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«Сон ца i кве так свя та. Дзень 
ле та ў Ра чэ нi» — гэт кую наз ву 
атры ма ла пер шае свя та но ва га 
Лю бан ска га ра ён на га фес ты-
ва лю па за ха ван нi тра ды цый i 
аб ра даў «Аг ра фэст». Свя та ла-
дзi ла ся ў аг ра га рад ку Ра чэнь 
— вёс цы з за ха ва ны мi ста ра-
даў нi мi тра ды цы я мi. Ад ной з 
вяс ко вых за ха валь нiц з'яў ля-
ец ца ста рэй шая жы хар ка Зо-
ня Рудзь ко (на фо та здым ку), 
якой вы паў го нар да ваць на 
свя це свое асаб лi вы май стар-
клас — па пры га та ван нi на по-
яў з ку паль скiх кве так. Мно гiя 
сак рэ ты збо ру i вы ка ры стан ня 
ле ка вых зё лак Зо ня Iг на таў на 
пе ра ня ла ў дзя цiн стве (яшчэ 
да вай ны) ад сва ёй ста рэй шай 
ад на вяс коў кi — шап ту хi i зна-
хар кi Аку лi ны Ру бiн.

— Ця пер на стаў час i мне пе-
ра да ваць ма ла дзей шым ба га ты 
до свед, — ка жа Зо ня Iг на таў-
на.  — Шко да не вы ка рыс тоў ваць 
тое, што шчод ра дае нам ма тух-
на-пры ро да.

Пра са ма быт ны фес ты валь-
ны пра ект «Аг ра фэст», за ду ма ны 
лю бан ца мi для вы ву чэн ня i за-
ха ван ня леп шых мяс цо вых тра-
ды цый, чы тай це на ... 
ста рон цы.

ЗЁЛ КА ВЫ ЗЁЛ КА ВЫ 
ВО ДАР ВО ДАР 
НА СВЯ ЦЕ НА СВЯ ЦЕ 
ЛЕ ТАЛЕ ТА

Ге надзь БАЛ БА ТОЎ СКІ, ды-
рэк тар Рэс пуб лі кан ска га цэнт-
ра па азда раў лен ні і са на тор-
на-ку рорт ным ля чэн ні на сель-
ніц тва пры Са ве це Мі ніст раў:

«Ад наў лен не ра бо ты ла ге раў 
пра цы і ад па чын ку — га лоў ная 
на ва цыя ця пе раш няй дзі ця чай 
азда раў лен чай кам па ніі. У пер-
шую зме ну бы ла ар га ні за ва на ра-
бо та 540 ла ге раў пра цы і ад па-
чын ку, з іх 507 — з дзён ным зна-
хо джан нем, азда ра ві лі ся 9,7 тыс. 
дзя цей. Мно гія ар га ні за цый ныя 
пы тан ні яшчэ не аб ка та ныя, ад-
чу ва ец ца на сця ро жа насць пра-
ца даў цаў (для іх пра да стаў лен не 
пра цоў на га фрон ту пад лет кам 
— да дат ко вая ад каз насць). Дру гі 
мо мант: не пад рых та ва ная ба за 
для раз мя шчэн ня та кіх ла ге раў 
на круг ла су тач най асно ве. Але 
ка лі шчы ра, не ча ка лі, што бу-
дзе та кая вя лі кая за ці каў ле насць 
з бо ку дзя цей, баць коў, пе да го гаў. 
Гэ тыя ла ге ры вель мі за па тра ба-
ва ныя».
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Учо ра, 25 лі пе ня, скон-
чыў ся пры ём да ку мен таў 
у бе ла рус кія ўста но вы вы-
шэй шай аду ка цыі на «бюд-
жэт ныя» мес цы. Жарс ці 
кі пе лі і ў сце нах БДУ.

Да стра ты пры том нас ці ў 
гэ ты дзень не да хо дзі ла, але 
па нер ва вац ца да вя ло ся ўсім. 
У апош ні дзень час цей мож на 
бы ло су стрэць абі ту ры ен таў 
з «гру пай пад трым кі». Ма мы 
і та ты не толь кі да ва лі апош-
нія па ра ды ў вы ба ры пра фе сіі, 
але і на кі роў ва лі сва іх дзя цей 
у ка бі не ты і на ват спра ба ва-
лі за поў ніць за іх да ку мен ты! 
Ад ра зу ад чу ва ла ся, што баць кі 
хва лю юц ца ці не больш за сва-
іх дзя цей. Да ўдзе лу ва ўступ-
най кам па ніі пры цяг ну лі на ват 
ба буль і дзя ду ляў, якія па тэ ле-
фо не на дык тоў ва лі коль касць 
па да дзе ных да ку мен таў і ра бі лі 
свае пра гно зы ў па спя хо вас ці 
на па ступ лен не ўну каў.

Раз зна ё міў шы ся, абі ту ры-
ен ты груп ка мі ха дзі лі з ка бі-
не та ў ка бі нет, аб мяр коў ва лі 
свае шан цы і бу ду чае на ву чан-
не. Раз віт ва лі ся аба вяз ко вым 
«Пос пе хаў!» і па жа дан ня мі 
па ба чыц ца ўво сень у сце нах 
уні вер сі тэ та. Ужо ў якас ці сту-
дэн таў!

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, 
фо та аў та ра.

АПОШ НІ ДЗЕНЬ! 
ЁН ЦЯЖ КІ 
СА МЫ...

Прыёмная кампанія—2013Прыёмная кампанія—2013  ��

ПРЫ ПЯ ЧЭ ДА ПЛЮС 33
Сён ня тэ ры то рыя на шай кра і ны за ста нец ца ў зо не па ні-

жа на га ат мас фер на га ціс ку, па ве да мі ла рэ дак цыі спе цы я-
ліст Рэс пуб лі кан ска га гід ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды Воль га 
ФЯ ДО ТА ВА.

Та му бу дзе ня ўстой лі вае на двор'е, ка лі паў сюд на ча ка юц ца 
ка рот ка ча со выя даж джы, а ў асоб ных ра ё нах на валь ні цы. Тэм-
пе ра ту ра па вет ра ўдзень 19—25 цяп ла, па паў днё вым за ха дзе 
кра і ны — да плюс 27 гра ду саў.

У су бо ту ста не цяп лей. Не вя лі кія даж джы ча ка юц ца толь кі ў 
асоб ных ра ё нах Бе ла ру сі. Уна чы і ра ні цай ту ман. Праг на зу ец ца, 
што ўна чы на су бо ту бу дзе плюс 10—16 гра ду саў, а ўдзень — 
22—28 цяп ла. Са праў ды кам форт нае на двор'е бу дзе гас па да рыць 
у нас у ня дзе лю. Пе ра важ на ўво гу ле без апад каў, толь кі ў асоб ных 
ра ё нах не вя лі кі ка рот ка ча со вы дождж. Ра ні цай сла бы ту ман. Тэм-
пе ра ту ра па вет ра ўна чы на ня дзе лю плюс 10—17, удзень 23—28 
цяп ла, а па паў днё вым за ха дзе — да плюс 29—31 гра ду са.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, лет няе 
на двор'е са спя ко тай вер нец ца ў Бе ла русь у па чат ку на ступ на га 
тыд ня. У па ня дзе лак бу дзе со неч на і без апад каў. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы на па ня дзе лак плюс 10—17, удзень — 23—29 
цяп ла, а на паў днё вым за ха дзе кра і ны — на ват да плюс 30—33 
гра ду саў. У аў то рак у паўд нё ва-за ход нія ра ё ны Бе ла ру сі за ві тае 
чар го вы ат мас фер ны фронт, які пры ня се ка рот ка ча со выя даж джы 
і на валь ні цы. А вось на ас тат няй тэ ры то рыі Бе ла ру сі со неч на і 
спя кот на. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень плюс 25—30 гра ду саў, а 
ў Брэсц кай і Го мель скай аб лас цях — да 33 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Іс тот нае па ве лі чэн не по пы ту на арэн ду 
пры ват ных ква тэр «стар та ва ла» яшчэ ў дру-
гой дэ ка дзе чэр ве ня. Та ды зу сім сла бень кія 
бюд жэт ныя ква тэ ры ў ста рых да мах маг чы-
ма бы ло зняць за 280—300 до ла раў. Ча ка ла ся 
вы праў лен не сі ту а цыі, ка лі на ры нак арэн ды 
тра ды цый на трап ляе да дат ко вы аб' ём ква тэр 
се зон на га ты пу ад дач ні каў, якія ле там жы-
вуць за го ра дам. Гэ тая тэн дэн цыя сё ле та не 
спра ца ва ла. Пра сён няш няе раз віц цё ста ліч-
на га рын ку арэн ды і пра гно зы на блі жэй шую і 
доў га тэр мі но вую перс пек ты ву ка рэс пан дэн ту 
«Звяз ды» рас каз вае на мес нік ге не раль на га 
ды рэк та ра Цэнт ра ганд лю не ру хо мас ці «ПА-
КА ДАН» Ак са на ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ВЫ БА РУ ПРАК ТЫЧ НА НЯ МА
Ка лі ў пер шай дэ ка дзе чэр ве ня на зі раў ся не да хоп 

па раў наль на тан на га арэнд на га жыл ля, то за раз сі ту-
а цыя іс тот на змя ні ла ся і не ў леп шы бок. На пры кан цы 
лі пе ня ста лі ца атры ма ла са праў ды жорст кі дэ фі цыт 
амаль усіх ты паў стан дарт на га арэнд на га жыл ля. Мі-
ні маль ны кошт арэн ды ад на па ка ё вых ква тэр ця пер 
да сяг нуў 370—400 до ла раў. Тут лепш на ват ка заць, 
што да 400 до ла раў ва ры ян таў у агенц тваў прак тыч-
на ня ма. Яно ча сам і бы вае, але...

Іс ну ю чы ажы я таж пры вёў да та го, што бу ду чыя 
ква та ран ты зды ма юць ад на па ка ёў кі за 400 до ла-
раў прак тыч на ў лю бых ра ё нах го ра да і 
з лю бой кам плек та цы яй. 

Пры ват ная арэн даПры ват ная арэн да  ��

«ЖОРСТ КІ» ДЭ ФІ ЦЫТ ЗДЫМ НА ГА ЖЫЛ ЛЯ 
ЎЗВІНЦІЎ ЦЭНЫ

Мі ні маль ны кошт арэн ды ад на па ка ё вак у Мін ску 
да сяг нуў мя жы ў 400 USD
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НАЙ БУЙ НЕ ЙШАЯ ЧЫ ГУ НАЧ НАЯ КА ТА СТРО ФА Ў ІС ПА НІІ
У вы ні ку кру шэн ня цяг ні ка на поў на чы Іс па ніі за гі ну лі, па ўдак лад не-

ных звест ках, 77 ча ла век, больш за 140 атры ма лі ра нен ні, па ве дам ля-
юць ін фар ма генц твы. Ра та валь ні кі, якія пра цу юць на мес цы чы гу нач най 
ка та стро фы, па ста не на ра ні цу 25 лі пе ня знай шлі це лы 73 за гі ну лых. 
Яшчэ чац вё ра па цяр пе лых па мер лі ў баль ні цы. На мо мант вы ха ду ну ма ра 
яшчэ не ўсе ва го ны бы лі аб сле да ва ны. Коль касць ах вяр мо жа вы рас ці. 
Па са жыр скі цяг нік Alvіa, які ру хаў ся з Мад ры да ў Фе роль, уве ча ры 24 
лі пе ня сы шоў з рэ ек пры пад' ез дзе да стан цыі Сант' я га-дэ-Кам па стэ ла. 
Ча ты ры ва го ны цяг ні ка, па сло вах ві да воч цаў, не каль кі ра зоў пе ра ку лі лі ся, а за тым урэ за лі ся адзін 
у ад на го. У са ста ве зна хо дзі лі ся 218 па са жы раў і чац вё ра су пра цоў ні каў чы гу нач най кам па ніі. Па 
звест ках іс пан скіх СМІ, хут касць цяг ні ка ў мо мант ава рыі знач на пе ра вы ша ла да пу шчаль ную. Пры 
да зво ле ных на гэ тым участ ку 80 кі ла мет рах у га дзі ну, са стаў, па па пя рэд ніх звест ках, раз віў хут-
касць да 220 кі ла мет раў у га дзі ну.  

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў спачуванні Каралю Іспаніі Хуану Кар-
ласу І у сувязі з гібеллю людзей у чыгуначнай катастрофе.

НА СЛЕД НА ГА ПРЫН ЦА БРЫ ТА НІІ НА ЗВА ЛІ ДЖОР ДЖАМ 
АЛЯК САНД РАМ ЛУІ

«Дзі ця бу дзе вя до мае як Яго Ка ра леў ская Вы со касць прынц Джордж Кемб рыдж скі», — га во рыц ца 
ў за яве Кен сінг тон ска га па ла ца. Імя Джордж бы ло ад ным з най больш па пу ляр ных у бук ме ке раў.

ПА КЕ ЦІ КІ З ГАР БА ТАЙ НЕ БЯС ПЕ ЧНЫ?
Тан ная гар ба та ў па ке ці ках па вы шае ўзро вень фто рыс тых злу чэн няў у ар га ніз ме ча ла ве-

ка да не бяс печ ных па каз чы каў. Гэ та па гра жае па шко джан нем зу боў і кас цей, ад зна чае The 
Daіly Maіl. Су пра цоў ні кі Уні вер сі тэ та Дэр бі, якія ацэнь ва лі чай, на стой ва юць: вы твор цы па він-
ны ўказ ваць на ўпа коў цы з па ке ці ка мі на яў насць фто ру. Згод на з рэ ка мен да цы я мі, да рос лы 

ча ла век не па ві нен спа жы ваць больш за 3-4 мі лі гра мы фто ру 
за дзень. Тым не менш у тан ных па ке ці ках знай шлі до зу, якая 
пе ра вы шае дзён ную нор му на 75-120 мг. Вя до ма, што чай 
на за па швае ў са бе фтор па ме ры рос ту. Больш за ўсё гэ та га 
злу чэн ня ў да рос лым ліс ці. Ме на ві та ста рое ліс це ідзе на вы-
твор часць тан най гар ба ты. У вы ні ку атрым лі ва ец ца пра дукт 
з вы со кай кан цэнт ра цы яй фто ру. А ён мо жа вы клі каць бо лі ў 
су ста вах, мы шач ную сла басць, астэ а па роз.

СОТ НІ СІ РЫЙ СКІХ 
ПАЎ СТАН ЦАЎ 
СКА РЫС ТА ЛІ СЯ 
АМ НІС ТЫ ЯЙ АСА ДА

У сі рый скім кан флік це на ме ціў-
ся рап тоў ны па ва рот. Не ка то рыя 
паў стан цы ста лі па во лі скла даць 
зброю і пе ра хо дзіць на бок ура-
да вых сіл, якія пад трым лі ва юць 
прэ зі дэн та Ба ша ра Аса да. Па куль 
га вор ка ідзе толь кі пра сот ні пе ра-
беж чы каў, пі ша The Daіly Telegraph. 
Ад нак, як ад зна чае «Ком мер сант», 
ка лі ін тэ гра цыя апа зі цы я не раў у 
мір нае жыц цё прой дзе па спя хо ва, 
іх прык лад мо гуць пад тры маць ты-
ся чы ад на дум цаў. Пры чы ны, якія 
пад ах воч ва юць паў стан цаў склас-
ці зброю, — аб ве шча ная ўла да мі 
ам ніс тыя і рас ча ра ван не ў ідэа лах 
рэ ва лю цыі. «Я зма гаў ся за рэ ва-
лю цыю, але ця пер, я ду маю, мы 
стра ці лі тыя ідэа лы, за якія ва я-
ва лі»,— цы туе The Daіly Telegraph 
сло вы бы ло га бай ца паў станц кіх сіл 
з го ра да Ра ка. Ён рас ка заў, што 
ка лі яго го рад за ха пі лі эк стрэ міс ты, 
яго сям'я бы ла вы му ша на ўця каць 
у ін шае мес ца, якое кант ра ля ва-
лі ўра да выя сі лы, бо за ста вац ца 
бы ло за над та не бяс печ на. «Асад 
жу дас ны, але аль тэр на ты ва яшчэ 
горш»,  — лі чыць бы лы па ўста нец.

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк-
сандр Лу ка шэн ка раз гле дзеў 
кад ра выя пы тан нi. Аб гэ тым 
БЕЛ ТА па ве да мi лi ў прэс-
служ бе бе ла рус ка га лi да ра.

Кi раў нiк дзяр жа вы на зна-
чыў:

Iва но ва Ва ле рыя Мi ка ла е вi-
ча — на мес нi кам кi раў нi ка Ад мi-
нiст ра цыi Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь;

Кра та Аляк санд ра Мi хай-
ла вi ча — пер шым на мес нi кам 
стар шы нi Вы шэй шай атэс та-
цый най ка мi сii;

Прэ зi дэнт так са ма даў зго-
ду на на зна чэн не:

Куд ра вец Але ны Аляк санд-
раў ны — ге не раль ным ды рэк-
та рам за кры та га ак цы я нер на га 
та ва рыст ва «Бе ла рус кая ка лiй-
ная кам па нiя»;

Гар ба чо ва Анд рэя Аляк се е-
вi ча — кi раў нi ком ад мi нiст ра цыi 
Цэнт раль на га ра ё на г. Го ме ля;

Да ра шэ вi ча Вiк та ра Ры го ра-
вi ча — стар шы нёй Ча чэр ска га 
рай вы кан ка ма;

Па зня ка Аляк санд ра Ры го ра-
вi ча — кi раў нi ком ад мi нiст ра цыi 
Са вец ка га ра ё на г. Мiн ска;

Га лоў чы ца Але га Бра нi сла-
ва вi ча — стар шы нёй Лю бан ска-
га рай вы кан ка ма;

Ка ча ноў ска га Iга ра Мi хай-
ла вi ча — на мес нi кам мi нiст ра 
пры род ных рэ сур саў i ахо вы на-
ва коль на га ася род дзя;

Се дзi на Ва сi ля Аляк се е вi ча 
— на мес нi кам мi нiст ра сель-
скай гас па дар кi i хар ча ван ня;

Аў ра мен кi Аляк сея Мi ка ла-
е вi ча — на мес нi кам мi нiст ра 
транс пар ту i ка му нi ка цый;

Жа мой цi най На тал лi Ула дзi-
сла ваў ны — на мес нi кам мi нiст-
ра транс пар ту i ка му нi ка цый;

Шэн ца Ле а нi да Ва сiль е вi ча 
— пер шым на мес нi кам мi нiст ра 
энер ге ты кi;

Ку ла коў ска га Ва ле рыя Ля-
вонць е вi ча — на мес нi кам мi-
нiст ра юс ты цыi.

Звяр та ю чы ся да Але ны Куд-
ра вец, Аляк сандр Лу ка шэн ка 
звяр нуў ува гу на тое, што ёй 
доб ра зна ё мая сi ту а цыя ў ка лiй-
най га лi не. Прэ зi дэнт ад зна чыў, 
што «гэ та не толь кi сфе ра ка лiй-
ных угна ен няў, гэ та сфе ра ганд-
лю, пры тым у гла баль ным маш-
та бе. Гэ та не тое, што прый шоў, 
дзесь цi пры ку пiў не ча га, по тым 
пе ра пра даў, як у нас ця пер гэ та 
пры ня та, гэ та — вя лi кая па лi ты-
ка ў сфе ры про да жаў».

«Вы ак тыў ны ўдзель нiк той 
ка мi сii, якая вы ву ча ла сi ту а цыю 
на ка лiй ным рын ку на огул, вы 
ана лi за ва лi ра бо ту Бе ла рус кай 
ка лiй най кам па нii, якая зай ма-
ец ца рэа лi за цы яй ка лiй ных 
угна ен няў Бе ла ру сi i Ра сiй скай 
Фе дэ ра цыi. Больш за тое, вы 
доб ра ве да е це сi ту а цыю не 
толь кi ў на ша га вы твор цы, але 
i ра сiй ска га. I, на пэў на, я так 
мяр кую, та кiх спе цы я лiс таў, як 
вы, у кра i не ня мно га, якiя так 
ва ло да лi б сi ту а цы яй па про-
да жах ка лiй ных угна ен няў», 
— ска заў кi раў нiк дзяр жа вы.

«Ва ле рыя Iва но ва мы пе ра-
вя дзём на iн шую ра бо ту. У нас 
та кiх вя лi кiх, прэ тэн зiй да яго 
быц цам ня ма, але яму цяж ка 
пра ца ваць у гэ тай сфе ры, па-
коль кi ён з ёй нi ко лi не су ты каў-
ся, — ска заў Прэ зi дэнт. — Та му 
мы яго во пыт бу дзем вы ка рыс-
тоў ваць тут, унут ры кра i ны, ён 
бу дзе пры зна ча ны на iн шую 
па са ду».

«Нам нi ў якiм ра зе нель га 
стра цiць ра сiй скую кам па нiю, 
та му што мы больш ма гут ныя, 
мы са мая ма гут ная кам па нiя 
па рэа лi за цыi ка лiй ных угна-
ен няў, ка лi мы з рас i я на мi 
дзей нi ча ем за ад но. Але, на-
ту раль на, не трэ ба за бы ваць 
i бе ла рус кiя iн та рэ сы, та му 
што з та го бо ку — пры ват-
ная кам па нiя. I ў дзяр жа вы, i ў 
пры ват нi ка не заў сё ды су па-
да юць у ню ан сах мэ ты, але, 

тым не менш, як яны, так i мы 
хо чам пра даць больш i да ра-
жэй, гэ та на ту раль на, i ў гэ тым 
га лоў ным на шы iн та рэ сы су-
па да юць, — ад зна чыў кi раў нiк 
дзяр жа вы. — Трэ ба ўзяць пад 
кант роль усе па то кi, па якiх бы 
лi нi ях яны не рэа лi зоў ва лi ся, 
i па гля дзець на цэ ны».

Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру-
чыў так са ма сур' ёз на пра ана-
лi за ваць сi ту а цыю ў ка лек ты ве 
БКК.

Звяр та ю чы ся да кi раў нi коў 
мяс цо вых вы ка наў чых ор га наў, 
Прэ зi дэнт пад крэс лiў, што яны 
па вiн ны iг раць вя лi кую ро лю 
ў раз вiц цi кра i ны i асаб лi ва ў 
ра бо це з людзь мi. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка са шка да ван нем 
за ўва жыў, што, ня гле дзя чы на 
тое, што ў кра i не пры ня та ра-
шэн не ўзмац нiць ро лю асноў-
на га звя на вер ты ка лi ўла ды, 
усё яшчэ не ў поў най ме ры 
за дзей нi ча ны стар шы нi рай вы-
кан ка маў, кi раў нi кi га рад скiх 
ад мi нiст ра цый.

Кi раў нiк дзяр жа вы па пя рэ-
дзiў мяс цо вую вер ты каль аб 
не да пу шчаль нас цi ка руп цыi ў 
iх ра бо це.

«З-за та го, што мы вель мi 
жорст ка рэа лi зу ем курс у кра-
i не на па ра дак, сум лен насць 
i спра вяд лi васць (гэ та нi я кая 
не кам па ней шчы на, гэ таму 
пы тан ню мы заў сё ды ўдзя-
ля ем вя лi кую ўва гу, i пра хо-
дзяць ме ра пры ем ствы ан ты-
ка руп цый най на кi ра ва нас цi, 
пры тым у цвёр дым клю чы), 
я прос та вас, як i ўсiх, чар го вы 
раз ха чу па пя рэ дзiць, што тут 
нi я кiх па бла жак быць не мо-
жа, — пад крэс лiў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. — Тут я вам не 
па моч нiк i збе раг чы вас ад гэ-
тых ар ты ку лаў кры мi наль на га 
ко дэк са я не зма гу. Гэ та прын-
цы по ва. Та му я пе ра ка наў ча 
вас пра шу заў сё ды мець гэ та 
на ўва зе».

АЛЯК САНДР ЛУ КА ШЭН КА 
РАЗ ГЛЕ ДЗЕЎ КАД РА ВЫЯ ПЫ ТАН НI

Мак сі маль ныя роз ніч ныя 
цэ ны на асоб ныя ві ды цы га-
рэт з філь трам у жніў ні па вя-
лі чац ца ў Бе ла ру сі на 5-21,2 
пра цэн та. Па да ра жан не за-
кра не ў асноў ным ім парт ныя 
цы га рэ ты.

Між ве да мас ны са вет па 
рэ кла ме ство ра ны ў Бе ла-
ру сі. Уз на ча ліў са вет мі ністр 
ганд лю Бе ла ру сі Ва лян цін 
Ча ка наў. У склад са ве та 
ўвай шлі прад стаў ні кі Мі н-
э ка но мі кі, Мі нін фар ма, Мін-
куль ту ры, Мінс пор ту і ту рыз-
му, абл вы кан ка маў, Мін гар-
вы кан ка ма і ін шыя.

Ра сія пра па нуе ўвес ці 
10-пра цэнт ную пош лі ну на 
ўвоз у МС ту рыс тыч ных аў-
то бу саў.

Ды рэк тар гас ці ні цы «Пла-
не та» вы кі нуў ся з бал ко на 8 
па вер ха ўлас най ква тэ ры. 
След ства мяр куе, што асноў-
ная вер сія гі бе лі муж чы ны — 
са ма губ ства, ад нак раз гля-
да юц ца і ін шыя вер сіі.

Ра шэн ня мі вы кан ка маў 
ў Дзят лаў скім, Зэ львен скім, 
Іў еў скім, Мас тоў скім, На ва-
груд скім, Аст ра вец кім, Свіс-
лац кім, Сло нім скім, Смар-
гон скім ра ё нах Гро дзен скай 
воб лас ці зо ны, сва бод ныя 
ад ку рэн ня, вы зна ча ны ў га-
рад скіх пар ках і скве рах.

Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень
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«Мы з роз ных кра iн, 
мы на ле жым да роз ных 
па ка лен няў, у нас роз ныя 
по гля ды. Але тое, што нас 
яд нае, на шмат боль шае:
гэ та тое, што мы — 
бе ла ру сы». У Мінску 
пра йшоў VI з'езд 
бе ла ру саў све ту.

Спар тыў ная дра ма — 
яго лю бі мы жанр у кі но, 
а па жыц ці спорт — леп шыя 
ле кі і вы ра та ван не. 
Тэлевядучы Ста ні слаў 
Ліп скі ка лі ста віць мэ ту 
пе рад са бой, то ро біць 
усё па трэб нае, 
каб да сяг нуць яе.
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Аляк сандр Лу ка шэн ка 25 лi пе ня пры няў з 
дак ла дам Стар шы ню Ка мi тэ та дзяр жаў на-
га кант ро лю Аляк санд ра Якаб со на.
Кi раў нiк дзяр жа вы за па тра ба ваў да ла жыць 

аб праб ле мах, якiя ў апош нi час зна хо дзяц ца на 
раз гля дзе ў КДК, i пра па на ваў аб мер ка ваць шэ-
раг кад ра вых пы тан няў у су вя зi з ап ты мi за цы яй, 
якая прай шла ў гэ тым ве дам стве. На су стрэ чы 
так са ма аб мяр коў ва лi ся вы нi кi пра ве рак у сфе-
ры стра ха ван ня, энер га збе ра жэн ня.

Аляк сандр Якаб сон пра iн фар ма ваў Прэ-
зi дэн та аб прак ты цы рэа лi за цыi Ука за №488 
«Аб не ка то рых ме рах па па пя рэ джан нi не за кон-
най мi нi мi за цыi сум пад атко вых аба вя за цель-
стваў», на кi ра ва на га на ба раць бу з ілжэ струк-
ту ра мi. Кi раў нi ку дзяр жа вы бы ло да ло жа на 
аб зроб ле ных у гэ тай сфе ры ме рах i знач ным 
эка на мiч ным эфек це ад пры няц ця да дзе на га 
да ку мен та.

У пры ват нас цi, фi нан са вай мi лi цы яй КДК ак-
ты вi за ва на ра бо та па вы крыц цi i вы клю чэн ні 
«це ня вых» схем рэа лi за цыi та ва раў як на знеш-
нiм, так i на ўнут ра ным рын ку. У 2013 го дзе 
спы не на не за кон ная дзей насць трох зла чын ных 
груп, якiя зай ма лi ся це ня вым экс пар там ма лоч-
ных та ва раў у Ра сiю. Заведзена 8 кры мi наль ных 
спраў.

Аляк санд ру Лу ка шэн ку так са ма да ло жа на аб 
тым, як вы кон ва ец ца яго да ру чэн не па ўзмац-

нен нi кант ро лю на рын ку стра ха вых па слуг. 
У гэ тай сфе ры вы яў ле ны праб ле мы як на за-
ка на даў чым уз роў нi, так i ў ар га нi за цыi ра бо-
ты стра хаў шчы коў, у тым лi ку Бел дзярж стра ха 
i Бел эк сiм га ран та.

КДК вы пра ца ва ны ме ры па вы праў лен нi 
сi ту а цыi, якая скла ла ся на стра ха вым рын ку, 
ад па вед ныя пра па но вы на кi ра ва ны ў Са вет Мi-
нiст раў.

Асоб на Прэ зi дэн ту бы ло да ло жа на аб кант-
ро лi за рэа лi за цы яй энер га- i рэ сур саз бе ра-
галь ных ме ра пры ем стваў, у пер шую чар гу 
ў сiс тэ ме ЖКГ. Ра ней ад па вед ная ра бо та бы ла 
пра ве дзе на ў да чы нен нi да сiс тэ мы Мi нiс тэр ства 
энер ге ты кi.

«Сён ня мы ў сiс тэ ме жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кi так са ма ўба чы лi шэ раг сур' ёз ных 
праб лем, якiя не ўклад ва юц ца ў ды рэк тыў ныя 
да ку мен ты, звя за ныя з рэ сур са- i энер га збе-
ра жэн нем. Па ве лi чэн нi са бе кош ту ра бот у вы-
нi ку кла дуц ца на та ры фы i на на сель нiц тва», 
— ска заў Аляк сандр Якаб сон.

Што ты чыц ца ап ты мi за цыi ў струк ту ры КДК, 
то, па вод ле слоў Аляк санд ра Якаб со на, коль-
касць ра бот нi каў ска ра цi ла ся больш чым на 
26%. У гэ тай су вя зi з кi раў нi ком дзяр жа вы бы лi 
ўзгод не ны не ка то рыя кад ра выя пы тан нi.

Прэс-служ ба 
Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

ВЫ НI КI ПРА ВЕ РАК У СФЕ РЫ 
СТРА ХА ВАН НЯ, ЭНЕР ГА ЗБЕ РА ЖЭН НЯ 

ДА ЛО ЖА НЫ ПРЭ ЗI ДЭН ТУ


