач ную за лу, 
пра ект нае бю ро і інш. Па куль больш 
за ўсё ці ка васць вы клі ка юць аб' ек ты, 
дзе мож на раз мяс ціць цы руль ню або 
кра му.

Акра мя та го, 348 мін скіх прад пры-
маль ні каў ле тась атры ма лі прэ фе-
рэн цыі па па ме ры арэнд най пла ты на 
2,6 млн руб лёў. Па сло вах ды рэк та-
ра фон ду, у ста лі цы пры трым лі ва юц ца 
гнут кай сіс тэ мы ўста наў лен ня ста вак 
арэн ды, гэ та адзін са спо са баў пад-
трым кі прад стаў ні коў ма ло га і ся рэд-
ня га біз не су. Уся го ле тась бы ло за-
клю ча на 12 тыс. да га во раў арэн ды на 
не жы лыя па мяш кан ні.

Што да ты чыц ца іх про да жу, то 
у 2018 го дзе пла ну ец ца вы ста віць 
на аў кцы ён 24 аб' ек ты не ру хо мас ці: 
12 іза ля ва ных і 12 ка пі таль ных бу дын-
каў. Ся род іх ёсць і тыя, якія не ўда ло ся 
рэа лі за ваць ле тась. На прык лад, бу ды-
нак бы ло га дзі ця ча га са да па ву лі цы 
Ле сі Укра ін кі: па тэн цый ныя па куп ні кі 
пра яў ля юць да яго ці ка васць, але пры-
няць кан чат ко вае ра шэн не па куль не 
ад важ ва юц ца. У гэ тым вы пад ку спра-

цоў вае ме ха нізм па ні жэн ня ца ны: на 
20 %, на 50 % ці на 80 %. Ад нак бы вае 
і на ад ва рот: у тар гах за не ка то рыя іза-
ля ва ныя па мяш кан ні ўдзель ні ча лі да 
30 прад пры маль ні каў, у вы ні ку ца на 
па ды ма ла ся ў 7-8 ра зоў.

Вя лі кая ўва га ўдзя ля ец ца ўклю чэн-
ню дзярж ма ё мас ці, што не вы ка рыс-
тоў ва ец ца, у гас па дар чы аба рот. За раз
да гэ тай ка тэ го рыі мож на ад нес ці 
190 тыс. м2 су праць 239 тыс. м2 яшчэ 
год та му. Па вы шаль ныя ка э фі цы ен ты 
да ста вак па да тку на не ру хо масць і 
зям лю пры мя ня юц ца і да тых, хто вы-
ка рыс тоў вае аб' ек ты не эфек тыў на: на 
гэ ты мо мант іх у спі се 116.

Га лі на Сце пу рэн ка так са ма рас ка за-
ла пра рэ кан стру я ван не бу дын ка аў та-
вак за ла «Ус ход ні», якім зой мец ца КУП 
«Мінск знеш ган даль ін вест». Аб' ект бу-
дзе кар ды наль на зме не ны і пе ра аб ста-
ля ва ны пад га рад скі вы ста вач ны цэнтр, 
дзе дзяр жаў ныя прад стаў ніц твы ін шых 
кра ін змо гуць дэ ман стра ваць свае да-
сяг нен ні. Маг чы ма, у воль ны час пля-
цоў кі бу дуць зда вац ца пад кір ма шы. 
Па куль пра ект зна хо дзіц ца ў ста дыі 
рас пра цоў кі, ад нак рэ кан струк цыя мо-
жа па чац ца ўжо сё ле та.

Да р'я КАС КО.



Да лей на шай ка ман дзе 
су праць ста я лі са пер ні кі не 
сла бей шыя — Шве цыя, Хар-
ва тыя і Сер бія. І ка лі матч 
са скан ды на ва мі бе ла ру сы 
ад кры та пра ва лі лі, то гуль-
ня са збор най Хар ва тыі па-
кі ну ла шмат пы тан няў, перш 
за ўсё да суд дзяў, якія 
на ўпрост паў плы ва лі на зы ход
па ядын ку. За вяр шыў шы пе-
ра мо гай над сер ба мі сваё 
вы ступ лен не на чэм пі я на це 
Еў ро пы, збор ная Бе ла ру-

сі за мкну ла дзя сят ку леп-
шых ка манд кан ты нен та. 
Сваю ацэн ку гуль ні ка ман-
ды даў га лоў ны трэ нер 
Юрый ШАЎ ЦОЎ:

— Я за да во ле ны тым, як 
прай шоў для нас гэ ты тур нір. 
Так, у та бе лі аб ран гах мы 
за ста лі ся на тым жа мес цы, 
дзе бы лі два га ды та му. Але, 
у ад роз нен не ад ЕЎ РА-2016, 
на гэ тым тур ні ры дрэн на 
пра вя лі мы толь кі адзін матч. 
Га вор ка ідзе пра су стрэ чу 

са збор най Шве цыі. Шмат 

мат чаў ка ман да ады гра ла з 

дру гі мі ну ма ра мі на пля цоў-

цы. І гэ тыя хлоп цы, мно гія 

з якіх упер шы ню вы сту па лі 

на да рос лым топ-тур ні ры, 

на роў ных зма га лі ся з ты мі 

ж нар веж ца мі, фран цу за мі і 

хар ва та мі. Для ка ман ды гэ та 

ста ноў чы мо мант. І мя не, як 

га лоў на га трэ не ра збор най, 

гэ ты факт вель мі ра дуе. Ду-

 маю, у Хар ва тыі мая ка ман-

да па ка за ла доб ры ганд-

бол. І гэ та ад зна ча юць усе 

спе цы я ліс ты тут.

У той час як збор ная Бе-
ла ру сі ўжо зна хо дзіц ца до-

ма, у Хар ва тыі па чы на юц-
ца пер шыя паў фі наль ныя 
мат чы. Сён ня ў За гра бе 
су стрэ нуц ца дзе ю чыя чэм-
 пі ё ны све ту — фран цу зы 
і збор ная Іс па ніі (па ча так 
гуль ні ў 20.00). Услед за імі 
на пля цоў ку вый дуць ганд ба-
ліс ты Да ніі і Шве цыі (22.30).

Пе ра мож цы паў фі наль-
 ных су стрэч у ня дзе лю, 
28 сту дзе ня, згу ля юць у па -
ядын ку за чэм пі ён скі ты тул, 
а тыя, хто прай граў, па спра-
ча юц ца за брон за выя ўзна-
га ро ды.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ



Кан ты нен таль нае пер шын ства ў Хар ва тыі на шы 
ганд ба ліс ты па ча лі з пе ра мо гі, вік то ры яй яго і за-
вяр шы лі. На га да ем, што на гру па вой ста дыі на мі бы лі 
абы гра ны аў стрый цы, і гэ та ста ла за ло гам вы ха ду 
бе ла ру саў у асноў ны раўнд тур ні ру. Хоць паз ней 
па да печ ныя Юрыя Шаў цо ва і са сту пі лі нар веж цам, 
з які мі, ня гле дзя чы на сваю ма ла досць, зма га лі ся 
на роў ных, а по тым прай гра лі ад ным з су свет ных 
фа ва ры таў — фран цу зам.

На слыхуНа слыху  

Гро шыГро шы  

995 РУБ ЛЁЎ
Столь кі склаў ся рэд ні за ро бак бе ла ру саў за сне жань

Па рэ гі ё нах ве лі чы ня на лі ча най ся рэд ня ме сяч най за-
ра бот най пла ты ад роз ні ва ец ца. У ста лі цы за ро бак за 
сне жань склаў 1360 руб лёў, у Мін скай воб лас ці — 967, 
у Брэсц кай — 899, у Гро дзен скай — 894, у Го мель скай — 893.
На Ма гі лёў шчы не і Ві цеб шчы не гэ та су ма раў-
 ня ла ся 855 і 836 руб лям ад па вед на.

Сфе ры, у якіх ся рэд ні за ро бак пе ра вы сіў ты ся чу руб лёў, — 
гэ та пра мыс ло васць, бу даў ніц тва, транс парт, вы да вец тва, 
ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі, фі нан са вая дзей насць і стра-
ха ван не, на ву ка. Менш за ўсё, па ста тыс ты цы, атрым лі-
ва лі ра бот ні кі цы руль няў і са ло наў пры га жос ці (у ся рэд нім 
494 руб лі ў ме сяц), са цы яль ныя ра бот ні кі (553 руб лі), біб лі я-
тэ ка ры і му зей шчы кі (558).

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ



Стра таСтра та  

Пай шла з жыц ця Люд мі ла Сен чы на
На род ная ар тыст ка Ра сіі Люд мі ла Сен чы на па мер-
ла ў Санкт-Пе цяр бур гу ва ўзрос це 67 га доў. Пра гэ-
та «Ін тэр фак су» па ве да міў яе прад зю сар Ула дзі мір 
Анд рэ еў.

Па сло вах Анд рэ е ва, пе рад 
смер цю Сен чы на паў та ра го-
да зма га ла ся з цяж кай хва ро-
бай. Яна па мер ла ў баль ні цы. 
Люд мі ла Сен чы на на ра дзі ла ся 
ў снеж ні 1950 го да ў Мі ка ла-
еў скай воб лас ці, у паўд нё вай 
част цы Укра і ны. Яна на бы ла вя до масць дзя ку ю чы вы ка нан ню 
пес ні «Па пя луш ка» на на ва год нім «Бла кіт ным агень чы ку». 
У рэ пер ту а ры спя вач кі бы лі та кія кам па зі цыі, як «Цэ лую ноч 
са ла вей нам на свіст ваў...», «Па лын», «Ад крыц цё» і «Доб рая 
каз ка». Сен чы на так са ма зды ма ла ся ў кі но. Яна сыг ра ла ў 
та кіх стуж ках, як «Уз бро е ны і вель мі не бяс печ ны», «Пас ля 
кір ма шу» і «Ча роў ная сі ла».

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў спа чу ван-
не род ным і бліз кім на род най ар тыст кі Ра сіі Люд мі лы Сен чы най 
у су вя зі з яе смер цю. «Пай шла з жыц ця вы дат ная спя вач ка, якая 
па ка ра ла слу ха чоў пра нік нё ным го ла сам, не паў тор най ма не рай 
вы ка нан ня і ве лі зар ным аса біс тым аба ян нем. Яе пя шчот ныя, лі-
рыч ныя му зыч ныя тво ры, якія ста лі не ад' ем най част кай са вец кай 
эст ра ды, заў сё ды абу джа лі са мыя свет лыя і доб рыя па чуц ці», — 
га во рыц ца ў спа чу ван ні.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што на бе ла рус кай зям лі 

твор часць Люд мі лы Сен чы най доб ра ве да юць і лю бяць




