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ЦЫТАТА ДНЯ

УП «Ілаў скае» па крые на не-
се ную пры ро дзе шко ду ў па ме ры 
Br26, 7 млн за за брудж ван не во-
да ахоў най зо ны ра кі Сэр вач на 
тэ ры то рыі Мя дзель ска га ра ё на.

На па ся джэн ні Свя шчэн на га 
Сі но да РПЦ у Маск ве пры ня та 
ра шэн не аб на зна чэн ні прад-
стаў ні ком Па тры яр ха Мас коў-
ска га пры Па тры яр ху Алек санд-
рый скім клі ры ка Баб руй скай 
епар хіі БПЦ — свя шчэн ні ка 
Вік та ра Ку ла гі.

Га ран тый ны тэр мін на пры-
ня тыя ў экс плу а та цыю аб' ек ты 
і вы ка на ныя бу даў ні чыя ра бо ты 
па вя лі ча ны да вась мі га доў.

КОРАТКА

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 18.07.2013 г. 

Долар ЗША    8860,00
Еўра 11630,00
Рас. руб. 273,00
Укр. грыўня 1088,45

Навукоўцы сцвярджаюць, 
што ў кампанію 
да баршчэўніка 
Сасноўскага ў нашай краіне 
дадалося некалькі новых, 
не менш небяспечных 
відаў раслін...

ДОМ,
ЯКI НЕМ ЦЫ 
БУ ДА ВА ЛI…

Гэ ты 2-па вяр хо вы 16-ква тэр ны дом 
на ўскра i не Вi цеб ска зна хо дзiц ца ў 
не прэ стыж ным пра мыс ло вым ра ё не. 
Яго па бу да ва лi пас ля вай ны па лон ныя 
нем цы — пра гэ та рас ка за лi жыль цы 
до ма, якiя па пра сi лi на ша га ка рэс пан-
дэн та ра за брац ца ў праб ле мах. Ча му 
дзя сят кi га доў чы ноў нi кi абя ца юць ка-
пi таль ны ра монт до ма? Ды i цi бу дзе 
пас ля ра мон ту дом ад па вя даць усiм су-
час ным па тра ба ван ням? Гэ тыя i iн шыя 
пы тан нi хва лю юць лю дзей.

Сi ту а цыя для кра i ны, на жаль, ты по-
вая. Дзя сят кi га доў лю дзi ма раць, каб 
у да мах без усiх вы год ста ла ўтуль на. 
Боль шасць з тых, хто пi ша скар гi, ад-
зна ча юць, што спраў на аплач ва юць ка-
му наль ныя па слу гi, i ў тым лi ку ро бяць 
пе ра лi чэн нi на ка пi таль ны ра монт. 
I дзе ён? 3

СітуацыяСітуацыя  ��

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    + 24° 
Віцебск    + 21° 
Гомель    + 22°  
Гродна    + 23° 
Магілёў    + 21° 
Мінск    + 23° 
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СС  �� о цы умо цы ум

На бу дын ку ка цель ні ўста ноў ле ны 
со неч ныя ба та рэі, а эка но мія энер гіі 
ў лаз не ва-праль ным комп лек се да-
ся га ец ца за кошт цёп ла га па вет ра з 
не траў зям лі. Гэ тыя і ін шыя энер га збе-
ра галь ныя тэх на ло-
гіі за дзей ні ча ны ў 
Іў еў скай шко ле-ін-
тэр на це дзя ку ю чы 
пі лот на му пра ек-
ту, які ажыц ця віў-
ся пры фі нан са вай 
пад трым цы Еў ра-
са ю за і аб лас но га 
бюд жэ ту.

— Су мес ны мі на-
ма ган ня мі фак тыч-
на дру гое жыц цё 
атры маў ста ры бу-
ды нак, дзе ця пер бу-
дзе цёп ла і ўтуль на 
дзе цям. І гэ та толь кі 
па ча так. На пе ра дзе 

шмат ці ка вых ідэй, якія ўва со бяц ца ў 
кан крэт ныя пра ек ты, — пе ра ка на ны 
стар шы ня Гро дзен ска га абл вы кан ка-
ма Ся мён ША ПІ РА.
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Пад ра бяз нас ціПад ра бяз нас ці  ��

ІЎ ЕЎ СКАЯ ШКО ЛА-ІН ТЭР НАТ
СТА ЛА ЭНЕР ГА ЭФЕК ТЫЎ НАЙ

Дзмiт рый СЕ МЯН КЕ ВIЧ,
на мес нiк мi нiст ра
ар хi тэк ту ры i бу даў нiц тва:

«У кра i не рас пра цоў ва ец ца 
пра ект ука за аб не ка то рых 
ме рах па ўдас ка на лен нi дзей-
нас цi ў бу даў нi чай га лi не. Ра-
бо чай гру пай бы ло пры ня та 
ра шэн не аб' яд наць у адзiн да-
ку мент пы тан нi, якiя сён ня 
па тра бу юць пра ва во га рэ гу-
ля ван ня i ства ра юць пэў ныя 
цяж кас цi ў ажыц цяў лен нi 
бу даў нi чай дзей нас цi. У рас-
пра цоў ва е мы пра ект ука за 
ўвой дуць пунк ты, якiя ты-
чац ца ро лi за каз чы ка, вы да-
чы да зволь най да ку мен та цыi, 
бу дзе за кра ну та тэ ма цэ на-
ўтва рэн ня. Мы ўжо па ча лi 
фар мi ра ваць фонд да ку мен-
та цыi, каб вы раз на вы зна-
чаць кошт бу ду чых аб' ек таў 
па аб' ек тах-ана ла гах для та-
го, каб на блi жац ца да леп шай 
ца ны».

Па мер ся рэд няй пра цоў най 
пен сii ў лi пе нi, пас ля пе ра раз-
лi ку, склаў 2 млн 122,3 тыс. 
руб лёў, што на 11,1% вы шэй 
за ўзро вень снеж ня 2012 го-
да. Ся рэд няя пен сiя па ўзрос це 
скла дае 2 млн 174,6 тыс. руб лёў, 
мi нi маль ная па ўзрос це (з улi кам 
да пла ты да яе) — 1 млн 483 тыс. 
руб лёў. Ся рэд няя пен сiя па iн ва-
лiд нас цi скла дае 1 млн 914,3 тыс. 
руб лёў, з на го ды стра ты кар мi-

це ля — 1 млн 361,9 тыс., за вы-
слу гу га доў — 2 млн 822,7 тыс., 
за асаб лi выя за слу гi пе рад Рэс-
пуб лi кай — 3 млн 67,6 тыс. руб-
лёў.

Мак сi маль ная пен сiя па ўзрос-
це для не пра цу ю чых пен сi я не раў 
(пры ста жы 40 га доў у жан чын i 
45 га доў у муж чын i iн ды вi ду аль-
ным ка э фi цы ен це за роб ку 4,0 i 
вы шэй) скла дае 3 млн 310 тыс. 
950 руб лёў.

Ся рэд нi па мер са цы яль най пен сii 
склаў 900,8 тыс. руб лёў. Мi нi маль-
ны па мер пен сii па ўзрос це склаў ў 
лi пе нi гэ та га го да 243 тыс. 528 руб-
лёў (гэ ты нар ма тыў пры мя ня ец ца 
пры вы лi чэн нi над ба вак да пен сiй, 
па вы шэн няў пен сiй i скла дае 25% 
бюд жэ ту пра жыт ко ва га мi нi му му ў 
ся рэд нiм на ду шу на сель нiц тва).

Свят ла на БУСЬ КО

� 

НАКОЛЬКІ Ў ВАС ВЫРАСЛА ПЕН СIЯ
Пры па ве лi чэн нi 
бюд жэ ту пра жыт ко ва га 
мi нi му му ў ся рэд нiм 
на ду шу на сель нiц тва 
са жнiў ня гэ та га го да 
бу дуць пе ра раз лi ча ны 
мi нi маль ныя 
пра цоў ныя i са цы яль ныя 
пен сii, над баў кi, 
па вы шэн нi i да пла ты 
да пен сiй.

НА ВАРОТАХ — ЛЕТА!НА ВАРОТАХ — ЛЕТА!

Выхаванцы футбольнай секцыіВыхаванцы футбольнай секцыі
Быхаўскай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школыБыхаўскай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы
і ў летні час не развітваюцца з любімай гульнёй.і ў летні час не развітваюцца з любімай гульнёй.


