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Да лей ад бу дзец ца біят-

лон ная гон ка з ма са вым 

стар там ся род жан чын на 

пры зы Прэ зі дэн та Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь. На лыж ню вый-

дуць і ка ман ды вы шэй шых 

на ву чаль ных уста ноў (з лі-

ку сту дэн таў), а за вер шаць 

вя лі кае спар тыў нае свя та 

ма са выя стар ты ў лыж ных 

гон ках на 2,5 км.

«Зі ма ў нас аса цы ю ец ца 

з не каль кі мі ві да мі спор ту. 

Гэ та ха кей, бія тлон, фрыс-

тайл, лыж ныя гон кі. Але най-

больш па пу ляр ны, вя до ма ж, 

бія тлон. Та му бы ло пры ня та 

ра шэн не ак цэн ты зра біць на 

гэ ты від спор ту. Плюс яшчэ 

ма са васць: чым больш лю-

дзей бу дзе зай мац ца, тым 

больш спарт сме наў у нас 

на на шай пі ра мі дзе па він на 

быць. «Мін ская лыж ня» — 

ужо тра ды цый нае свя та. Яно 

пра во дзіц ца з го ду ў год. 

І трэ ба ўнес ці ней кую ці ка-

він ку, неш та но вае. Сё ле та 

бу дзе цу доў нае свя та», — 

ад зна чыў мі ністр спор ту і 

ту рыз му Сяр гей КА ВАЛЬ-

ЧУК.

Пе ра мож цы і пры зё ры 

ў эс та фе тах вы зна ча юц ца 

па най мен шым ча се, за-

тра ча ным на пра хо джан не 

дыс тан цыі ча тыр ма ўдзель-

ні ка мі. Яны бу дуць уз на га-

ро джа ны ме да ля мі, пры за-

мі, ка ман ды-пе ра мож цы і 

пры зё ры — куб ка мі. А ўсе 

ўдзель ні кі, якія прый шлі да 

фі ні шу, атры ма юць па мят-

ныя ме да лі.

Пад час спа бор ніц тваў 

бу дзе ар га ні за ва ны вы яз ны 

ган даль, у тым лі ку ад кры-

юц ца пунк ты га ра ча га хар ча-

ван ня. Ба лель шчы каў, якія 

жа да юць пад тры маць сва іх 

сяб роў і бліз кіх на тра се, ча-

кае куль тур на-за баў ляль ная 

пра гра ма, пра ду гле джа на 

не каль кі ак тыў ных зон.

У су вя зі з пра вя дзен-

нем свя та ў пе ры яд з 9.00 

да 17.30 бу дзе па вя лі ча на 

коль касць ру хо ма га са ста-

ву на аў то бус ных марш ру тах 

№ 1 і № 133, ар га ні за ва на 

ра бо та ча со ва га тра лей бус-

на га марш ру та № 10Д «ДС 

Вяс нян ка — ст. м. Пуш кін-

ская».

Ад зна чым, што ўпер шы-

ню «Мін ская лыж ня» прай-

шла 16 лю та га 1986 го да, 

ка лі быў ар га ні за ва ны лыж-

ны пра бег на 15 км па марш-

ру це Ба ра вая — Раў бі чы 

ўздоўж аў та ма біль най тра сы 

Мінск — Ві цебск. У ім узя лі 

ўдзел 12 ты сяч ама та раў гэ-

та га ві ду спор ту. З 2003 го да 

па іні цы я ты ве Мі ніс тэр ства 

спор ту і ту рыз му з'я ві ла ся 

рэс пуб лі кан скае спар тыў нае 

свя та «Бе ла рус кая лыж ня». 

Іні цы я ты ва пры жы ла ся, і 

па пры кла дзе ста лі цы па-

доб ныя стар ты пра хо дзяць 

за раз і ў ін шых рэ гі ё нах Бе-

ла ру сі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

На шы пра вы

Больш 
за 1 млрд руб лёў
Та кая су ма даў гоў вер ну та ле тась 

з да па мо гай Мі нюс та
Пе ра вод ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур «ад на го 

акна» ў элект рон ны фар мат і ства рэн не шмат-

функ цы я наль ных цэнт раў па ака зан ні па слуг. 

Пад пі сан не да га во раў аб уза ем най да па мо зе 

па гра ма дзян скіх, эка на міч ных і кры мі наль ных 

спра вах з Ку вей там, Ін ды яй і Ган кон гам і зме ны 

ў за кон аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі не ру хо май 

ма ё мас ці. Пра гэ тыя і ін шыя пла ны Мі ніс тэр ства 

юс ты цыі Бе ла ру сі, якое сё ле та ад зна чае 100-год-

дзе, рас ка заў мі ністр Алег СЛІ ЖЭЎ СКІ.

Адзін з асноў ных мо ман таў ра бо ты ў 2018-м — пры няц-

це за ко на «Аб нар ма тыў ных пра ва вых ак тах», які ўсту піў 

у сі лу 1 лю та га 2019-га. Гэ ты да ку мент, у пры ват нас ці, 

рэг ла мен туе па ра дак пуб ліч на га аб мер ка ван ня пра ек таў 

нар ма тыў ных пра ва вых ак таў, ажыц цяў лен не пра ва во га 

ма ні то рын гу (ацэн кі якас ці за ка на даў ства і прак ты кі яго 

пра ва пры мя нен ня), а так са ма праг на за ван не на ступ стваў 

пры няц ця нар ма тыў ных ак таў.

— Ор га нам, якія бы лі іні цы я та ра мі пры няц ця да ку мен-

таў, не аб ход на ў да лей шым ма ні то рыць, як нор мы пра-

цу юць на прак ты цы. А да гэ та га, яшчэ на ста дыі рас пра-

цоў кі, — пра ана лі за ваць маг чы мыя на ступ ствы дзе ян ня 

нор маў, каб ра зу мець, дзе ля ча го мя ня ец ца за ка на даў-

ства і ці трэ ба пры маць той ці ін шы да ку мент, — аба зна-

чыў Алег Слі жэў скі.

Ён так са ма пад вёў вы ні кі пя ці га до вай дзей нас ці ор га-

наў пры му со ва га вы ка нан ня:

— Ство ра ная сіс тэ ма вы кон вае ўскла дзе ныя на яе 

за да чы. Ка лі ў 2013 го дзе бы ло 53,8 % да ку мен таў, вы-

ка на ных у поў ным аб' ёме (у тым лі ку і па мес цы пра цы 

даў жні ка), то ўжо ле тась іх бы ло 81,3 %.

Пры гэ тым амаль удвая па мен шы ла ся коль касць спраў, 

якія вяр та лі ся спаг нан ні ку ў су вя зі з не маг чы мас цю вы ка-

нан ня, і ў не каль кі ра зоў уз рас ла су ма вер ну тых гро шай: 

300 міль ё наў руб лёў у 2013-м і 1,1 міль яр да руб лёў — ле-

тась. У АРІП у мі ну лым го дзе ство ра ны сэр віс, дзя ку ю чы 

яко му мож на апла ціць за па зы ча насць па вы ка наў чым 

дзе ян ні. А рэ естр за па зы ча нас цяў пры Мі нюс це што ме сяц 

апра цоў вае больш за 35 міль ё наў за пы таў.

Ся род мер ка ва ных сё ле та змен мі ністр на зваў поў ны 

пе ра ход да элект рон на га вы ка наў ча га вя дзен ня і аў та-

ма ты за цыю ін фар ма цый на га аб ме ну па між усі мі ба ка мі 

гэ та га пра цэ су. А так са ма за ка на даў чую за ба ро ну су пра-

цоў ні кам ад на го і та го ж ры эл тар ска га агенц тва ад на ча-

со ва прад стаў ляць і па куп ні ка, і пра даў ца.

Іры на СІ ДА РОК.

Факт

У ЭЛЕКТ РОН НАЙ ФОР МЕ 
ЗА РЭ ГІСТ РА ВА ЛА СЯ 

ТЫ СЯ ЧА ЗА МЕЖ НІ КАЎ
Сён ня кож ны дзя ся ты ін ша зе мец, які пры быў 

у Бе ла русь у 2019 го дзе і які звяр нуў ся па рэ гіст-

ра цыю, ажыц ця віў яе бяс плат на ў элект рон най 

фор ме на адзі ным пар та ле элект рон ных па слуг 

роrtаl.gоv.bу, якая па ча ла функ цы я на ваць 

з 2 сту дзе ня гэ та га го да, на га да лі ў МУС.

Най больш ак тыў ны мі ка рыс таль ні ка мі ад мі ніст ра цый-

най пра цэ ду ры ў элект рон най фор ме ста лі прад стаў ні кі 

Із ра і ля, Гер ма ніі, ЗША, Іта ліі, Тур цыі, Поль шчы, Кі тая, 

Гру зіі, Фран цыі, Вя лі ка бры та ніі і Іс па ніі. Пры гэ тым ты-

сяч ным за меж ні кам стаў гра ма дзя нін Тур цыі, які пры быў 

дня мі праз На цы я наль ны аэ ра порт Мінск.

Рэ гіст ра цыя за меж ні каў у элект рон най фор ме ажыц-

цяў ля ец ца бяс плат на і без на вед ван ня пад раз дзя лен ня па 

гра ма дзян стве і міг ра цыі, та му спе цы я ліс ты праг на зу юць 

у да лей шым рост коль кас ці та кіх рэ гіст ра цый, асаб лі ва ў 

пе ры яд пра вя дзен ня ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

Ра бо та рэ сур су ар га ні за ва на та кім чы нам, што сіс тэ ма 

звя ра ец ца з не ка то ры мі ба за мі да дзе ных, якія змя шча-

юць звест кі пра за меж ні каў, і су па стаў ляе атры ма ную 

ін фар ма цыю. Ка лі хоць адзін знак у проз ві шчы ці іме-

ні, паш парт ных да ных бу дзе ўве дзе ны ня пра віль на або 

ня пра віль на па зна ча на да та пе ра ся чэн ня мя жы, не за-

поў не ны або не ка рэкт на за поў не ны не аб ход ныя па лі, 

у рэ гіст ра цыі бу дзе ад моў ле на. Аб са лют ная боль шасць 

ад моў ад бы ла ся як раз па пры чы не ня пра віль на га за паў-

нен ня рэ кві зі таў за явы.

За меж ні ку не аба вяз ко ва мець пры са бе па цвяр джэн не 

элект рон най рэ гіст ра цыі. Да стат ко ва па ве да міць пра гэ та, 

на прык лад, су пра цоў ні ку ор га на па меж най служ бы пры 

вы ез дзе з кра і ны. Не ліш нім бу дзе за ха ваць скрын шот ад-

ка зу аб па спя хо вай рэ гіст ра цыі ці раз дру ка ваць укла дыш 

аб рэ гіст ра цыі — гэ та па ско рыць пра цэ ду ру пра вер кі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ле тась у рам ках улас най пра гра-

мы вы твор чае аб' яд нан не «Бе ла-

рус наф та» па бу да ва ла 65 элект-

ра за рад ных стан цый (ЭЗС), з іх 

35 — Mоdе3 і 30 — Mоdе4, па ве да-

мі лі ў кан цэр не «Бел наф та хім».

Ця пер агуль ная коль касць ЭЗС 

аб'яд  нан ня скла дае 80 адзі нак, што да-

зва ляе за бяс пе чыць элект ра ма бі лям 

з ся рэд нім пра бе гам у 150 кі ла мет раў 

бес пе ра шкод ны пра езд па тэ ры то рыі 

кра і ны. ЭЗС раз ме шча ны на АЗС, на 

ста ян ках біз нес-цэнт раў, офіс ных бу-

дын каў, жы лых квар та лаў, па блі зу гіс-

то ры ка-куль тур ных і спар тыў ных аб' ек-

таў, па блі зу буй ных ганд лё вых цэнт раў, 

а так са ма на асноў ных аў та да ро гах 

кра і ны, у аб лас ных га ра дах і ра ён ных 

цэнт рах. Сё ле та «Бе ла рус наф та» мяр-

куе знач на па шы рыць «элект рыч ную» 

сет ку — бу дзе ўве дзе на ў экс плу а та-

цыю яшчэ 160 ЭЗС. Для па раў на ння: 

у гэ тым го дзе пла ну ец ца бу даў ніц тва 

васьмі і рэ кан струк цыя 16 аў та за пра-

ва чных стан цый.

Як па ве да міў nеft.bу ін жы нер гру-

пы перс пек тыў на га раз віц ця но вых 

энер ге тыч ных тэх на ло гій кам па ніі 

«Бе ла рус наф та» Мак сім СУ СА РЭН КА, 

кам па нія мае на мер па чы на ю чы з 

2022 го да ўста на віць 20 су пер хут кіх за-

рад ных комп лек саў. Су мар ная ма гут-

насць кож на га з іх скла дзе ад 2 МВт, а 

ўста ноў ле ная ма гут насць ад ной стан-

цыі — 475 кВт. Ця пер аку му ля та ры ў 

элект ра ка рах змя ня юц ца вель мі хут ка, 

ад зна чыў спе цы я ліст «Бе ла рус наф ты». 

На прык лад, ка лі Nіssаn Lеаf, BMW і3 Fоrd 

Fосus Еlесtrіс пер ша па чат ко ва пра па ноў-

ва лі рэ аль ны за пас хо ду ка ля 130—160 

кі ла мет раў, то ў ін шых сіс тэ мах гэ тых 

ма дэ ляў ён па вя лі чыў ся да 200—250 км. 

А да 2024 го да за пас хо ду ў ся рэд нім 

скла дзе ка ля 350—400 кі ла мет раў.

Як вя до ма, «Бе ла рус наф та» з 

2014 го да аказ вае па слу гу па за рад цы 

элект ра ма біль на га транс пар ту на бяз-

вы плат най асно ве. Як па ве да міў Мак-

сім Су са рэн ка, у ІІ квар та ле пла ну ец ца 

зра біць па слу гу плат най. Ца на бу дзе ў 

ме жах 0,3 бе ла рус ка га руб ля за 1 кВт/г. 

Пры та кім та ры фе кошт 100 кі ла мет раў 

шля ху пры рас хо дзе ў 18 кВт скла дзе 

ка ля 5 руб лёў 40 ка пе ек. Як за ўва жыў 

Мак сім Су са рэн ка, гэ та амаль у 2,3 ра за 

тан ней, чым кошт пра бе гу ана ла гіч най 

ад лег лас ці на аў та ма бі лі з ру ха ві ком 

унут ра на га зга ран ня. Пры ся рэд нім 

рас хо дзе ў 8 літ раў на 100 кі ла мет раў 

атрым лі ва ец ца 12 руб лёў 20 ка пе ек.

Ул. інф.

На пя рэ дад ні па дзеі

Па еха лі!

ЗА РАД КА — НЕ ПРАБ ЛЕ МА. АЛЕ ЗА ГРО ШЫ
Сё ле та ў Бе ла ру сі плануецца знач на па шы рыць сет ку ЭЗС

Пла ну ец ца, што ўдзел у ім пры ме больш за 3 ты ся чы 

ча ла век. Гэ та бу дзе не толь кі лыж ная гон ка, як ра-

ней, а яшчэ і бія тлон ная. Пер шы старт за пла на ва ны 

на 11.00, у гэ ты час пач нец ца бія тлон ная эс та фет-

ная гон ка 4 па 3,6 км ся род ка ман даў Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Са ве та Мі ніст раў, 

абл вы кан ка маў, Мінск ага гар вы кан ка ма, Вяр хоў на га 

Су да, Кан сты ту цый на га Су да, На цы я наль на га алім-

пій ска га ка мі тэ та і ка ман даў ама та раў.

Вярт ля вая ча ро таў ка да ся рэ дзі ны ХХ ста год дзя знік-

ла з тэ ры то рыі мно гіх кра ін За ход няй Еў ро пы. Гэ ты 

від за не се ны ў Чыр во ную кні гу са ста ту сам ураз лі вы. 

Як па ве да міў стар шы на ву ко вы су пра цоў нік На ву ко-

ва-прак тыч на га цэнт ра НАН Бе ла ру сі па бія рэ сур сах 

Мі ха іл МАК СІ МЕН КАЎ, са мая вя лі кая па пу ля цыя вярт-

ля вай ча ро таў кі гняз ду ец ца ў на шай кра і не — 38 %, 

ва Укра і не — 33 %, Поль шчы — 27 %, а ў Літ ве ўся го 

толь кі 1 % ад усёй па пу ля цыі.

Каб ад на віць па пу ля цыю ба лот ных спе ва коў, рас па ча та 

рэа лі за цыя су мес на га бе ла рус ка-лі тоў ска га пра ек та «Ства-

рэн не сет кі клю ча вых мес ца пра жы ван няў для за бес пя чэн ня 

доў га тэр мі но ва га спры яль на га ахоў на га ста ту су вярт ля вай 

ча ро таў кі ў Літ ве». Ра бо чая наз ва пра ек та — LІFE Magnі 

Ducftus Acrola — «Вя лі кае княст ва вярт ля вай ча ро таў кі».

Ле тась па спя хо ва пра ве дзе на ад но з клю ча вых ме ра-

пры ем стваў пра ек та — транс ла ка цыя вярт ля вай ча ро таў кі 

з тэ ры то рыі бе ла рус ка га ба ло та Зва нец у лі тоў скі бія сфер-

ны рэ зер ват «Жу він тас». Ад лоў пту шак ажыц цяў ляў ся з 

ся рэ дзі ны мая да па чат ку чэр ве ня. Ма ла дыя пту ша ня ты 

ўтрым лі ва лі ся на тэ ры то рыі за каз ні ка «Зва нец» да та го 

ча су, па куль пры вык лі да жыц ця ў аб ме жа ва най пра сто-

ры. На экс парт пры зна ча ла ся 50 пту ша нят, усе яны бы лі 

акаль ца ва ныя. На ву коў цы атры ма лі не аб ход ныя да ку мен ты 

для бес пе ра шкод на га пе ра ся чэн ня дзяр жаў най гра ні цы з 

та кі мі не звы чай ны мі спа да рож ні ка мі і пе ра вез лі пту ша нят 

у «Жу він тас». У Літ ве пас ля адап та цыі пту шак вы пус ці лі ў 

пры ро ду.

Сё ле та ў чэр ве ні бу дзе ажыц цёў ле ны дру гі этап транс-

ла ка цыі вярт ля вай ча ро таў кі.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

НА ЛЫЖ НЮ 
ПА ЗДА РОЎЕ І АК ТЫЎ НАСЦЬ

9 лю та га на лы жа ро лер най тра се ў мік ра ра ё не «Вяс нян ка» 
ад бу дзец ца зі мо вае спар тыў нае свя та «Мін ская лыж ня»

Чулі? Вярт ля вую ча ро таў ку экс пар ту юць у Літ ву
Бе ла рус кія на ву коў цы ад наў ля юць па пу ля цыю гэ тай птуш кі ў гіс та рыч ных мес цах жы хар ства
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