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ЛІЧБА ДНЯ

1,7 млн
жы ха роў кра і ны ста яць на ўлі-
ку ў тэ ры та ры яль ных цэнт-
рах са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
на сель ніц тва (ТЦСАН), па ве-
дам ляе Мі ніс тэр ства пра цы і 
са цы яль най аба ро ны. Са цы яль-
ныя па слу гі гра ма дзя нам і сем'-
ям, якія зна хо дзяц ца ў цяж кай 
жыц цё вай сі ту а цыі, у рэс пуб лі-
цы сён ня пра да стаў ля юць 149 
цэнт раў. Ся род тых, хто ста-
іць на ўлі ку ў гэ тых цэнт рах, 
— 125  800 адзі но кіх і 556  700 
па жы лых лю дзей, якія пра жы-
ва юць адзі но ка. У сту дзе ні—
чэр ве ні ад дзя лен ні са цы яль най 
да па мо гі на да му аказ ва лі па слу-
гі 89,4 ты с. не пра ца здоль ным 
гра ма дзянам (гэ та па жы лыя 
лю дзі, ін ва лі ды І і ІІ груп).

З сённяшняга дня ў краіне 
афіцыйна ўводзіцца новая 
электронная сістэма збо-
ру аплаты за праезд. BelToll 
выкарыстоўвалася ў тэставым 
рэжыме 2 летнія месяцы і да-
казала сваю эфектыўнасць. 
Платнымі пакуль стануць 815  км 
беларускіх дарог. Та ры фы вы-
зна ча ны ў па ста но ве Мі ніс тэр-
ства транс пар ту і ка му ні ка цый 
№ 21 «Аб не ка то рых пы тан нях 
спаг нан ня пла ты за пра езд 
транс парт ных срод каў па плат-
ных аў та ма біль ных да ро гах Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь» ад 17 чэр ве ня 
2013 го да, якая бы ла апуб лі ка ва-
на ўчо ра на На цы я наль ным пра-
ва вым ін тэр нэт-пар та ле.

Та рыф для раз лі ку па ме ру 
пла ты за пра езд лег ка вых аў та-
ма бі ляў уста ноў ле ны ў па ме ры 
0,04 еў ра/км, аў та транс пар ту з 
тэх ніч на да пу шчаль най агуль най 
ма сай больш за 3,5 т з дзвюма 
во ся мі — 0,08 еў ра/км, з тры ма 
во ся мі — 0,10 еў ра/км, ча тыр ма і 
больш во ся мі — 0,12 еў ра/км.

У па ста но ве па ве дам ля ец-
ца, што па мер пла ты за пра езд 
транс парт ных срод каў па плат-
ных аў та ма біль ных да ро гах у 
па вя лі ча ным па ме ры скла дзе 50 
еў ра ў вы пад ку ня поў най апла ты 
і 100 еў ра ў вы пад ку не апла ты 
для кі роў цаў лег ка вых аў та ма бі-
ляў, 130 еў ра ў вы пад ку ня поў най 
апла ты і 260 еў ра ў вы пад ку не-
апла ты для кі роў цаў транс парт-
ных срод каў з да пу шчаль най 
агуль най ма сай больш за 3,5 т.

Су ма пла ты за пра езд транс-
парт ных срод каў па плат ных аў-
та ма біль ных да ро гах на шай кра-
і ны, у тым лі ку пла ты за пра езд 
транс парт ных срод каў у па вя лі-
ча ным па ме ры і за клад но га кош-
ту пры ла ды элект рон най апла ты, 
што бя руц ца ў бе ла рус кіх руб лях, 
да 25 руб лёў бу дзе акруг ляц ца да 
0, ад 25 руб лёў уключ на да 75 — 
да 50 руб лёў, звыш 75 уключ на 
— да 100 руб лёў.

Тэр мін за лі чэн ня гра шо вых 
срод каў эмі тэн там па ліў най кар-
ты на ра хун кі дзяр жаў най уста-
но вы «Бел аў та стра да» ад пла ты 
за пра езд транс парт ных срод каў 
па плат ных аў та ма біль ных да ро-
гах у рэ жы ме апла ты па фак це, 
пе рад апла ты, за клад но га кош ту 
пры лад элект рон най апла ты, вы-
пла ча ных пры да па мо зе па ліў ных 
карт, не па ві нен пе ра вы шаць 45 
ка лян дар ных дзён. Пры гэ тым 
тэр мін на прам ку ра хун каў дзярж-
уста но вай «Бел аў та стра да» эмі-
тэн ту па ліў най кар ты не па ві нен 
пе ра вы шаць адзін ка лян дар ны 
ме сяц і быць менш за тры пра-
цоў ныя дні.

Акра мя та го, па ста но вай Мі-
ніс тэр ства транс пар ту і ка му ні-
ка цый № 22 «Аб уста наў лен ні мі-
ні маль на га па ме ру пе рад апла ты 
і мак сі маль на га па ме ру ас тат ку 
срод каў пе рад апла ты для да-
га во раў ка ры стан ня плат ны мі 
аў та ма біль ны мі да ро га мі Бе ла-
ру сі ў рэ жы ме пе рад апла ты» ад 

17  чэр веня 2013 г. уста ноў ле ны 
мі ні маль ны па мер пе рад апла ты ў 
су ме 25 еў ра і мак сі маль ны па мер 
ас тат ку срод каў пе рад апла ты ў 
су ме 350 еў ра, якія дзей ні ча юць 
для ўсіх да га во раў ка ры стан ня 
плат ны мі аў та ма біль ны мі да ро га-
мі Рэс пуб лі кі Бе ла русь у рэ жы ме 
пе рад апла ты.

Па ста но вы Мінт ран са № 21 і 
№ 22 ус ту па юць у сі лу з 1 жніў ня 
2013 го да, ка лі ў Бе ла ру сі пач-
нец ца ка мер цый ная экс плу а та-
цыя сіс тэ мы BelToll і спаг нан не 
пла ты за пра езд.

Як па ве дам ля ла ся ра ней, 
BelToll з'яў ля ец ца элект рон най 
сіс тэ май збо ру пла ты за пра езд, 
якая дзей ні чае ў Бе ла ру сі з 1 лі пе-
ня 2013 го да ў рэ жы ме тэх ніч най 
экс плу а та цыі. Яна за сна ва на на 
вы ка ры стан ні тэх на ло гіі спе цы я-
лі за ва най ра дыё су вя зі на ка рот кіх 
ад лег лас цях, якая да зва ляе вы кон-
ваць раз лік без не аб ход нас ці пры-
пын ку транс парт ных срод каў.

Пад лі ча на, што плат ны мі ста-
нуць 815 км да рог кра і ны. Гэ та на 
пер шым эта пе да ты чыц ца ўся го 
пра ця гу аў та ма гіст ра лі М-1/Е30 
Брэст (Каз ло ві чы) — Мінск — мя жа 

Ра сіі (Рэ дзькі), а так са ма асоб ных 
участ каў аў та ма біль ных трас M-2 
Мінск — На цы я наль ны аэ ра порт 
Мінск, M-3 Мінск — Ві цебск, M-4 
Мінск — Ма гі лёў, M-5 / Е 271 Мінск 
— Го мель і M-6 / Е 28 Мінск — Грод-
на — мя жа Поль шчы (Бруз гі).

У ад па вед нас ці з ука зам №  426 
ад 27 ве рас ня 2012 го да, ад да-
рож ных збо раў вы зва ля юц ца 
транс парт ныя срод кі, за рэ гіст ра-
ва ныя на тэ ры то рыі кра ін Мыт на га 
са ю за, з тэх ніч на да пу шчаль най 
агуль най ма сай не больш за 3,5 т. 
Бяс плат на змо гуць пра ехаць ма-
пе ды і ма та цык лы, за рэ гіст ра ва-
ныя ў Бе ла ру сі, ко ла выя трак та ры 
і са ма ход ныя ма шы ны, транс парт-
ныя срод кі апе ра тыў на га пры зна-
чэн ня, а так са ма аў та транс парт, 
які вы ка рыс тоў ва ец ца ў мэ тах 
за бес пя чэн ня аба ра наз доль нас-
ці і пра ва па рад ку. Не трэ ба бу дзе 
пла ціць кі роў цам марш ру так для 
га рад скіх пе ра во зак па са жы раў, 
транс пар ту па лі ніі ака зан ня мед-
да па мо гі, лік ві да цыі над звы чай-
ных сі ту а цый або пе ра во зак гру-
заў гу ма ні тар най да па мо гі на сель-
ніц тву Бе ла ру сі і ін шых кра ін.

Сяр гей КУР КАЧ.

УСТА НОЎ ЛЕ НЫ ТА РЫ ФЫ НА ПРА ЕЗД 
ПА ПЛАТ НЫХ АЎ ТА ДА РО ГАХ КРАІНЫ

— Ула дзі мір Паў ла віч, у лю-
бой спра ве асаб лі ва важ ны па-
ча так і перш за ўсё — псі ха ла-
гіч на, каб ума цоў ва ла ся ўпэў не-
насць у сва іх сі лах і не зга са ла 
жа дан не сме ла імк нуц ца, да ма-
гац ца боль ша га. На ваш по гляд, 
ці ста лі та кім на тхняль ным па-
чат кам для Па ла ты прад стаў-
ні коў ця пе раш ня га склі кан ня 
дзве мі ну лыя се сіі?

— На тхняль ным? Не су мнен-
на, інакш бы вы ні кі на шай ра-
бо ты бы лі б ін шы мі. І не толь кі 
ста тыс тыч на — пры ня ты 64 за-
ко на пра ек ты ў дру гім чы тан ні, 
у тым лі ку 29 аб ра ты фі ка цыі 
між на род ных да га во раў і па гад-
нен няў, і 51 — у пер шым, але і 
па змяс тоў най знач нас ці сфар-
мі ра ва най за ка на даў чай ба зы.

— У чым гэ тая знач насць 
пра яў ля ец ца?

— Яна пра яў ля ец ца ў тэ ма-
тыч ным дыя па зо не нар ма тыў на-
пра ва вых ак таў, іх ак ту аль нас ці, 
ад па вед нас ці пры яры тэ там раз-
віц ця кра і ны і за да чам, вы зна ча-
ным кі раў ні ком дзяр жа вы ў што-
га до вых па слан нях бе ла рус ка му 

на ро ду і пар ла мен ту. За ка на даў-
ства аб наў ля ец ца ў цес най увяз-
цы з ра бо тай, якая пра во дзіц ца 
ў кра і не па ма дэр ні за цыі эка но-
мі кі, ума ца ван ні на цы я наль най 
бяс пе кі, раз віц ці са цы яль най 
сфе ры, між на род на га су пра цоў-
ніц тва, пры няц ці дзяр жа вай да-
дат ко вых га ран тый са цы яль най 
аба ро ны тых ка тэ го рый гра ма-
дзян, якія ма юць у ёй асаб лі вую 
па трэ бу. Гэ тыя пы тан ні пра хо-
дзяць скраз ной лі ні яй праз усё 
рэ гу ля тор нае по ле, ство ра нае 
на мі на дзвюх се сі ях.

— Якія за ка на даў чыя ра-
шэн ні прын цы по ва важ ныя, 
клю ча выя?

— Та кія ра шэн ні ёсць у кож-
ным тэ ма тыч ным бло ку, са мы 
буй ны з якіх — па пы тан нях 
эка но мі кі. Я вы дзе ліў бы тут 
най перш сты му ля ван не дзе ла-
вой ак тыў нас ці, пры то ку ін вес-
ты цый, да лей шае па ляп шэн не 
ўмоў для гас па дар чай дзей нас-
ці, у тым лі ку ў аг ра пра мыс ло-
вым комп лек се. Прад мет на і 
мэ та на кі ра ва на мы зай ма ем ся 
так са ма раз віц цём са цы яль на га 
за ка на даў ства. У цэнт ры ўва гі 
дэ пу та таў зна хо дзяц ца пы тан-
ні дзяр жаў най да па мо гі сем' ям, 
якія вы хоў ва юць дзя цей, пра-
цоў ных і жыл лё вых ад но сін, 
ахо вы пра цы, аду ка цыі, ахо вы 
зда роўя, куль ту ры, фі зіч най 
куль ту ры і спор ту. Як вя до ма, 
дзяр жа вай знач на па вя лі ча ны 
па ме ры да па мо гі па ця жар нас-
ці, ро дах і до гля дзе дзі ця ці ва 
ўзрос це да трох га доў. Гэ та па зі-
тыў на ўплы вае на па ляп шэн не ў 
на шай кра і не дэ ма гра-
фіч най сі ту а цыі. 

Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА:

«Па ла та прад стаў ні коў скан цэнт ра ва на 
на за ка на даў чым вы ра шэн ні кан крэт ных, 
за па тра ба ва ных жыц цём за дач»
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РА БО ЧАЯ ПРА ФЕ СІЯ 
ГА РАН ТУЕ СА МА СТОЙ НАСЦЬ 
І ВЫ СО КІ ЗА РО БАК
...у гэ тым упэў не на боль шасць на ву чэн цаў 
праф тэх уста ноў

З кож ным го дам пы тан не, дзе ўзяць ра бо чыя ру кі, ста но-
віц ца ўсё больш ак ту аль ным для бе ла рус кай эка но мі кі. Ні для 
ка го не сак рэт, што ў рэй тын гу пра фе сій, якім ад дае пе ра ва гу 
су час ная мо ладзь, ра бо чыя пра фе сіі або ўво гу ле не фі гу ру-
юць, або зай ма юць там да лё ка не пер шыя па зі цыі. Пры ём ная 
кам па нія ў пра фе сій на-тэх ніч ных на ву чаль ных уста но вах 
рас па ча ла ся яшчэ 15 чэр ве ня. І пер шы ме сяц па ка заў, што 
пры ва біць на ву чэн цаў уста но вам праф тэх аду ка цыі бу дзе не 
так і прос та. Маг чы ма, пас ля за вяр шэн ня пры ём най кам па ніі 
ў вы шэй шых і ся рэд ніх спе цы яль ных на ву чаль ных уста но вах 
сі ту а цыя і зме ніц ца ў леп шы бок, бо мно гія ма ла дыя лю дзі 
раз гля да юць на ву чан не ў праф тэх уста но вах як «за па сны 
аэ ра дром». Ад нак на ўрад ці іх вы бар і на ву чаль най 
уста но вы, і пра фе сіі бу дзе свя до мым.

БОЛЬШ ЗА 22 ТЫС. ЯПОН ЦАЎ ПА ЦЯР ПЕ ЛІ АД СПЯ КО ТЫ
Больш за 22 тыс. япон цаў бы лі да стаў ле ны ў баль ні цы з цеп ла вы мі ўда ра мі ў лі пе ні. Гэ та 

рэ корд ны па каз чык за пе ры яд з 2008 го да, па ве да мі ла па жар нае ўпраў лен не кра і ны, якое так-
са ма вы кон вае функ цыі «хут кай да па мо гі». Уся го з 1 па 28 лі пе ня ў баль ні цы бы лі да стаў ле ны 
з пе ра грэ вам 22363 ча ла ве кі. З іх амаль 48% — лю дзі, ста рэй шыя за 65 га доў, 13,4% — дзе ці 
ад 7 да 17 га доў. Мно гія з іх атры ма лі цеп ла выя ўда ры ў душ ных па мяш кан нях, час цей за ўсё 
— у ся бе до ма. На дум ку ўлад, не ка то рыя з за гі ну лых прын цы по ва не ўклю ча лі кан ды цы я не ры 
з эка но міі. Уся го за пер шыя два тыд ні ме ся ца па ўсёй кра і не за гі ну лі 44 ча ла ве кі.

ІРАН АД ГУК НУЎ СЯ НА ПА ВЕ ДАМ ЛЕН НІ АБ НО ВЫХ ЗРК
«Што ты чыц ца комп лек саў «Ан тэй-2500», то па куль гэ та толь кі сло вы. Ні я кіх да моў ле-

нас цяў не да сяг ну та і ні я кіх пе ра моў не вя дзец ца», — за явіў па сол Іра на ў Маск ве Мах муд 
Рэ за Са джа дзі. Ра ней па ве дам ля ла ся, што Маск ва, каб урэ гу ля ваць зрыў здзел кі па С-300, 
пра па на ва ла Тэ ге ра ну ЗРК «Ан тэй».

ЯКІЯ ЖАН ЧЫ НЫ ЧАС ЦЕЙ ХВА РЭ ЮЦЬ НА РАК?
Рост ча ла ве ка звя за ны з шэ ра гам фак та раў, якiя вы зна ча юць ры зы ку ра ку. Сю ды ўва хо-

дзяць ге ны, хар ча ван не, уплыў на ва коль на га ася род дзя. Усё гэ та ўздзей нi чае ў дзя цiн стве, 
ка лi за клад ва юц ца тэм пы рос ту, пi ша USA Today. У апош нiм да сле да-
ван нi рос ту ана лi за ва лi ся да ныя 21 тыс. жан чын 50-79 га доў з ад ным i 
больш iн ва зiў ным ра кам. Асноў ная iдэя ў тым, што не ка то рыя ге не тыч-
ныя асаб лi вас цi, якiя да юць вя лi кi рост, так са ма мо гуць са дзей нi чаць 
уз нiк нен ню гэ та га за хвор ван ня. У вы со кiх лю дзей шмат кле так у це ле, 
ор га ны буй ней, што па вя лiч вае ры зы ку му та цый. Так, ры зы ка рас це з 
кож ны мi да дат ко вы мi 10 сан ты мет ра мi, га во рыц ца ў спра ва зда чы Унi вер-
сi тэ та Ешы ва. У пры ват нас цi, ры зы ка ме ла но мы, ра ку гру дзей, яеч нi каў, 

тоў стай кiш кi i эн да мет рыя пад скок вае 
на 13-17%, а ны рак, шчы та па доб най 
за ло зы, кры вi i пра мой кiш кi — на 23-
29%. Гэ тая су вязь ак ту аль ная для жан-
чын, якiя пе ра жы лi ме на паў зу, i для 
муж чын. За тое, па вод ле не за леж ных 
да сле да ван няў, вя лi кi рост аба ра няе 
ад iн суль таў i хва роб сэр ца.

НА ВЕС ЦІ ПА РА ДАК 
З ЦЭ НА ЎТВА РЭН НЕМ 

У БУ ДАЎ НІ ЧАЙ ГА ЛІ НЕ
Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Мі ха іл Мяс ні ко віч па тра буе ад 
дзяр жаў ных ор га наў вы ка нан ня да ру чэн няў кі раў ні ка 
дзяр жа вы аб на вя дзен ні па рад ку з цэ на ўтва рэн нем у бу-
даў ні чай га лі не. Аб гэ тым кі раў нік ура да за явіў на па ся-
джэн ні Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў, дзе раз гля даў ся 
пра ект кан цэп цыі но вай бу даў ні чай па лі ты кі Бе ла ру сі, 
пе рад ае Бел ТА.
«Трэ ба за кан чваць воль ні цу (у цэ на ўтва рэн ні. — За ўва га Бел ТА), 

якая сён ня ёсць, — за па тра ба ваў Мі ха іл Мяс ні ко віч. — Пры ня ты 
ўказ, у ад па вед нас ці з якім мы па він ны пра ца ваць у фак тыч ных 
цэ нах, цэ нах сён няш ня га дня, а не пры мя няць ней кія ка э фі цы-
ен ты пе ра лі ку, да лі ку». Па вод ле слоў прэм' ер-мі ніст ра, бу даў ні кі 
«сфар мі ра ва лі ней кі свой аб ме жа ва ны свет, свае ін дэк сы, што, 
без умоў на, вы клі кае вель мі сур' ёз нае не зда валь нен не як у юры-
дыч ных, так і ў фі зіч ных асоб, якія звяр та юц ца да па слуг бу даў ні-
ча га комп лек су».

Асаб лі вую ўва гу Мі ха іл Мяс ні ко віч звяр нуў на пы тан ні ўзмац нен-
ня ад каз нас ці ў бу даў ні чай сфе ры. «Сён ня вя лі кая част ка праб лем 
бу даў ні ча га комп лек су звя за на з не зда валь ня ю чай ра бо тай за каз-
чы ка. У план пад рад ных ра бот уклю ча юц ца аб' ек ты зу сім не га то-
выя, без пра ект на-каш та рыс най да ку мен та цыі, з не да стат ко вым 
або част ко вым фі нан са ван нем, — кан ста та ваў прэм' ер-мі ністр. 
— У вы ні ку мы ма ем не зада валь нен не за каз чы кам і прэ тэн зіі з 
бо ку на сель ніц тва». На дум ку прэм' ер-мі ніст ра, Мін бу дар хі тэк ту ры 
пус ці ла гэ та пы тан не на са ма цёк. У вы ні ку пра гра мы фар мі ру юць 
або трэс ты, са ма стой на, у по шу ках больш вы гад на га за ка зу, або 
вы кан ка мы. «Гар рай вы кан ка мы фар мі ру юць пра гра мы і пас ля 
ады хо дзяць ад ад каз нас ці, якая ўскла да ец ца вы ключ на на бу даў-
ні коў», — ска заў ён.

«Я зу сім не спра бую апраў даць ніз кую якасць ра бот бу даў ні коў, 
не вы ка нан не тэр мі наў, але ўсё гэ та па чы на ец ца з та го, на коль кі 
аб' ект га то вы да пра вя дзен ня бу даў ні ча-ман таж ных ра бот, — да даў 
прэм' ер-мі ністр. — Ча сам атрым лі ва ец ца так, што акт дзяр жаў най 
ка мі сіі аб пры ём цы аб' ек та ў экс плу а та цыю па ча се су па дае з да-
ку мен там аб за цвяр джэн ні пра ект на-каш та рыс най да ку мен та цыі 
на гэ ту бу доў лю».

Асоб на Мі ха іл Мяс ні ко віч спы ніў ся на пы тан нях бу даў ні ча га 
кант ро лю і на гля ду. «У нас у кра і не функ цыі пад рад най дзей нас-
ці ад дзе ле ны ад пы тан няў бу даў ні ча га кант ро лю і на гля ду. Але 
на коль кі аб' ек тыў ныя гэ тыя дзве струк ту ры, якія ажыц цяў ля юць 
на зва ныя функ цыі? — па ста віў пы тан не кі раў нік ура да. — На-
прош ва ец ца прык лад ней ка га са вец ка га ўзо ру дзярж бу ду, дзе 
бы лі цэ ны, каш та ры сы, бу даў ні чы кант роль і бу даў ні чы на гляд. 
У вы ні ку ўсё гэ та раз мы та, раз дзе ле на, і, урэш це, мы цэ лы мі ка-
мі сі я мі шу ка ем там ві на ва тых».

У па раў на ннi 
з мi ну лым го дам 
коль касць ка роў у 
пры ват ным сек та ры 
Маладзечанскага ра ё на 
змен шы ла ся на 126 га лоў. 
Цi зна чыць гэ та, што 
ка ро ва на пад вор ку
не па трэб на?

У све це больш 
за 6800 моў і дыя лек таў. 
Згод на з пра гно за мі 
ву чо ных, ця гам 
блі жэй шых ста га доў 
80-90 пра цэн таў 
іх знік нуць. Мы сваю
яшчэ мо жам 
аба ра ніць...

Груд ное карм лен не знi жае 
ры зы ку ра ку, у тым лi ку 
ан ка ла гiч ных за хвор ван няў 
рэ пра дук тыў най сiс тэ мы. 
Ву чо ныя сцвяр джа юць, 
што ры зы ка ўзнiк нен ня 
ра ку гру дзей знi жа ец ца 
ў кор мя чых ма цi 
на 25 пра цэн таў. 8

Іль ня ныя за во ды Бе ла ру сі 
бу дуць аб' яд на ны ў рэ гі я наль-
ныя хол дын гі.

Рэс пуб лі кан скі бюд жэт Бе ла-
ру сі ў пер шым паў год дзі 2013 го-
да вы ка на ны з пра фі цы там Br0,8 
трлн, або 0,3 пра цэн та ВУП.

У Мін ску з 22.00 2 жніў ня да 
5.00 5 жніў ня ў су вя зі з ка пі таль-
ным ра мон там пра спек та Не за-
леж нас ці цал кам за кры ва ец ца 
рух на ўчаст ку пра спек та ад 
ву лі цы Ян кі Ку па лы да ву лі цы 
Каз ло ва.

Ску та рыс ты пра вя дуць 
2 жніў ня ў Мін ску Fashіon Scooter 
Fest. Ка ло на з хлоп цаў у кас цю-
мах і дзяў чат у вя чэр ніх су кен ках 
і на аб ца сах пра е дзе па го ра дзе 
ад Пар ты зан ска га пра спек та па 
ву лі цах Каст рыч ніц кай, Пер ша-
май скай, Фрун зэ да пар ку імя 
Гор ка га, дзе ўсіх удзель ні каў і 
гас цей ме ра пры ем ства ча кае 
за баў ляль ная пра гра ма.

На ву коў цы вы зна чы лі, што 
лю дзі най больш шчас лі выя ва 
ўзрос це 23-х і 69 га доў. Ва ўзрос-
це кры ху за 20 ма ла дыя лю дзі 
яшчэ не ма юць ба га жу ад моў-
на га во пы ту, які зні жае ўзро вень 
ча кан няў. Лю дзі ва ўзрос це пад 
70 ад чу ва юць за да валь нен не ад 
та го, што ўжо на ву чы лі ся не шка-
да ваць аб мі ну лым.

У блі жэй шую су бо ту ў Дры біне прой дзе чар го вы фес ты валь 
на род най твор час ці «Дры бін скія тарж кі» — ужо трэ ці па лі ку. Га-
лоў най «ра зы нкай» свя точ на га фэс ту-кір ма шу ста не дэ ман стра-
цыя ме на ві та мяс цо вых вы ра баў — ва лё нак і лап цяў. Дзя ку ю чы 
май страм Дры бін шчы ны, тэх на ло гія вы ра бу гэ тых эка ла гіч ных 
ві даў «на род на га» абут ку не толь кі доб ра за ха ва ла ся, але і ўзя-
та пад ахо ву дзяр жа вы, як гіс то ры ка-куль тур ная каш тоў насць. 
Вя лі кую ка лек цыю лы ка вых пля цё нак рых ту юць да тарж коў 
май стры До ма ра мёст ваў вёс кі Ка роў чы на, бу дуць там і вы ра бы 
на род на га май стра, чле на Беларускага са ю за май строў народ-
най творчасці Ла ры сы За лі коў скай (на фо та здым ку).

АБУЦЬ У ЛАП ЦІ? ЛЁГ КА!АБУЦЬ У ЛАП ЦІ? ЛЁГ КА!
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КРА І НЫ БАЛ ТЫІ 
І ПОЛЬ ШЧА ДА МО ВІ ЛІ СЯ 

АБ СТВА РЭН НІ 
МІЖ НА РОД НАЙ ЧЫ ГУН КІ

Пад рых тоў ка да рэа лі за цыі пра ек-
та між на род най чы гу нач най ма гіст-
ра лі «Рэйл Бал ты ка» вый шла на 
фі ніш ную пра мую — кра і ны Бал тыі 
і Поль шча да мо ві лі ся аб ства рэн ні 
прад пры ем ства, яко му трэ ба бу дзе 
ка ар ды на ваць ра бо ты па пра соў ван ні 
пра ек та. 

Су мес нае прад пры ем ства спа чат ку 
бу дзе на ле жаць тром кра і нам Бал тыі, 
ад нак дэк ла-
ра цыя па кі не 
для Поль шчы 
і Фін лян дыі 
маг чы масць 
да лу чыц ца да 
ўдзе лу ў ім. 
Чы гун кі кра-
ін Бал тыі з-за 
а д  с у т  н а с  ц і 
вуз кай ка ля і ны па куль ін тэ гра ва ныя толь-
кі на ўсход. Па вод ле за ду мы, між на род ны 
пра ект «Рэйл Бал ты ка» за бяс пе чыць хут-
кас ныя (да 240 км/г) чы гу нач ныя зно сі ны 
ад Хель сін кі да Вар ша вы і да лей да Бер лі-
на на за ха дзе, у перс пек ты ве да Ад ры я ты кі 
на поўд ні. Ча ка ец ца, што пра ект вуз кай 
ка ля і ны да Вар ша вы бу дзе рэа лі за ва ны 
да 2023 г.


