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Анд рэй НО ВI КАЎ, 
на чаль нiк дзяр жаў най 
уста но вы «Упраў лен не 
бы та во га i гас цi нiч на га 
аб слу гоў ван ня на сель нiц тва 
Мiн гар вы кан ка ма»:

«Апош нiя тэн дэн цыi ў сфе ры 
бы та во га аб слу гоў ван ня па каз ва-
юць, што бы та выя па слу гi цес на 
звя за ны з па слу га мi са цы яль на га 
ха рак та ру, аду ка цыi, азда раў лен-
ня, спор ту. У прык лад мож на 
пры вес цi прад пры ем ства «Га-
рад скiя лаз нi», якое толь кi ака-
зан нем лаз не вых па слуг не мо жа 
за бяс пе чыць са бе бяс страт ную 
пра цу. Ка лi ж пра па ноў ваць та-
кiя па слу гi ў комп лек се з фiз куль-
тур на-азда раў лен чы мi, то гэ та 
вы гад на. Ар га нi за цы ям вар та 
больш ары ен та вац ца на па слу гi, 
якiя па вы ша юць якасць жыц ця, 
якiя за бяс печ ва юць ма бiль насць, 
ра цы я наль нае вы ка ры стан не 
воль на га ча су (да iх ад но сяц ца 
па слу гi аў та сэр вi су, сфе ры пры-
га жос цi i зда роўя, па до гля дзе 
дзяцей, хво ры х i iн шае)».
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НАДВОР’Е СЁННЯ

Заўт ра Асі по ві чы ста нуць пер шым бе ла рус кім 
го ра дам, у якім рэ транс ля цыя тэ ле пе ра дач 
цал кам пя рой дзе на ліч ба вы фар мат. Сё ле та 
да яго так са ма да лу чац ца Баб руйск, Кас цю-
ко ві чы і Жло бін. Тым жа, хто да гэ туль гля-
дзіць тэ ле пе ра да чы па-ста ро му, не ўза ба ве 
да вя дзец ца па кла па ціц ца аб на быц ці аль бо 
су час на га ліч ба ва га апа ра та, аль бо ад мыс ло-
вай пры стаў кі-дэ ко да ра. Спе цы я ліс ты ра яць 
па ду маць пра гэ та за га дзя, каб не ства раць 
пас ля ажы я таж ны по пыт. Бо ўжо менш чым 
праз два га ды ўсе ана ла га выя тэ ле ві зій ныя 
пе ра дат чы кі ў Бе ла ру сі бу дуць ад клю ча ны.

— Ад нак но ва ўвя дзен ні па куль за кра нуць ад на-
знач на тых, хто пры мае тэ ле сіг нал са звы чай най 
эфір най ан тэ ны, — пад крэс ліў ды рэк тар Бе ла рус-
ка га ра дыё тэ ле ві зій на га пе ра да юча га цэнт ра Анд-
рэй Ку дыр ка. — Для ка бель ных апе ра та раў ней кай 
па доб най план кі па ча се не іс нуе. Кож ны з іх бу дзе 
вы ра шаць пы тан не пе ра хо ду на «ліч бу» са ма стой-
на. Тым больш што ў буй ных га ра дах кштал ту тых 
жа Асі по віч но вы фар мат ужо ка рыс та ец ца па пу-
ляр нас цю. Па на шых пад лі ках, пры клад на трэць 
на сель ніц тва за раз гля дзіць пе ра-
да чы з да па мо гай ІP-TV — сіс тэ мы 
ліч ба ва га ін тэр нэт-тэ ле ба чан ня.

Ця пер жа ліч ба вы сіг нал рэ-
транс лю ец ца ўжо на 96% тэ ры то-
рыі кра і ны. 66 пе ра дат чы каў да зва-
ля юць пры маць у доб рай якас ці, 
не за леж на ад ат мас фер ных пе ра-
шкод і асаб лі вас цяў рэ лье фу мяс-
цо вас ці, во сем тэ ле ві зій ных ка на-

лаў. Гэ та «Бе ла русь-1», «Бе ла русь-2», «Бе ла русь-3», 
АНТ, «НТБ-Бе ла русь», СТБ, «РТР-Бе ла русь» і «Мір». 
Ад нак перш чым па чаць іх гля дзець, трэ ба на быць 
не аб ход нае аб ста ля ван не. Па сло вах на чаль ні ка 
Упраў лен ня ар га ні за цыі ганд лю і па слуг Мі ніс тэр ства 
ганд лю кра і ны Ві я ле ты Бра зоў скай, яго дэ фі цы ту ў 
кра мах не на зі ра ец ца. Пры стаў ка за раз каш туе ад 
340 да 650 ты сяч руб лёў, тэ ле ві зар з ліч ба вым цю не-
рам па цяг не ўжо на 2-12 міль ё наў. Ліч ба вую эфір ную 
ан тэ ну мож на на быць за 200-300 ты сяч.

Але не кож ны ча ла век змо жа за раз вы клас ці 
з кі шэ ні су му ў паў міль ё на руб лёў за дэ ко дар. Не-
аба ро не ным лю дзям кштал ту ма ла за бяс пе ча ных 
ці адзі но кіх пен сі я не раў па куп ка ры зы куе ўля цець у 
доб рую ка пе еч ку. Та му ра ён ныя вы ка наў чыя ка мі-
тэ ты рас пра цоў ва юць пра гра мы іх пад трым кі. Вы-

ні кам гэ та га ста не іс тот ная зніж ка 
на тую ж пры стаў ку.

Ад ана ла га ва га тэ ле ба чан ня на 
ка рысць ліч ба ва га ад маў ля юц ца ўсё 
больш еў ра пей скіх кра ін. Лі та раль-
на ты дзень та му да іх лі ку да лу чы-
ла ся Поль шча. У Бе ла ру сі ж апош-
нім днём звы чай на га тэ ле вя шчан ня 
ста не 16 чэр ве ня 2015 го да.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

БЫ ВАЙ, 
АНА ЛА ГА ВАЕ ТЭ ЛЕ БА ЧАН НЕ!

Бяс плат ны тэ ле фон 
«га ра чай лі ніі» 
Мі ніс тэр ства су вя зі 
і ін фар ма ты за цыі Бе ла ру сі 
па пы тан нях пе ра хо ду 
на ліч ба вае 
тэ ле ба чан не — 172.

Пры стаў ка за раз каш туе ад 340 
да 650 ты сяч руб лёў, тэ ле ві зар з ліч ба вым 
цю не рам па цяг не ўжо на 2-12 міль ё наў. 
Ліч ба вую эфір ную ан тэ ну мож на на быць 
за 200-300 ты сяч.

Дня мі Мін бу дар хі тэк ту ры рас пра ца ва ла па ла-
жэн не аб пра вя дзен ні кон кур саў па вы ба ры 
за каз чы ка. Гэ ты да ку мент за клі ка ны вы зна-
чыць па ра дак ар га ні за цыі і пра вя дзен ня кон-
кур саў па вы ба ры за каз чы ка (за бу доў шчы ка) 
па бу даў ніц тве шмат ква тэр ных жы лых да моў 
(акра мя да моў па вы ша най кам форт нас ці) у 
Мін ску і аб лас ных цэнт рах.

Пра ект да ку мен та вы не се ны на гра мад скае аб мер-
ка ван не і раз ме шча ны на афі цый ным ін тэр нэт-сай це 
мі ніс тэр ства. Рас пра цоў шчы кі па ла жэн ня пра па ну юць 
пра да стаў ляць зя мель ныя ўчаст кі для бу даў ніц тва 

шмат ква тэр ных жы лых да моў толь кі тым юры дыч ным 
асо бам і ін ды ві ду аль ным прад пры маль ні кам, якія вы-
зна ча ны пе ра мож ца мі кон кур су па вы ба ры за каз чы ка. 
Гэ тым да ку мен там так са ма пра па ну ец ца і па ра дак яго 
пра вя дзен ня. Так, ар га ні за тар кон кур су бу дзе аба вя-
за ны апа вяс ціць аб яго пра вя дзен ні, апуб лі ка ваў шы 
ад па вед ную аб' яву ў афі цый ным дру ка ва ным вы дан ні 
або ін фар ма цый най сіс тэ ме «Тэн да ры» на сай це На-
цы я наль на га цэнт ра мар ке тын гу і кан' юнк ту ры цэн, а 
так са ма на афі цый ным сай це Мін гар вы кан ка ма. Гэ тая 
аб' ява па він на раз мя шчац ца не менш чым 
за 30 дзён да пра вя дзен ня кон кур су.

НА МА ТЭ МА ТЫЧ НЫХ 
СПЕ ЦЫ ЯЛЬ НАС ЦЯХ 

У БДУ ПРА ХАД НЫЯ БА ЛЫ 
ВЫ РАС ЛІ НА 60-80 ПУНК ТАЎ

Рэ корд ныя па каз чы кі за фік са ва ны пад час сё лет няй 
пры ём най кам па ніі ў БДУ, Так, у па раў на нні з па пя-
рэд нім го дам у Бел дзярж уні вер сі тэ це на 6,7% па вя-
лі чы ла ся коль касць ах вот ных па сту піць на дзён ную 
бюд жэт ную фор му на ву чан ня. І гэ та на фо не змян-
шэн ня ў кра і не агуль най коль кас ці і вы пуск ні коў школ, 
і абі ту ры ен таў, якія пра хо дзі лі цэнт ра лі за ва нае тэс ці-
ра ван не.

Ся рэд ні кон курс па ўні вер сі тэ це склаў сё ле та 1,7 ча-
ла ве ка на мес ца (у 2012 го дзе — 1,5). Ся род абі ту ры ен-
таў БДУ 128 пе ра мож цаў між на род ных і рэс пуб лі кан скіх 
алім пі яд, у тым лі ку 10 пры зё раў між на род ных алім пі яд 
і 5 лаў рэ а таў спе цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь. Акра мя та го, у кон кур се за пра ва стаць 
сту дэн там БДУ спа бор ні ча юць 598 «за ла тых» ме да ліс-
таў (што на 22% пе ра вы шае па каз чык па пя рэд ня га го да) 
і 1731 вы пуск нік лі цэ яў і гім на зій (што на 15,2% вы шэй за 
ле таш ні па каз чык).

44,5%(!) прэ тэн дэн таў на зван не сту дэн та БДУ ма юць су-
мар ны бал (за тры сер ты фі ка ты плюс ся рэд ні бал атэс та та) 
больш як 300 ба лаў.

Асаб лі ва ў Бел дзярж уні вер сі тэ це за да во ле ныя вы со кім 
кон кур сам на пры ро да знаў ча-на ву ко выя спе цы яль нас-
ці. На прык лад, кон курс на бія ла гіч ным фа куль тэ це склаў 
у бя гу чым го дзе 1,7 ча ла ве ка на мес ца, на геа гра фіч ным фа-
куль тэ це і фа куль тэ це ра дыё фі зі кі і кам п'ю тар ных тэх на ло гій 
— 1,5, на фа куль тэ це пры клад ной ма тэ ма ты кі і ін фар ма ты-
кі, ме ха ні ка-ма тэ ма тыч ным і хі міч ным фа куль тэ тах — 1,4. 
А са мы вы со кі кон курс за фік са ва ны ў БДУ на спе цы яль нас-
цях, звя за ных з ды зай нам: «Ка му ні ка тыў ны ды зайн» — 10,8 
ча ла ве ка на мес ца і «Ды зайн прад мет на-пра сто-
ра ва га ася род дзя» — 8,2.

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА:
«ПРАВІЛЫ ВЯ ДЗЕН НЯ 

ПА ЛЯЎ НI ЧАЙ ГАС ПА ДАР КI 
I ПА ЛЯ ВАН НЯ 

ПА ВIН НЫ БЫЦЬ 
АД НА СТАЙ НЫЯ ДЛЯ ЎСIХ»

Пра гэ та Прэзідэнт за явiў на на ра дзе аб удас ка на лен нi пра вiл 
вя дзен ня па ляў нi чай гас па дар кi i па ля ван ня, ры ба лоў най гас-
па дар кi i ры ба лоў ства, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Пра вi лы па вiн ны быць ад на стай ныя для ўсiх, вы раз ныя i зра-
зу ме лыя, не па кi даць пра ла зу для ня чыс тых на ру ку», — ска заў 
кi раў нiк дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што ў гэ тых мэ тах па яго да-
ру чэн нi бы ло ар га нi за ва на гра мад скае аб мер ка ван не пра вiл. 
Ён пад крэс лiў, што сён ня трэ ба дэ та лё ва раз гле дзець вы нi кi гэ та га 
аб мер ка ван ня i пра па на ваць лю дзям та кiя пра вi лы, якiя най больш 
ад па вя да лi б су час ным па тра ба ван ням, што прад' яў ля юц ца да 
па ляў нi ча гас па дар чай i ры ба лоў най дзей нас цi, са дзей нi ча лi па-
вы шэн ню яе эфек тыў нас цi, па пя рэ джан ню па ру шэн няў у гэ тай 
сфе ры i най больш поў на ўлiч ва лi па жа дан нi ра да вых па ляў нi чых 
i ры ба ло ваў, зра бi лi б гэ ты вiд ад па чын ку i ту рыз му ма са вым i да-
ступ ным. «Гэ та зна чыць усё, што мы сён ня пры мем, у асноў ным 
iдзе ад са мiх па ляў нi чых, ры ба ло ваў i ў цэ лым на ша га гра мад-
ства», — за ўва жыў Прэ зi дэнт.

«Мы нi ў якiм ра зе но вы мi пра вi ла мi не па вiн ны на нес цi шко ду 
дзяр жа ве i за ба ра нiць лю дзям зай мац ца гэ ты мi вi да мi дзей нас цi. 
Але кож ны ча ла век па вi нен ра зу мець, што, ка лi мы пач нём стра ляць 
усiх i ўсё, ла вiць элект ра ву дач ка мi, сет ка мi i iн шы мi пры ста са ван-
ня мi ўсё, што ва ру шыц ца ў ва да ёмах, праз два га ды нi ў ля сах, нi ў 
ва да ёмах нi чо га не за ста нец ца», — пад крэс лiў Прэ зi дэнт. Ён да даў, 
што гэ ты вiд дзей нас цi не з'яў ля ец ца най пер шай не аб ход нас цю для 
жыц ця дзей нас цi ча ла ве ка, а як за ба ва i ад па чы нак, а та му за гэ та 
трэ ба пла цiць як па ляў нi чым, так i ры ба ло вам. «Ка лi хтось цi ўзяў у 
арэн ду во зе ра або па ляў нi чую гас па дар ку, за гэ та трэ ба пла цiць, 
i не ма лыя гро шы. А каб аран да тар не нёс страт, ён раз бя рэц ца, коль кi 
возь ме з тых, хто пры ехаў да яго па ля ваць або ры ба чыць», — ска заў 
кi раў нiк дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за па тра ба ваў вес цi вель мi стро гi кант роль 
за раз вя дзен нем жы вёл: «У нас ня ма знач ных за па саў ка рыс ных 
вы кап няў. Ме на вi та та му мы па вiн ны з па тро е най энер гi яй ахоў ваць 
тое, чым пры ро да на дзя лi ла нас шчод ра». Ён на га даў, што ў гэ тых 
мэ тах бы лi пры ня ты дзяр жаў ныя пра гра мы раз вiц ця па ляў нi чай гас-
па дар кi i ры ба гас па дар чай дзей нас цi да 2015 го да.

«Як мне дак лад ва юць, пра гра ма раз вiц ця па ляў нi чай гас па дар кi 
ў цэ лым вы кон ва ец ца i нi бы та ў нас да дат ная ды на мi ка па ве лi чэн ня 
коль кас цi асноў ных вi даў дзi кiх жы вёл», — ска заў кi раў нiк дзяр-
жа вы. Ён за ўва жыў, што ў той жа час, на прык лад, у ры ба лоў най 
гас па дар цы не ўсё па спя хо ва: за дан нi па лоў лi ры бы з пры род ных 
ва да ёмаў не вы кон ва юц ца, у тым лi ку Вi цеб скiм, Брэсц кiм, Ма-
гi лёў скiм абл вы кан ка ма мi i ар га нi за цы я мi Кi раў нiц тва спра ва мi 
Прэ зi дэн та, шмат скар гаў з мес цаў на без гас па дар часць, iн шыя 
не да хо пы на аран да ва ных ва да ёмах. «На огул па вi нен ска заць, 
што ро лi мяс цо вых вы ка наў чых i рас па рад чых ор га наў у пра цэ сах 
на вя дзен ня па рад ку i раз вiц ця ры ба лоў ства да гэ та га ча су не вi-
даць», — ска заў Прэ зi дэнт.

«Але што на сця рож вае больш за ўсё, дык гэ та бра кань ер ства 
i iн шыя зла чын ствы ў гэ тай сфе ры», — пад крэс лiў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

«Мя не су па кой ва юць у спра ва зда чах: маў ляў, усё ста бi лi за ва ла ся 
ў па ляў нi чых гас па дар ках, ня ма пры рос ту не бяс печ ных па ру шэн няў. 
Уду май це ся: пад ты ся чу адзi нак кан фiс ка ва най зброi, дзя сят кi тон 
не за кон на зда бы та га мя са дзi кiх жы вёл. А што ро бiц ца ў ры ба лоў-
стве?! Коль касць па ру шэн няў што год змян ша ец ца, дак лад ва юць, i 
ле тась за рэ гiст ра ва на ўся го нi чо га — 5 тыс. вы пад каў. Па мна жай це 
спа кой на на 3, а мо жа, на 5, i вы бу дзе це ве даць, коль кi бы ло гэ тых 
па ру шэн няў, а мо жа, i на 10. Бра кань ер скiх се так кан фiс ка ва лi больш 
за 300 км, не за кон на зда бы тай ры бы за рэ гiст ра ва на 14 т», — ад зна-
чыў кi раў нiк дзяр жа вы.

Прэ зi дэнт вель мi абу ра ны пэў най iнерт нас цю пра ва ахоў нi каў у 
гэ тай сфе ры. «Мяр куй це са мi. Пер шая рэ дак цыя пра вiл бы ла пры-
ня та ў 2005 го дзе. За гэ ты час у iх дзе сяць ра зоў уно сi лi ся змя нен нi. 
I, ня гле дзя чы на ўсе гэ тыя так зва ныя ўдас ка на лен нi, у не ка то рых 
служ бо вых асоб, ад каз ных за на зва ную сфе ру, ха пае сме лас цi га-
ва рыць аб не да хо пах дзей на га за ка на даў ства, якiя да юць маг чы-
масць па ру шаль нi кам ухi ляц ца ад ад каз нас цi. Дык вы ж ства ра лi 
гэ тыя пра вi лы, дзе сяць ра зоў iх змя ня лi, i ўсё роў на вам ча гось цi не 
ха пае», — ска заў кi раў нiк дзяр жа вы.

«Не аб ход на па клас цi ка нец гэ тай ця га нi не i не раз бя ры се! I не дай 
бог пас ля та го, як Прэ зi дэнт пад пi ша ўказ аб за цвяр джэн нi но вых 
пра вiл па ля ван ня i ры ба лоў ства, зноў уз нiк нуць дзiр кi i вы ска жа це, 
што вам не ха пае за ка на даў ства, — крыў дуй це са мi на ся бе, ад 
ура да да ад па вед ных нi за вых струк тур», — па пя рэ дзiў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

«Мы па вiн ны вый сцi на пры няц це нар маль ных ра шэн няў. Нi я ка-
га згод нiц тва, толь кi дзяр жаў ны па ды ход», — пад крэс лiў Прэ зi дэнт, 
звяр та ю чы ся да пры сут ных на на ра дзе.

БУЙ НАЯ КА ТА СТРО ФА Ў ШВЕЙ ЦА РЫI
Ве ча рам у па ня дзе лак у вы нi ку ла ба во га су тык нен ня двух па-

са жыр скiх цяг нi коў больш за 35 ча ла век атры ма лi ра нен нi, пя цё ра 
зна хо дзяц ца ў цяж кiм ста не, за гi нуў ма шы нiст. Iн цы дэнт ад быў ся 
ка ля вак за ла не вя лi ка га швей цар ска га го ра да Гранж-прэ-Мар нан 
у за ход нiм кан то не Во. Па вод ле слоў ад на го з па са жы раў, су тык-
ну лi ся цяг нi кi, адзiн з якiх пад' яз джаў да вак за ла, а дру гi ад яго 

ады хо дзiў. Сi ла ўда ру бы ла вя лi кай — ка бi на ад на го з са ста ваў ака за ла ся амаль цал кам 
ўцiс ну тай унутр. Гэ та дру гая буй ная ава рыя з удзе лам цяг нi коў за апош нi ты дзень пас ля 
той, якая ад бы ла ся ня даў на ў Iс па нii.

ШАТ ЛАН ДЫЯ ПА ЗБА ВIЦЬ АНГ ЛIЮ НАФ ТЫ?
Пер шы мi нiстр Шат лан дыi Алекс Са лманд рас па вёў у iн тэр в'ю аб тым, што ча кае яго кра-

i ну, ка лi яна зда бу дзе не за леж насць. У пер шую чар гу, як ён ад зна чыў, кра i не ады дзе 95% 
усiх за па саў наф ты i га зу Вя лi ка бры та нii. Ад нак у гэ тым вы пад ку Шат лан дыi прый дзец ца 
ўзяць на ся бе част ку дзяр жаў на га доў гу Анг лii.

Рэ фе рэн дум аб не за леж нас цi Шат лан дыi i яе ад дзя лен нi ад Вя лi ка бры та нii прой дзе 
18 ве рас ня 2014 го да. Та ды ж бу дзе ад зна чац ца 700-га до вы юбi лей бiт вы пры Бэ нак бер не, 
у якой анг лi ча не па цяр пе лi па ра жэн не, а шат ланд цы ад ста я лi сваю не за леж насць.

УЖЫ ВАН НЕ КА ШЫ ПАД АЎ ЖАЕ ЖЫЦ ЦЁ
Па вод ле звес так экс пер таў, на яў насць ка шы ў ра цы ё не хар ча ван ня 

на пра мую ўплы вае на пра цяг ласць жыц ця. На ву коў цы з На цы я наль на га 
iн сты ту та ра ку го ра да Рок вiл (ЗША) вы свет лi лi, што рэ гу ляр нае ўжы ван-
не ад вар ных каш не толь кi за бяс печ вае ар га нiзм ча ла ве ка комп лек сам 
вi та мi наў i ка рыс ных рэ чы ваў, але i спры яе па ве лi чэн ню пра цяг лас цi 

яго жыц ця. На пра ця гу 20 га доў спе цы-
я лiс ты на зi ра лi за гру пай доб ра ах вот-
нi каў у скла дзе 400 ча ла век. Ака за ла ся, што тыя ўдзель нi кi 
экс пе ры мен ту, у ра цы ё не якiх па ста ян на пры сут нi ча лi ад-
вар ныя ка шы з роз ных круп, знач на ра дзей па ку та ва лi на 
ан ка ла гiч ныя за хвор ван нi. На дум ку да след чы каў, са мы мi 
ка рыс ны мi з'яў ля юц ца аў ся ная i ры са вая ка шы. У той жа 
час боль шасць лю дзей ад дае пе ра ва гу грэч цы.

З НО ВАЙ ЗЕ ЛАН ДЫI ХО ЧУЦЬ 
ВЫ СЛАЦЬ ТАЎ СТУ НА

Ула ды Но вай Зе-
лан дыi хо чуць дэ-
пар та ваць з кра i ны 
ча ла ве ка, якi ва-
жыць 130 кi ла гра-
маў. Аль берт Бюй-
тэн гус ра зам з жон кай пры быў у Но вую 
Зе лан дыю ў 2007 го дзе, i та ды яго ва-
га скла да ла 160 кi ла гра маў. Та кой ва зе 
спры яе пра фе сiя аф ры кан ца: ён пра цуе 
шэф-по ва рам.

Ула ды Но вай Зе лан дыi, на ват ня-
гле дзя чы на на ма ган нi муж чы ны па ху-
дзець, збi ра юц ца яго дэ пар та ваць. Яны 
тлу ма чаць гэ та тым, што ва га ў 130 кi-
ла гра маў «не ад па вя дае да пу шчаль ным 
ме ды цын скiм нор мам». Па ра мет ры яго 
це ла, згод на з нор ма мi мяс цо ва га Мi нiс-
тэр ства ахо вы зда роўя, пад па да юць пад 
вы зна чэн не клi нiч на га атлус цен ня. Чы-
ноў нi кi асце ра га юц ца, што, ка лi ў аф ры-
кан ца з'я вяц ца праб ле мы са зда роў ем, 
сiс тэ ма ахо вы зда роўя Но вай Зе лан дыi 
«па ня се не апраў да ныя вы дат кi». Паўд-
нё ва а фры ка нец з жон кай па да лi ў суд 
i спра бу юць аспрэ чыць ра шэн не мiг ра-
цый най служ бы.

Вар та ад зна чыць, што Но вая Зе лан дыя 
з'яў ля ец ца ад ным з лi да раў па коль кас цi 
лю дзей, якiя пра жы ва юць у кра i не i ма юць 
лiш нюю ва гу. Ка ля 30% мяс цо ва га на сель-
нiц тва ад чу вае тыя ж праб ле мы, што i ку-
хар з Паўд нё ва-Аф ры кан скай Рэс пуб лi кi.

Амаль 400 но вых пунк-
таў до сту пу Wі-Fі з'я віц ца ў 
ста ліч ных гас ці ні цах і ін шых 
аб' ек тах, дзе бу дуць пра-
жы ваць гос ці чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі, спар тыў ных 
комп лек сах «Мінск-Арэ на», 
«Чы жоў ка-Арэ на», Па ла цы 
спор ту, пар ках, скве рах, на 
га лоў ных ву лі цах і пля цоў ках 
го ра да, у ка вяр нях і рэ ста ра-
нах. Па слу гі бу дуць аказ вац-
ца ка рыс таль ні кам па та ры-
фах «Бел тэ ле ка ма».

Ся рэд ні за ро бак ІT-спе-
цы я ліс та ў Пар ку вы со кіх 
тэх на ло гій (ПВТ) скла дае 
Br14 млн. Пры гэ тым на мес-
нік ды рэк та ра ад мі ніст ра цыі 
ПВТ Аляк сандр Мар цін ке віч 
кан ста та ваў не да хоп пра фе-
сій ных кад раў у ПВТ.

На пра ез най част цы пе-
рад трам вай ны мі пры пын-
ка мі ў Мін ску па іні цы я ты ве 
ДАІ ўста ля ва лі шу ма выя 
па ло сы. Яны вы раб ле ны з 
пе на бе то ну і ма юць вы шы-
ню не больш за 1 см. Та му, 
у ад роз нен не ад так зва ных 
спя чых па лі цэй скіх, ва дзі це-
лі мо гуць не спы няц ца, каб 
іх пе ра адо лець. Па куль гэ та 
толь кі экс пе ры мент, па ло сы 
з'я ві лі ся на ву лі цах Даў га-
брод скай, Пер ша май скай і 
Уль я наў скай.

Галоўная справа жыцця 
Івана Ярашэвіча 
са Смілавіч — 
краязнаўства. На кожную 
падзею ў даследчыка свой 
адметны погляд. Дзякуючы 
яму сталі вядомымі многія 
новыя факты з гісторыі 
пасёлка.

Быхаўскі раён актыўна 
рыхтуецца да Дня 
беларускага пісьменства, 
які будзе адзначацца ў 
краіне дваццаты раз. 
Як зменіцца да свята 
выгляд горада і колькі 
будзе каштаваць гэтая 
прыгажосць?

Жыл лё вая па лі ты каЖыл лё вая па лі ты ка  ��

ЗА КАЗ ЧЫ КА ВЫ БЕ РУЦЬ 
ПА КОН КУР СЕ
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ХТО ПРА ЦА ВАЦЬ РА ДЫ, ХТО ПРА ЦА ВАЦЬ РА ДЫ, 
ТОЙ БУ ДЗЕ I ХЛЕ БАМ БА ГА ТЫ!ТОЙ БУ ДЗЕ I ХЛЕ БАМ БА ГА ТЫ!

Ме на вi та гэ тым пра вi лам у пра цы кi-
ру юц ца леп шыя ме ха нi за та ры Мiн скай 
воб лас цi. Ужо ўчо ра ста лi вя до мы iм-
ёны тых, хто пер шым на Мiн шчы не на-
ма ла цiў больш за ты ся чу тон збожжа. 
У Слуц кiм ра ё не гэ тым вы зна чыў ся 

ся мей ны тан дэм баць кi i дач кi, ме ха-
нi за та раў Мi ка лая i Воль гi Ва ла са чоў. 
Ад зна чы лi па да рун кам i кi роў цу Ула-
дзi мi ра Ра сiн ска га, якi да па ма гае ка пi-
та нам кам бай на пе ра во зiць збожжа. 

На дзея БУ ЖАН. Фо та аў та ра.

Зар пла та вы рас ла 
на 20,5 пра цэн та
Рэ аль ная зар пла та ў пер-

шым паў год дзi 2013 го да ў па-
раў на ннi з ана ла гiч ным пе ры я  -
дам 2012-га вы рас ла на 20,5 
пра цэн та пры пра гно зе 7,1 
пра цэн та, па ве да мi лi БЕЛ ТА ў 
ад дзе ле па су вя зях з гра мад-
скас цю Мi нiс тэр ства эка но мi кi. 
У тым лi ку за чэр вень яна вы-
рас ла на 16,4 пра цэн та.

Рэ аль ная за ра бот ная пла та 
ра бот нi каў бюд жэт ных ар га нi-
за цый за шэсць ме ся цаў гэ та га 
го да ў па раў на ннi з ана ла гiч ным 
пе ры я дам 2012-га вы рас ла на 
6,4 пра цэн та, у тым лi ку за чэр-
вень — на 6,9 пра цэн та.

Па вы нi ках ра бо ты за сту-
дзень—чэр вень гэ та га го да на-
мi наль ная на лi ча ная ся рэд ня-
ме сяч ная зар пла та ра бот нi каў у 
цэ лым па рэс пуб лi цы пе ра сяг ну-
ла Br4,77 млн, або $550,5, па вя-
лi чыў шы ся ў па раў на ннi з ад па-
вед ным пе ры я дам мi ну ла га го да 
на 45,8 пра цэн та. 

На Ма зыр скiм НПЗ, 
ад ным з са мых буй ных 
прад пры ем стваў 
наф та хi мiч най га лi ны 
Бе ла русі, бес пе ра пын на 
рэа лi зу юц ца пра ек ты па 
рэ кан струк цыi i ма дэр нi за цыi, 
тэх нiч ны м 
пе ра ўзбра ен нi.


