
ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ

2 ЖНІЎНЯ  2013 г. ПЯТНІЦА Кошт 1800 рублёў№ 142  (27507)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Фо
та

зд
ым

кі 
Ма

ры
ны

 Б
ЕГ

УН
КО

ВА
Й.

6

ЦЫТАТА ДНЯ

ISSN 1990 - 763X

2

2

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 02.08.2013 г. 
Долар ЗША    8890,00
Еўра 11770,00
Рас. руб. 269,50
Укр. грыўня 1094,49

Брэст     + 27°
Віцебск     + 19°
Гомель     + 25°
Гродна     + 26°
Магілёў     + 21°
Мінск     + 21°  

НАДВОР’Е СЁННЯ

2

Збор ка-раз бор ка... 
да іль на га апа ра та, 
дой ка на фер ме 
ды іншыя незвычайныя 
конкурсы! 
Вы зна ча ны  
самыя  леп шыя 
да яр кі 
Ма ла дзе чан шчы ны!

Як вы жыць 
без кам п'ю та раў, 
мабільных тэлефонаў 
і элект рыч нас ці ў дзі кіх 
умо вах, маючы толькі 
паўтара літра вады?.. 
Бе ла рус кія скаў ты — 
выпрабавана 
на сабе! 8

За пер шае паў год дзе ў са на-
тор на-ку рорт ных і азда раў-
лен чых ар га ні за цы ях кра і ны 
прай шло ля чэн не больш за 
650 ты сяч ча ла век. З іх за 
кошт срод каў дзяр жаў на га 
са цы яль на га стра ха ван ня і 
рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту 
— 404 ты ся чы ча ла век. Пра 
гэ та па ве да міў ды рэк тар 
Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па 
азда раў лен ні і санаторна-ку-
рорт ным ля чэн ні на сель ніц-
тва Ге надзь Бал ба тоў скі.

Па вод ле яго слоў, бе ла рус кія 
са на то рыі сён ня ста біль на пра-
цу юць і ды на міч на раз ві ва юц ца, 
аб чым свед чыць іх 100% за поў-
не насць.

Пры чым са мы мі па пу ляр-
ны мі за ста юц ца ўста но вы, у 
якіх ажыц цяў ля ец ца ля чэн не 
на асно ве мі не раль ных вод і 
ля чэб ных гра зяў. Да рэ чы, на 
тэ ры то ры ях са на то ры яў ця пер 
функ цы я нуе больш за 90 свід-
ра він мі не раль ных вод і 4 ра до-
ві шчы ля чэб ных гра зяў. Та кое 
азда раў лен не да спа до бы не 
толь кі бе ла ру сам, але і за меж-
ным гра ма дзя нам. За шэсць ме-
ся цаў у бе ла рус кіх са на то ры ях 
прай шло азда раў лен не больш 
за 102 ты ся чы за меж ні каў, 80% 

з іх — ра сі я не. Ах вот на на вед-
ва юць бе ла рус кія са на то рыі 
гра ма дзя не еў ра пей скіх кра ін, 
Із ра і ля і на ват Кі тая. Па сло вах 
Ге на дзя Бал ба тоў ска га, геа гра-
фія бе ла рус ка га са на тор на-ку-
рорт на га ля чэн ня па ста ян на 
па шы ра ец ца. Ён звяз вае гэ та 
з тым, што бе ла рус кія са на то-
рыі, якія сён ня ары ен ту юц ца на 
за меж ных спа жыў цоў, імк нуц ца 
спа лу чыць су свет ны ўзро вень 
якас ці па слуг з ад нос на не да-
ра гім кош там. Сён ня ў ся рэд-
нім ён скла дае не менш за 300 
ты сяч руб лёў за адзін кой ка-
дзень (пры гэ тым на па чат ку 
го да было 240 ты сяч руб лёў). 
У між се зон ны пе ры яд цэ ны зні-
жа юц ца.

Асоб нае мес ца зай мае азда-
раў лен не ў са на тор на-ку рорт-
ных уста но вах гра ма дзян, што 
не пра цу юць. Так, у ад па вед нас ці 
з за ко нам, ін ва лі ды пер шай і дру-

гой груп ма юць пра ва на са на-
тор на-ку рорт нае ля чэн не адзін 
раз на два га ды.

— Гэ та не ла гіч на, каб па цы ен-
ты з лёг кі мі па та ло гі я мі ез дзі лі ў 
са на тор ныя ўста но вы час цей за 
ін ва лі даў пер шай і дру гой груп, 
— за ўва жыў Ге надзь Бал ба тоў-
скі. — Та му не пра цу ю чыя гра ма-
дзя не мо гуць атрым лі ваць пу цёў-
ку адзін раз на тры га ды.

Пры гэ тым ды рэк тар цэнт-
ра пры знаў ся, што ў ста ліч ным 
рэ гі ё не сі ту а цыя больш скла да-
ная, чым у ас тат ніх: тут чар га на 
атры ман не пу цёў кі ў са на то рый 
да хо дзіць да ча ты рох га доў. Пен-
сі я не ры, як пра ві ла, аплач ва юць 
15—20% ад кош ту пу цёў кі (у за-
леж нас ці ад се зо на).

Ка лі да рос лым пра па ну юць ад-
па чы нак у са на то ры ях, то для дзя-
цей сё ле та пра цуе больш як 5000 
ла ге раў. За два лет нія ме ся цы ў 
іх прай шлі азда раў лен не больш 
за 309 ты сяч дзя цей — гэ та 82% 
ад за пла на ва най коль кас ці (377 
ты сяч). Ге надзь Бал ба тоў скі ад-
зна чыў, што на рэш це ўда ло ся 
спы ніць не га тыў ную тэн дэн цыю 
па што га до вым за крыц ці ла ге-
раў. А на іх пад рых тоў ку сё ле та 
вы дзе лі лі больш за 
100 міль ё наў руб лёў.

ГА РА ДЫ ЗША АПЫ НУЦ ЦА ПАД ВА ДОЙ
Больш за 1,4 ты ся чы аме ры кан скіх га ра доў мо жа апы нуц ца пад ва дой да кан ца ста год-

дзя. У да сле да ван ні ву чо на га з не за леж най ар га ні за цыі Clіmate Central Бен джа мі на Стра у са 
га во рыц ца пра тое, што ў вы ні ку гла баль на га па цяп лен ня ўзро вень вод Су свет на га акі я на 
ўзрас тае пры бліз на на 127 сан ты мет раў. СМІ апуб лі ка ва лі кар ту, дзе па ка за на, якім ме на ві та 
га ра дам па гра жае за тап лен не і ў якім го дзе.

Так, 150 га ра доў Фла ры ды з на сель ніц твам у 2,7 міль ё на ча ла век і 114 га ра доў Лу і зі я-
ны, дзе пра жы вае 1,2 міль ё на, зна хо дзяц ца ў вя лі кай не бяс пе цы. Па ло ва Палм-Біч з яго 
да ра гі мі ві ла мі ўздоўж ўзбя рэж жа бу дзе за топ ле на ў 2060 го дзе. Ра ка Сан-Ха а кін так са ма 

мо жа за та піць ка лі фар ній скі го рад Сак ра мен та і Нор фалк (штат Вір джы нія), дзе зна хо дзіц ца най буй ней шая ва ен-
на-мар ская ба за ЗША. Пен та гон па чаў пад рых тоў ку на вы па дак над звы чай най сі ту а цыі. Ся род ін шых шта таў, якім 
па гра жае за тап лен не, фі гу ру юць Ка лі фор нія, Нью-Джэр сі, Паў ноч ная Ка ра лі на.

ПА ЖЫ ЛЫЯ БРЫ ТАН ЦЫ ПРА ДА ЮЦЬ ЖЫЛ ЛЁ ЗА ДАЎ ГІ
Па жы лыя жы ха ры Вя лі ка бры та ніі раз віт ва юц ца са сва ім жыл лём, для та го каб па га сіць даў гі. Бры тан скія спе цы я ліс ты 

пра вя лі апы тан не, якое па ка за ла, што 42% пен сі я не раў з-за фі нан са вых праб лем зда юць або зу сім пра да юць свае да мы.
Ка ля 1,3 міль ё на ча ла век не ва ло да юць да стат ко вы мі срод ка мі, каб вы пла ціць усе за па зы ча нас ці па крэ ды тах. Шмат 

ка го з іх мо гуць пры му сіць пра даць сваю не ру хо масць, ка лі тыя не змо гуць тэр мі но ва ўнес ці апла ту. Ка ля 15% апы та ных 
са мі вы ра шы лі зды маць жыл лё, каб не браць крэ дыт у бан ку. А вось тыя, хто ўжо вый шаў на пен сію, і ўво гу ле пра да юць 
сваё жыл лё. Па вод ле апы тан ня, зна хо дзя чы ся на пен сіі, 25% па жы лых лю дзей зда юць свой дом або ква тэ ру ў арэн ду. 
Яшчэ 9% апы та ных за яві лі, што пра да лі дом, каб па леп шыць сваё ма тэ ры яль нае ста но ві шча.

У ЗУБ УБУ ДА ВА ЛІ ДАТ ЧЫК
На ву коў цы з Тай ва ня ўбу да ва лі ў зуб дат чык, аб ста ля ва ны пры ла дай Bluetooth. Шпі ён скае аб-

ста ля ван не ця пер на служ бе ста ма та ло гіі. Зуб ство ра ны, каб шпі ё ніць за гас па да ром і дак лад ваць 
ура чу, які ле чыць па цы ен та, ка лі апош ні не вы кон вае аб ме жа ван ні ў ежы, піт ве ці ку рэн ні.

Ге рой вя до ма га тэ ле се ры я ла док тар Ха ус лю біў ка заць, што ўсе 
хлу сяць, і быў вель мі бліз кі да іс ці ны. Боль шая част ка па цы ен таў 
не толь кі ўтой вае ад док та ра фак ты і гіс то рыі сва іх хва роб, але і 
вель мі лег ка дум на ста віц ца да рэ ка мен да цый ме ды каў.

Мік ра схе ма, аб ста ля ва ная сэн са ра мі і пе ра дат чы кам, уман ці ра-
ва на ў зуб ны пра тэз. Пры ла да пры да па мо зе ма лень кіх ак се ле ро мет раў і з дак лад нас цю 
ка ля 94% ад соч вае ўсе ру хі па цы ен та, атрым лі ва ю чы ін фар ма цыю аб тым, ка лі (і што) 
той есць, п'е, ку рыць, і пе рад ае гэ тыя да ныя ўра чу.

У ЕЎ РО ПЕ БУ ДУЦЬ АБ МЕНЬ ВАЦ ЦА 
ЕЖАЙ

Не каль кі га доў 
та му ў Нью-Ёр ку 
за ра дзі ла ся ідэя 
ства рэн ня крам, 
якія да зва ля юць 
аб мень ваць ліш кі 
сва іх пра дук таў 
на ін шыя пра дук-
ты. Кейт Пэйн, ідэ о лаг гэ та га ру ху, да ла яму 
наз ву Food swappіng («аб мен ежай»).

Гэ тым ле там сты хій ныя кра мы для аб ме ну 
пра дук та мі з'я ві лі ся ў Вя лі ка бры та ніі, Фран цыі 
і ін шых еў ра пей скіх кра і нах. Ідэ яй ка рыс та-
юц ца фер ме ры і га ра джа не, якія вы рошч ва-
юць га род ні ну, са да ві ну, тра вы, вы раб ля юць 
ма лоч ныя пра дук ты, пя куць хлеб. Удзель ні кі 
аб ме ну ўспры ма юць гэ тую ідэю як маг чы-
масць сэ ка но міць на се зон ных пра дук тах, 
па мен шыць коль касць ад хо даў і па зба віц ца 
ад не аб ход нас ці за па сіць ліш кі. А для тых, 
хто стра ціў пра цу, гэ та ста ла са праўд ным вы-
ра та ван нем.

У той жа час у Лон да не ў хут кім ча се бу дзе 
пра дэ ман стра ва ны бур гер, кат ле та для яко-
га абы шла ся ў 250 ты сяч фун таў стэр лін гаў. 
Гэ тыя гро шы бы лі вы дат ка ва ны на рас пра цоў-
ку сін тэ тыч на га мя са, атры ма на га ў ла ба ра-
то рыі ўні вер сі тэ та Ма аст рых та са ства ла вых 
кле так ка ро вы. Пра фе сар Марк Пост, ства-
раль нік яла ві чы ны «з пра бір кі», сцвяр джае, 
што гэ та толь кі па куль яго ку лі нар ная на він ка 
каш туе так до ра га, а ў бу ду чы ні сін тэ тыч нае 
мя са змо гуць да зво ліць са бе ўсе ах вот ныя.

Узо ры мя са, атры ма на га са ства ла вых Узо ры мя са, атры ма на га са ства ла вых 
кле так ва ўні вер сі тэ це Ма аст рых та.кле так ва ўні вер сі тэ це Ма аст рых та.

АЙ ЧЫН НЫЯ ЗДРАЎ НІ ЦЫ 
НА БІ РА ЮЦЬ АБА РО ТЫ

Бе ла рус кія са на то рыі, 
якія сён ня ары ен ту юц ца 
на за меж ных спа жыў цоў, 
імк нуц ца спа лу чыць 
су свет ны ўзро вень якас ці 
па слуг з ад нос на не да ра гім 
кош там.

Анд рэй БЕ ЛЯ КОЎ, 
дру гi сак ра тар цэнт раль на га 
ка мi тэ та гра мад ска га 
аб' яд нан ня «БРСМ»:

«Мы раз гле дзе лi пы тан не аб 
пра да стаў лен нi за цi каў ле ны мi 
пра ца даў ца мi больш за 48 з па ло-
вай ты сяч мес цаў для пра ца ўлад-
ка ван ня мо ла дзi, за клю ча на 1800 
да га во раў больш як на 36 ты сяч 
мес цаў. У скла дзе сту дэнц кiх 
атра даў сён ня пра цуе больш за 
23 ты ся чы ча ла век, у тым лi ку 
1000 ма ла дых лю дзей вы еха ла за 
ме жы кра i ны. А ка ля 6 ты сяч 
пра ца ўлад ка ва на iн ды вi ду аль на. 
Акра мя та го, 20 ты сяч ча ла век 
ува хо дзяць у склад 566 доб ра ах-
вот нiц кiх атра даў i больш за 18 
ты сяч — у склад ва лан цёр скiх 
атра даў «Доб рае сэр ца». Уся го 
роз ны мi фор ма мi дру гас най за-
ня тас цi ахоп ле на больш за 67 
ты сяч юна коў i дзяў чат».

Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень

20 КАНАЛАЎ

Учо ра Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пра вёў на ра ду па пы тан ні эфек тыў нас-
ці ба раць бы з ка руп цы яй і эка на міч ны-
мі зла чын ства мі, пе рад ае ка рэс пан дэнт 
БЕЛ ТА.

«Вар та пры знаць, што яшчэ не ўсё не-
аб ход нае зроб ле на для спы нен ня ка руп цыі 
і пра ва па ру шэн няў у эка на міч най сфе ры. 
Ра бо та ўпаў на ва жа ных дзяр жаў ных ор га наў 
час та но сіць бес сіс тэм ны ха рак тар і аб мя-
жоў ва ец ца вы яў лен нем ма ла знач ных зла-
чын стваў. Па сіў насць пра яў ля юць і мяс цо выя 
ор га ны ўла ды», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што ў 
кра і не дзей ні чае ан ты ка руп цый нае за ка на-
даў ства, якое ад па вя дае між на род ным стан-
дар там, і сён ня ня ма не аб ход нас ці яго ў цэ лым 
рэ фар ма ваць. Прэ зі дэнт лі чыць, што дзяр жа-
ва мае пра ва ча каць боль ша га эфек ту ад ра-
бо ты служ баў і пад раз дзя лен няў, якія па він ны 
спы няць ка руп цый ныя пра явы і эка на міч ныя 
зла чын ствы, па коль кі за трач вае знач ныя срод-
кі на ўтры ман не гэ тых струк тур.

«Ві да воч на, што асноў ны мі пры чы на мі 
іс ну ю чай сі ту а цыі ста лі са ма за спа ко е насць 
і інерт насць шэ ра гу на чаль ні каў пад раз-
дзя лен няў пра ва ахоў ных і кант ра лю ю чых 
ор га наў, — за явіў кі раў нік дзяр жа вы. — 
Ві на ва тыя не стрэ лач ні кі, а хто ся дзіць за 
гэ тым ста лом. Ка лі ў вас ня ма ўнут ра най 
пе ра ка на нас ці, што гэ та — страш ная за-
ра за для дзяр жа вы і яе трэ ба не ад клад на 
вы ка ра няць па ўсіх на прам ках, мы ні ко лі 
ка руп цыю не пе ра мо жам».

«Ха чу, каб вы зра зу ме лі: я не па ба ю ся лю-
бо га ра шу ча га кро ку і дзе ян ня, у тым лі ку ка лі 
гэ та бу дзе ты чыц ца са мых вы со кіх служ бо вых 
асоб», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт, па пя рэ дзіў шы 
ўсіх пры сут ных на на ра дзе кі раў ні коў ве дам-
стваў аб пер са наль най ад каз нас ці за стан 
спраў у сфе ры стры ман ня ка руп цыі і эка на міч-
ных зла чын стваў. «Пад крэс лі ваю: не па він на 
быць ні я кай кам па ней шчы ны. Гэ та па ста ян ная, 
мэ та на кі ра ва ная, што дзён ная пра ца», — ска-
заў кі раў нік дзяр жа вы.

Ге не раль ная пра ку ра ту ра 
на спра ве па він на стаць 
ка ар ды на та рам ра бо ты 
ў ба раць бе з ка руп цы яй

Аляк сандр Лу ка шэн ка па тра буе ад Ге-
не раль най пра ку ра ту ры, каб яна на спра ве 
ста ла ка ар ды на та рам ра бо ты ўсіх пра ва-
ахоў ных ве дам стваў у пы тан нях ба раць бы 
са зла чын нас цю і ар га ні за цы яй про ці дзе ян-
ня ка руп цыі. «Час шчоў каць аб ца са мі скон-
чыў ся. Па трэб на ра шу чая ба раць ба з гэ тым 
злом, — ска заў Прэ зі дэнт. — Па куль я ад 
Генп ра ку ра ту ры гэ та га не ба чу».

«Рэ аль ная ба раць ба з най больш цяж кі мі 
фор ма мі ка руп цыі і эка на міч ных зла чын-
стваў, якія на но сяць знач ны ма тэ ры яль ны 
ўрон, а так са ма шко ду пра вам і за кон ным 
ін та рэ сам гра ма дзян, не па він на пад мя няц-
ца па го няй за коль кас ны мі па каз чы ка мі па 
вы яў лен ні і спы нен ні менш не бяс печ ных па-
ру шэн няў», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка са шка да ван нем 
кан ста та ваў, што ся род пра ва ахоў ных ор га-
наў ад сут ні чае на леж нае ўза е ма дзе ян не па 
мно гіх пы тан нях. «На сця рож вае і тое, што 
пра ку ро ра мі не пры ня та рэ аль ных мер па 
лік ві да цыі на яў ных фак таў не кан струк тыў-
най су мес най пра цы апе ра тыў ных служ баў і 
след чых пад раз дзя лен няў у пы тан нях ацэн кі 
са бра ных до ка заў па эка на міч ных зла чын-
ствах. Ме на ві та гэ та ча сам слу жыць пры-
чы най не свое ча со ва га завядзення аль бо 
не аб грун та ва на га спы нен ня кры мі наль ных 
спраў», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы .

Ён так са ма ад зна чыў, што з бо ку пра ку-
ра ту ры эфек тыў ная ка ар ды на цыя су мес-

най ра бо ты пад мя ня ец ца па пе ра твор час цю 
і аб мер ка ван нем ста тыс тыч ных да ных. «Вы 
мне абя ца лі па клас ці ка нец гэ тай пі са ні не», 
— ска заў Прэ зі дэнт, звяр та ю чы ся да ге не-
раль на га пра ку ро ра Аляк санд ра Ка ню ка.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на 
асаб лі вую знач насць пы тан няў эфек тыў най 
ба раць бы з ка руп цы яй і эка на міч ны мі зла-
чын ства мі. «З май го пунк ту гле джан ня, гэ та 
най важ ней шыя па гро зы для на шай дзяр жа-
вы. Ні чо га больш страш на га для нас сён ня 
ня ма яшчэ і та му, што з ін шы мі па гро за мі мы 
спраў ля ем ся, і, мож на ска заць, па спя хо ва», — 
ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

У той жа час Прэ зі дэнт ад зна чыў і пэў ныя 
ста ноў чыя зру хі, якіх да бі лі ся ў вы ні ку вы пра-
цоў кі сіс тэ мы мер па вы ка ра нен ні су праць-
праў ных з'яў ва ўсіх іх фор мах і пра явах, ана лі-
зе дзей нас ці ад па вед ных дзяр жаў ных струк тур 
па гэ тых на прам ках. «На пра ця гу трох апош ніх 
га доў коль касць ка руп цый ных і эка на міч ных 
зла чын стваў у кра і не ска ра ча ец ца, — ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы. — Як бы да нас ні ста ві лі ся 
ў За ход няй Еў ро пе, Аме ры цы, ін шых кра і нах, 
усе ад на знач на пры зна юць, што ў Бе ла ру сі 
ўла да імк нец ца па ста віць за слон лю бым ка-
руп цый ным зла чын ствам. Не да ты каль ных у 
кра і не ня ма. Гэ та ацэн кі з бо ку ра сі ян, укра ін-
цаў, па ля каў, ін шых, не толь кі су се дзяў на шай 
дзяр жа вы». Па леп шыў ся і між на род ны імідж 
Бе ла ру сі па гэ тых па зі цы ях. «Гэ та ў цэ лым па-
цвяр джае дзейс насць пры ма е мых на дзяр жаў-
ным уз роў ні мер, асаб лі ва пра фі лак тыч ных. 
Тым не менш ак ту аль насць ан ты ка руп цый най 
тэ мы не зні жа ец ца. Яна па тра буе па ста ян най 
ува гі і сіс тэм най ра бо ты як пра ва ахоў ных ор-
га наў, так і ўся го гра мад ства», — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

МУС не да пра цоў вае 
па вы яў лен ні 

эка на міч ных зла чын стваў
«Ва ло да ю чы са мым вя лі кім па тэн цы я лам 

і не аб ход ны мі маг чы мас ця мі, ве дам ства за-
ня ло не зра зу ме лую ча каль ную па зі цыю», 
— ад зна чыў Прэ зі дэнт. Аляк сандр Лу ка шэн-
ка звяр нуў ува гу мі ніст ра ўнут ра ных спраў 
Іга ра Шу не ві ча на не апраў да на за цяг ну ты 
пра цэс рэ ар га ні за цыі га лоў на га ўпраў лен-
ня па ба раць бе з ар га ні за ва най зла чын-
нас цю і ка руп цы яй. «Ня гле дзя чы на тое, 
што су праць дзе ян не ка руп цыі вы зна ча на ў 
якас ці асноў най за да чы для гэ та га пад раз-
дзя лен ня і на гэ тую за да чу асаб лі вы ўпор 
ра біў ся ў хо дзе на ра ды па рэ фар ма ван ні 
ор га наў унут ра ных спраў, ні я кіх ра шэн няў 
па яе вы ка нан ні па куль не пры ня та, па мен-
шай ме ры, у поў ным аб' ёме, — кан ста та ваў 
Прэ зі дэнт. — Больш за тое, у апош ні час я 
атрым лі ваю ўсё больш ін фар ма цыі ад мі-
ніст ра па асоб ных ка руп цый ных пра явах. 
Але яна прос та нік чэм ная ў па раў на нні з той 
ін фар ма цы яй, якую я маю ад ін шых струк-
тур. Гэ та вы яў ле ныя ва мі дроб ныя фак ты 
ка руп цыі і эка на міч ных зла чын стваў».

На дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, стра ці ла 
сваю ар га ні зу ю чую ро лю і га лоў нае ўпраў-
лен не па ба раць бе з эка на міч ны мі зла чын-
ства мі. Ня гле дзя чы на скла да ную аб ста ноў ку 
ў гэ тай сфе ры, коль касць эка на міч ных зла-
чын стваў, якія вы яў ля юц ца ор га на мі ўнут ра-
ных спраў, зні зі ла ся за тры га ды прак тыч на 
на трэць. «Ніз кія вы ні кі ра бо ты на фо не за-
хоў ва е ма га са ма га вя лі ка га не кам плек ту ў 
апе ра тыў ных пад раз дзя лен нях, які да ся гае 
амаль 15%, не зда ро вы ма раль на-псі ха ла гіч-
ны клі мат у ка лек ты ве свед чаць, што дзей-
насць гэ та га пад раз дзя лен ня вы па ла з по ля 
зро ку як мі ніст ра, так і на чаль ні каў аб лас ных 
упраў лен няў. І на чаль ні каў звер ху, якія па-
він ны кант ра ля ваць да дзе ныя пра цэ сы, я 
маю на ўва зе кі раў ні коў Дзярж сак ра та ры-
я та і Генп ра ку ра ту ры», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА:

«ПА ТРЭБ НА РЭ АЛЬ НАЯ БА РАЦЬ БА 
З НАЙ БОЛЬШ ЦЯЖ КІ МІ ФОР МА МІ 

КА РУП ЦЫІ І ЭКА НА МІЧ НЫХ 
ЗЛА ЧЫН СТВАЎ»

Ён ад зна чыў, што пры пад трым-
цы за ці каў ле ных ор га наў дзяр жаў-
на га кі ра ван ня ін вес тар — аў стрый-
ская кам па нія Kарsсh TrаffісСоm АG 
— рэа лі за ваў пра ект па ства рэн ні 
элект рон най сіс тэ мы збо ру пла ты 
за пра езд па аў та да ро зе Бе ла ру-
сі BеlTоll у ка рот кія тэр мі ны. За раз 
плат ны мі ў та кім фар ма це ста лі 
815 км да рог кра і ны.

Мінт ранс і аў стрый ская кам па нія 
паў та ра го да вя лі су мес ную пра цу 
па рэа лі за цыі ін вест пра ек та, якая 
ўклю чае пад рых тоў ку нар ма тыў най 
ба зы, пра ек та ван не і не па срэд на 
ства рэн не сіс тэ мы. На мес нік мі-
ніст ра ад зна чыў, што пра ект вель мі 
скла да ны з пры чы ны яго на віз ны, 
аб ме жа ва нас ці па ча се рэа лі за цыі, 
а так са ма не аб ход нас ці ства рэн-
ня вя лі кай коль кас ці спа да рож ных 
нар ма тыў на-пра ва вых да ку мен-
таў. «Пра ект з'яў ля ец ца ад ным з 
най важ ней шых для Мі ніс тэр ства 
транс пар ту і ка му ні ка цый з пры чы-
ны перс пек тыў нас ці яго да лей ша га 
раз віц ця», — звяр нуў ува гу Аляк сей 
Аў ра мен ка.

У чац вер да дзе вя ці ра ні цы ка-
рыс таль ні кам бе ла рус кіх да рог 
бы ло пе ра да дзе на больш за 49 
тыс. бар та вых пры лад, што да па-
ма га юць кі роў цам ажыц цяў ляць 
элект рон ную апла ту. У цэ лым 
бы ло за клю ча на звыш 32 тыс. 
здзе лак або апе ра цый, па ве да міў 

га лоў ны апе ра тыў ны ды рэк-
тар Kарsсh TrаffісСоm АG Эр він 
ТОП ЛАК.

На га даю, што ў Бе ла ру сі з 1996 
го да і да гэ та га ча су дзей ні ча ла ад-
на плат ная аў та да ро га — М1/Е30, 
збо ры за пе ра мя шчэн не па якой 
спа га ня лі ся ў руч ным рэ жы ме ў 
ча ты рох пунк тах, раз ме шча ных на 
тра се. Для раз лі каў ва дзі це лі бы-
лі вы му ша ны спы няц ца. «Сіс тэ ма 
BеlTоll прый шла на зме ну руч но га 
збо ру пла ты за пра езд, бо з'яў ля ец-
ца су час ным і на дзей ным ра шэн нем 
у гэ тай га лі не», — кан ста та ваў на-
мес нік мі ніст ра.

На пер шым эта пе плат ны мі ста-
лі асоб ныя ўчаст кі 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). 
Гэ та так са ма 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).

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 
транс парт, што вы ка рыс тоў ва ец ца 
ў мэ тах за бес пя чэн ня аба ро на -
з 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, аў та ма бі ляў, якія ўжы ва юц ца 
для 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.

Элект рон ная сіс тэ ма збо ру пла-
ты дзей ні ча ла 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.

Аў стрый ская кам па нія Kарsсh 
TrаffісСоm АG, якая вы сту пае ў 

якас ці ін вес та ра, уся го на кі руе 
больш за 267 млн еў ра на рэа лі-
за цыю пра ек та ства рэн ня ў Бе ла-
ру сі сіс тэ мы BеlTоll. Ін вест да га вор 
пра ду гледж вае, што пас ля зда чы 
ін вес та рам у экс плу а та цыю кож най 
чар гі аб ста ля ван ня яно пры ма ец ца 
ва ўлас насць Бе ла ру сі. На рэа лі за-
цыю пер ша га эта пу (уся го пла ну ец-
ца ча ты ры) бы ло на кі ра ва на ка ля 
120 млн еў ра.

На дум ку Эр ві на Топ ла ка, па-
ча так функ цы я на ван ня BеlTоll у 
Бе ла ру сі бы ло вель мі па спя хо вым 
пры па раў на нні па пя рэд ня га во пы-
ту ства рэн ня ана ла гіч ных сіс тэм у 
ін шых кра і нах.

Эр він Топ лак рас па вёў, што на 
ўча раш нюю ра ні цу на плат ных да-
ро гах вы яў ле на ка ля 340 па ру шаль-
ні каў (пры клад на 10% ад агуль най 
коль кас ці). «Мы су ты ка ем ся з тым, 
што да стат ко ва вя лі кая коль касць 
транс парт ных срод каў не аб ста ля-
ва на на леж ным чы нам», — пры знаў 
ён, да даў шы, што сён ня гэ та «вель-
мі ты по выя па во дзі ны лю дзей», якія 
не пра ду гле дзе лі ўста ноў ку бар та-
вых пры лад за га дзя.

Га лоў ны апе ра тыў ны ды рэк тар 
вы ка заў зда гад ку, што на пра ця-
гу на ступ ных дзён коль касць па-
ру шэн няў па мен шыц ца, бар та выя 
пры ла ды бу дуць атры ма ны кі роў-
ца мі і раз ме шча ны на аў-
та ма бі лях. 

На цы я наль ны На цы я наль ны   ��
               ін та рэс               ін та рэс ГРО ШЫ НА ДА РО ГАХ ПА ЧА ЛА ГРО ШЫ НА ДА РО ГАХ ПА ЧА ЛА 

ЗБІ РАЦЬ ЭЛЕКТ РО НІ КАЗБІ РАЦЬ ЭЛЕКТ РО НІ КАЗ пер шых га дзін пер ша га 
жніў ня стар та ва ла 
ка мер цый ная экс плу а та цыя 
элект рон най сіс тэ мы BеlTоll, 
з да па мо гай якой здзяйс ня ец ца 
спаг нан не пла ты за пра езд па 
не ка то рых да ро гах Бе ла ру сі. 
За не каль кі га дзін 
элект рон ным «ка сі рам» 
на да ро гах бы ло са бра на 
больш за 600 млн руб лёў 
з кі роў цаў-ка рыс таль ні каў 
сіс тэ мы но ва га на цы я наль на га 
пра ек та. Аб гэ тым па ве да міў 
на мес нік мі ніст ра транс пар ту 
і ка му ні ка цый Бе ла ру сі 
Аляк сей АЎ РА МЕН КА.

Кры ху даж джоў 
i зноў спя ко та
У пят нi цу на тэ ры то рыю на-
шай кра i ны бу дуць па сту-
паць вiль гот ныя па вет ра ныя 
ма сы з Бал тый ска га мо ра, 
па ве да мi ла рэ дак цыi спе-
цы я лiст Рэс пуб лi кан ска га 
гiд ра мет цэнт ра Мiнп ры ро-
ды Воль га ФЯ ДО ТА ВА.

Удзень ча ка юц ца ка рот ка ча-
со выя даж джы, у асоб ных ра ё-
нах маг чы мы на валь нi цы. Мак-
сi маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 
— 18—24 цяп ла. У вы хад ныя 
праг на зу ец ца па вы ша ны ат-
мас фер ны фон. Ад нак у су бо ту 
на ўсхо дзе кра i ны яшчэ бу дзе 
гас па да рыць вiль гот нае па вет-
ра з Бал ты кi. Та му 3 жнiў ня па 
ўсход нiм рэ гi ё не Бе ла ру сi бу-
дуць на зi рац ца ка рот ка ча со выя 
даж джы. На ас тат няй тэ ры то рыi 
— без апад каў. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ў ноч на су бо ту 10—15 
цяп ла, удзень ад плюс 18 па 
паў ноч ным ус хо дзе да плюс 28 
па паў днё вым за ха дзе 
Бе ла ру сi. 2

Та ры фы за пе ра мя шчэн не 
па бе ла рус кіх аў та ма гіст ра лях 
уста ноў ле ны ў за леж нас ці 
ад тэх ніч на да пу шчаль най 
агуль най ма сы транс парт на га 
срод ку і коль кас ці во сяў 
і скла да юць ад 0,04 еў ра 
да 0,12 еў ра за кі ла метр.


