
АНД РЭЙ КА БЯ КОЎ ДА РУ ЧЫЎ 
МІНТ РАН СУ АК ТУ А ЛІ ЗА ВАЦЬ 

ТЭХ НА ЛА ГІЧ НЫЯ КАР ТЫ 
ДА РОЖ НА ГА БУ ДАЎ НІЦ ТВА

Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі, стар шы ня ра-
бо чай гру пы па праб лем ных пы тан нях у бу даў ні чай га лі не 
Анд рэй Ка бя коў да ру чыў Мі ніс тэр ству транс пар ту і ка му ні-
ка цый ак ту а лі за ваць тэх на ла гіч ныя кар ты да рож на га бу даў-
ніц тва. Аб гэ тым ён за явіў на чар го вым па ся джэн ні гру пы, 
па ве дам ляе ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Чле ны ра бо чай гру пы па праб лем ных пы тан нях у бу даў ні чай 
га лі не ад зна чы лі, што сён ня ў да рож ным бу даў ніц тве ак тыў на пры-
мя ня юц ца су час ныя тэх на ло гіі, ад нак пры гэ тым вы ка рыс тоў ва юц ца 
ўста рэ лыя тэх на ла гіч ныя кар ты. У су вя зі з гэ тым Анд рэй Ка бя коў 
да ру чыў Мінт ран су прад ста віць дак лад ную схе му ра бо ты па ар га-
ні за цыі свое ча со вай рас пра цоў кі тэх на ла гіч ных карт, што ад па вя-
да юць тым тэх на ло гі ям і тэх ні цы, якія пры мя ня юц ца ў да рож ным 
бу даў ніц тве. «Каб не атры ма ла ся так, што пры мя ня юц ца ўста рэ лыя 
тэх на ла гіч ныя кар ты з ра ней шы мі рас цэн ка мі за вы ка нан не ра бо ты, 
а вы ка рыс тоў ва ец ца но вая су час ная тэх ні ка з вы со кай пра дук цый-
нас цю, за ра бо ту якой згод на з кар та мі пла цяць як за 
ка пан не ла па тай», — пад крэс ліў ён.
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Пра чнуў шы ся, 
дзі ця па він на ба чыць 
усмеш ку на ва шым 
тва ры і чуць пя шчот ны 
го лас. Не пад га няй це 
дзі ця зран ку. 
Ле пш больш дак лад на 
раз лі чы це не аб ход ны 
час на збо ры. 53

Ця пер Бла кіт ная кры ні ца 
з'яў ля ец ца пом ні кам 
пры ро ды рэс пуб лі кан ска га 
зна чэн ня. 
Ва да б'е з глы бі ні 
ў сот ню ці дзве мет раў: 
яна мі не ра лі за ва ная, 
чыс тая і вель мі 
смач ная. 

Бе ла рус ка Свят ла на 
Куз ня цо ва пе ра маг ла 
на кон кур се «Мі сіс 
Су свет-2013». Жу ры 
пры су дзі ла дзяўчыне 
га лоў ную ўзна га ро ду 
між на род на га фо ру му, 
які за вяр шыў ся 
ў Ару бе. 3

Брэст     + 24°
Віцебск     + 23°
Гомель     + 27°
Гродна     + 21°
Магілёў     + 25°
Мінск     + 24°  

Кож ны раз, бы ва ю чы ка ля сла ву тай Бла кіт най кры ні цы за ра кою Сож, імк-
ну ся па тра піць у не вя лі кую вё сач ку з мі ла гуч най наз вай Бла га даць. Апош ні 
раз на вед ваў яе ў 2007-м. І вось зноў вы ра шыў за зір нуць да яе жы ха роў, 
якія, ня гле дзя чы на чар но быль скае за брудж ван не, за ста ва лі ся людзь мі ад-

да ны мі сва ёй ма лой ра дзі ме. А яшчэ пра ца ві ты мі і вя сё лы мі, кла пат лі вы мі і 
май стра вы мі. Іх май стэр ства спрад ве ку вы яў ля ла ся ў ткац тве і вы шы ван ні 
руч ні коў, пля цен ні з ла зы ко шы каў, ва ўмен ні вы раб ляць бон дар-
скі по суд і вы пя каць хлеб.

КК  �� роп ка на пла не це:роп ка на пла не це:
N53 21.232N53 21.232
E31 04.005E31 04.005

$7,8 млрд
укла лі за меж ныя ін вес та ры 
ў пер шым паў год дзі ў рэ аль ны 
сек тар эка но мі кі Бе ла ру сі. Гэ та 
на 12,5% больш, чым за ана ла гіч-
ны пе ры яд 2012 го да, па ве дам ляе 
Бел стат. Асноў ны мі ін вес та ра-
мі ар га ні за цый рэс пуб лі кі ста-
лі суб' ек ты гас па да ран ня Ра сіі 
(47,4% ад усіх ін вес ты цый), Злу-
ча на га Ка ра леў ства (24%), Кіп-
ра (6,6%), Ні дэр лан даў (4,3%), 
Аў стрыі (4,1%).

Па вод ле ін фар ма цыі Бел-
ста та, най боль шыя су мы за-
меж ных ін вес ты цый па сту пі-
лі ў ар га ні за цыі ганд лю (39,8% 
ад усіх ін вес ты цый), транс-
парт (29,6%), пра мыс ло вас ці 
(18,8%). Ва ла вае па ступ лен не 
пра мых за меж ных ін вес ты-
цый скла ла 82% ад усіх за-
меж ных ін вес ты цый і па вя-
лі чы ла ся на 17,8%. Асноў най 
фор май пры цяг нен ня пра мых 
ін вес ты цый бы лі па зы ко выя 
ін стру мен ты (75,8%).

БЛА ГА ДАЦЬ ЗА СО ЖАМБЛА ГА ДАЦЬ ЗА СО ЖАМ

Мо таль у шос ты раз стаў мес цам між на род на-
га ку лі нар на га фес ты ва лю. У су бо ту зран ку ў 
мяс тэч ка збі ра лі ся шмат лі кія гос ці. Боль шасць 
з іх ста ра ла ся па спець у Спа са-Пра аб ра жэн-
скую царк ву на свя точ ную служ бу, пры све ча ную 
1025-год дзю Хры шчэн ня Ру сі. Ад туль удзель ні кі лі-
тур гіі прай шлі на цэнт раль ную пло шчу, дзе ад бы-
ло ся ўра чыс тае ад крыц цё фес ты ва лю. Пры сут ных 
бла сла віў епіс кап Пін скі і Лу ні нец кі Стэ фа ній.

Сё ле та фэст асаб лі вы ак цэнт зра біў на гіс то рыю краю. 
У бу дын ку пош ты ад кры лі фі лі ял ар хеа ло гіі Мо та льска га 
му зея на род най твор час ці. Но вы му зей атры маў наз ву 
«На шы ка ра ні». Як рас ка за ла за гад чы ца фі лі яла Але на 
За ля шчук, збі раць экс па на ты для но вай экс па зі цыі па ча лі 
га доў двац цаць та му. Ці ка выя шыль ды, ка мя ні, па мят ныя 
дош кі, да ку мен ты пры но сі лі мяс цо выя жы ха ры, школь-
ні кі. Ця пер гэ ты ма тэ ры ял, апра ца ва ны спе цы я ліс та мі, 
утва рыў ці ка вы зрэз ста ро нак гіс то рыі краю.

Чым-чым, а гіс то ры яй амаль 600-га до вы Мо таль ба-
га ты. Не ка лі яму па спры я ла сла ву тая Бо на Сфор ца, ка-
ра ле ва поль ская, вя лі кая кня гі ня лі тоў ская. Спа да ба лі ся 
ёй мяс ці ны, а так са ма пра ца ві тыя лю дзі. Вось і ўзвя ла 
пры го жая італь ян ка ад ну са сва іх рэ зі дэн цый у Мо та лі. 
Атры ма ла мяс тэч ка маг дэ бург скае пра ва ў 1555 го дзе, 
на ват ра ней, чым па вя то вы Пінск. Па цяг ну лі ся сю ды 
ганд ля ры, ра мес ні кі. Сла ва пра мо та льскія кір-
ма шы па ка ці ла ся да лё ка за ме жы Па лес ся.

Ку лі нар ны фэстКу лі нар ны фэст  ��

У МО ТА ЛІ БЫ ЛО СМАЧ НА!
Брэн да вы із ра іль скі ку хар упа да баў бе ла рус кія дра ні кі
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ППад во рак Мах роў ска га сельсаветаад во рак Мах роў ска га сельсавета

ВІ ЦЭ-ПРЭ ЗІ ДЭН ТАМ ІРА НА СТА ЛА ЖАН ЧЫ НА
Прэ зі дэнт Іра на Ха сан Ру ха ні пад пі саў указ аб пры зна чэн ні Эль хам Амін за дэ ві цэ-прэ-

зі дэн там па пра ва вых пы тан нях. Амін за дэ ста ла пер шай жан чы най, якая за ня ла та кую 
вы со кую па са ду ў кі раў ніц тве кра і ны. Ру ха ні ва ўка зе ад зна чыў, што зра біў вы бар на ка-
рысць Амін за дэ, па коль кі яна ва ло дае не аб ход ны мі на ву ко вы мі ве да мі, мае юры дыч ную 
пад рых тоў ку, во пы там у сфе ры за ка на даў ства і вы со кія ма раль ныя якас ці», па ве дам ля-
юць іран скія СМІ. Ра ней Эль хам Амін за дэ ўва хо дзі ла ў склад пар ла менц ка га ка мі тэ та па 
на цы я наль най бяс пе цы і знеш няй па лі ты цы, а ў апош ні час бы ла пра фе са рам фа куль тэ та 
пра ва Тэ ге ран ска га ўні вер сі тэ та.

СУР' ЁЗ НЫЯ АД НО СІ НЫ НЕ ПА ЗБАЎ ЛЯ ЮЦЬ МУЖ ЧЫ НУ 
ЦІ КА ВАС ЦІ ДА ПРЫ ГО ЖА ГА ПО ЛУ

На дум ку на ву коў цаў, на яў насць па ста ян най парт нёр кі, на ват той, што за да валь няе муж чы ну па ўсіх 
па ра мет рах, не мо жа спы ніць яго ад флір ту з ін шы мі жан чы на мі. Па вод ле апош ня га да сле да ван ня, не сва-
бод ныя муж чы ны пе ра жы ва юць мі ні мум тры за ка ха нас ці «на ба ку», пі ша The Tіmes of Іndіa. Та кім чы нам, 
чвэрць муж чын пры зна ец ца: яны лі чаць, што на пра цы мі ні мум дзве су пра цоў ні цы сек су аль на пры ваб ныя. 
А кож ны дзя ся ты муж чы на па зі тыў на ад клі ка ец ца пра су сед ку. Ад на пя тая муж чын, якая пры ма ла ўдзел у 
да сле да ван ні, за яві ла, што ім па да ба ец ца дзяў чы на ці жон ка ад на го з сяб роў.

У ЮНАЙ БРЫ ТАН КІ ІQ БОЛЬ ШЫ, ЧЫМ У ЭЙ НШТЭЙ НА?
Бры тан ская школь ні ца Ке рыс Кук са мі-Пар нел у 11 га доў па ка э фі цы ен це ін тэ ле кту апя рэ дзі ла Бі ла Гей тса 

і Аль бер та Эй нштэй на, пе ра да юць ін фар ма генц твы. Ка э фі цы ент ін тэ ле кту дзяў чын кі скла дае 162 ба лы, што, 
у пры ват нас ці, пе ра вы шае 160-баль ныя па каз чы кі Бі ла Гей тса і Аль бер та Эй нштэй на. Ке рыс, як лі чаць спе цы я ліс-
ты, ува хо дзіць у 0,004 пра цэн та лю дзей, якія ка лі-не будзь па каз ва лі та кі вы нік. Бры тан ка пра хо дзі ла тэс ці ра ван-
не ў ар га ні за цыі Мен са для лю дзей з вы со кім ка э фі цы ен там ін тэ ле кту, дзе ўжо зна хо дзіц ца яе баць ка, ІQ яко га 

скла дае 142 ба лы. Па вод ле слоў дзяў чын кі, яна толь кі ха це ла па біць ІQ свай го 
баць кі і ні як не ду ма ла, што ка э фі цы ент яе ін тэ ле кту бу дзе та кі вы со кі. Па вод ле 
слоў баць коў дзяў чын кі, Ке рыс амаль ні чым не ад роз ні ва ец ца ад ра вес ні каў. 
Яна не вя дзе ін тэ ле кту аль ных раз моў, у гэ тым уз рос це яе больш ці ка вяць мо да, 
за ба вы і доб рыя ацэн кі ў шко ле. Са ма Ке рыс рас каз вае, што ў бу ду чым ха це ла 
б пра ца ваць у бан ку або на ват стаць кі раў ні ком Бан ка Анг ліі, і спа дзя ец ца, што 
вы со кі ІQ спат рэ біц ца ёй у жыц ці. Ра зам з тым, на дум ку не ка то рых ву чо ных, 
ІQ-тэс ты не мо гуць даць поў на га ўяў лен ня аб ін тэ ле кце.

БАЛ ТЫ КА ПРЫ ГО НІЦЬ 
ДА НАС ДАЖДЖЫ 

І НАВАЛЬНІЦЫ
У ноч на пят ні цу бу дзе толь кі 7—13 цяп ла

Ат мас фер ны фронт з бо-
ку За ход няй Еў ро пы пры-
ня се сён ня на тэ ры то рыю 
Бе ла ру сі ка рот ка ча со-
выя даж джы, 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.

У асоб ных ра ё нах у аў то-
рак ча ка юц ца на валь ні цы, 
пры на валь ні цах — уз мац нен не вет ру па ры ва мі да 15—18 м/с. У 
Брэсц кай і Го мель скай аб лас цях мес ца мі моц ныя даж джы. Мак-
сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень 22—28 цяп ла.

У се ра ду гэ ты ат мас фер ны фронт бу дзе ру хац ца да лей на ўсход 
кан ты нен та. Та му ўна чы амаль паў сюд на, а ўдзень мес ца мі ка рот-
ка ча со выя даж джы, у асоб ных ра ё нах на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ў ноч на се ра ду плюс 11—17 гра ду саў, удзень — ад 18 да 
25 гра ду саў, а на ўсхо дзе Го мель скай воб лас ці — да 27 цяп ла.

15 жніў ня ўна чы яшчэ без апад каў, а ўдзень мес ца мі па паў ноч-
на-за ход няй па ло ве не вя лі кія даж джы. Кры ху па ха ла дае. Уна чы 
ста не ўжо 8—14 цяп ла, а ўдзень — плюс 18—25 гра ду саў. Не 
праг на зу ец ца апад каў і ў ноч на пят ні цу, а вось удзень у асоб ных 
ра ё нах маг чы мы даж джы і на валь ні цы. Ра ні цай мес ца мі ту ман. 
Уна чы ста не яшчэ свя жэй — уся го плюс 7—13 гра ду саў, а ўдзень 
— ад 20 да 25 цяп ла. 

Сяр гей КУР КАЧ.

ВЫ БУ ХІ ЗА МІ НІ РА ВА НЫХ 
АЎ ТА МА БІ ЛЯЎ У БАГ ДА ДЗЕ 

ЗА БРА ЛІ ЖЫЦ ЦІ БОЛЬШ 
ЗА 60 ЧА ЛА ВЕК

Вы бу хі за-
мі ні  ра ва ных 
аў та ма бі ляў у 
не каль кіх ра-
ё нах Баг да да 
за бра лі жыц-
ці больш за 
60 ча ла век, 
ка ля 200 атры ма лі ра нен ні, па ве дам ля юць 
ін фар ма генц твы. Вы бу хі пра гры ме лі як у су-
ніц кіх, так і ў шы іц кіх ра ё нах го ра да 10 жніў ня. 
На чы не ныя ўзрыў чат кай ма шы ны бы лі пры-
пар ка ва ны на ву лі цах ка ля рын каў, ка вяр няў 
і рэ ста ра наў, дзе лю дзі ад зна ча лі за кан чэн-
не свя то га для му суль ман ме ся ца Ра ма дан. 
Акра мя та го, 25 ча ла век за гі ну лі і дзя сят кі 
атры ма лі ра нен ні 10 жніў ня ў вы ні ку вы бу-
ху бом бы ў го ра дзе Туз-Хур ма ту на поў на чы 
кра і ны. Па па пя рэд ніх да ных, там так са ма быў 
уза рва ны за мі ні ра ва ны аў та ма біль. У апош нія 
ме ся цы ў Іра ку на зі ра ец ца рэз кі рост на сіл ля, 
ах вя ра мі яко га час та ста но вяц ца мір ныя жы-
ха ры. Ця пе раш ні Ра ма дан ужо на зва лі са мым 
кры ва вым за апош нія пяць га доў: ах вя ра мі 
на па даў ста лі больш за 670 ча ла век. Асноў-
най пры чы най на зы ва юць на пру жа насць у 
ад но сі нах па між шы іц кай і су ніц кіх су пол ка-
мі. Уво гу ле з па чат ку го да пад час тэ рак таў у 
Іра ку за гі ну ла больш за 4 тыс. ча ла век, ка ля 
10 тыс. атры ма лі ра нен ні.

У Бла га да ці жа но чы твар. «Жа но чы парт рэт» шас ці га до вай даў нас ці.У Бла га да ці жа но чы твар. «Жа но чы парт рэт» шас ці га до вай даў нас ці.

Пётр ПРА КА ПО ВІЧ: 
«ДЛЯ ПА СПЯ ХО ВАЙ 

МА ДЭР НІ ЗА ЦЫІ НЕ АБ ХОД НА 
ВЫ БУ ДОЎ ВАЦЬ СІС ТЭ МУ 

ЭКА НА МІЧ НА ГА КІ РА ВАН НЯ»
Пы тан ні комп лекс най ма дэр ні за цыі бе ла рус кай эка но мі-
кі бы лі ў цэнт ры ўва гі ў час дак ла да Прэ зі дэн ту Бе ла ру сі 
Аляк санд ру Лу ка шэн ку 12 жніў ня на мес ні ка прэм' ер-мі-
ніст ра Пят ра Пра ка по ві ча, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе 
кі раў ні ка дзяр жа вы.

Ма дэр ні за цыя з'яў ля ец ца важ ней шым пы тан нем для кра і ны, па-
коль кі дае маг чы масць за кошт па вы шэн ня пра дук цый нас ці пра цы 
за бяс пе чыць рост жыц цё ва га ўзроў ню на сель ніц тва і вы ра шыць 
праб ле му да сяг нен ня ўстой лі ва га да дат на га саль да знеш ня га ганд-
лю, яго зба лан са ва нас ці, па вы сіць кан ку рэн та здоль насць та ва раў. 
Та му кі раў нік дзяр жа вы тры мае на па ста ян ным кант ро лі пы тан ні 
пра вя дзен ня комп лекс най ма дэр ні за цыі і сур' ёз на па тра буе з ура да 
за пра вя дзен не гэ тай ра бо ты, ад зна чы лі ў прэс-служ бе.

Як бы ло да ло жа на Прэ зі дэн ту, у цэ лым за пер шае паў год дзе 
ўда ло ся да біц ца ста ноў чых кро каў у гэ тым на прам ку. Рас пра ца ва-
ны і рэа лі зу юц ца пра гра мы ма дэр ні за цыі на 3680 прад пры ем ствах 
з дзяр жаў най до ляй улас нас ці і ка ля 1 тыс. пры ват ных. Гэ ты пра-
цэс ахоп лі вае так са ма раз віц цё ма лых і ся рэд ніх прад пры ем стваў. 
Акра мя та го, вы ра ша юц ца пы тан ні са ства рэн нем но вых буй ных 
вы твор час цяў на ба зе за меж на га і бе ла рус ка га ка пі та лу.

У той жа час ві цэ-прэм' ер са шка да ван нем кан ста та ваў, што па каз-
чы кі за пер шае паў год дзе яшчэ да лё кія ад за пла на ва ных у цэ лым па 
го дзе. Так, вы руч ка на ад на го за ня та га ў эка но мі цы за гэ ты пе ры яд 
вы рас ла на 11,5 пра цэн та ад нос на па каз чы каў мі ну ла га го да, у той жа 
час па вы ні ках го да яна па він на скла даць не менш як 25 пра цэн таў. 
Ся род вы твор час цяў, якія не вы кон ва юць гэ ты па каз чык, прад пры ем-
ствы Мі ніс тэр ства пра мыс ло вас ці, кан цэр на «Бел наф та хім».

Па вы ні ках ра бо ты за 6 ме ся цаў гэ та га го да ін вес ты цыі ў асноў ны 
ка пі тал скла лі 108,8 пра цэн та ад нос на пер ша га паў год дзя мі ну ла га 
го да. Гэ та кры ху вы шэй за пра гноз ныя па каз чы кі (106 пра цэн таў), 
ад нак так са ма з'яў ля ец ца вель мі не да стат ко вым для за бес пя чэн ня 
вы ка нан ня за пла на ва на га пра гра май ма дэр ні за цыі па ўсіх прад-
пры ем ствах. Па вод ле слоў Пят ра Пра ка по ві ча, фак тыч на на сён ня 
менш за па ло ву прад пры ем стваў вы кон ва юць гра фік.

На яго дум ку, для вы ра шэн ня за дач ма дэр ні за цыі не аб ход на 
пры маць да дат ко выя ме ры.

Ад нак са мае моц нае ад ста ван не, ад зна чыў ві цэ-прэм' ер, — у 
пра вя дзен ні ар га ні за цый на-эка на міч най ма дэр ні за цыі. «Ні я кае 
са мае дас ка на лае аб ста ля ван не, тэх на ло гіі не бу дуць эфек тыў-
на пра ца ваць, ка лі не вы бу да ва на сіс тэ ма кі ра ван ня, сіс тэ ма 
ма ты ва цыі ра бот ні каў, за ха ван ня вель мі стро гай дыс цып лі ны і 
тэх на ло гій. Ка лі мы гэ та га не зро бім, то не змо жам эфек тыў на 
вы ка рыс тоў ваць тыя рэ сур сы, якія ўкла дзём у тэх ніч ную ма дэр-
ні за цыю», — ска заў Пётр Пра ка по віч.

Ён пад крэс ліў, што за да ча ў тым, каб ства рыць сіс тэ му эка-
на міч на га кі ра ван ня, якая за бяс пе чыць кан ку рэн та здоль насць 
бе ла рус кай пра дук цыі, яе ад па вед насць леп шым су свет ным па-
каз чы кам. «Сён ня, на жаль, мы больш за ўсё ад ста ём ме на ві та 
з-за ад сут нас ці жорст ка га за ха ван ня тэх на ло гій, што і пры во дзіць 
да тых пы тан няў, у якіх мы з'яў ля ем ся па мно гіх на прам ках не кан-
ку рэн та здоль ны мі», — ска заў ві цэ-прэм' ер.

Кі раў нік дзяр жа вы да ру чыў пры няць усе не аб ход ныя ме ры для та-
го, каб у цэ лым па го дзе ўсе за пла на ва ныя пра гра май ма дэр ні за цыі 
па каз чы кі бы лі вы ка на ны ў поў ным аб' ёме па ўсіх на прам ках. Гэ та 
дасць маг чы масць у тым лі ку зра біць доб ры за чын на 2014—2015 га-
ды ў ма дэр ні за цыі ўсёй эка но мі кі. Пётр Пра ка по віч за пэў ніў, што ўрад 
пры ме ўсе не аб ход ныя ме ры для вы ка нан ня да ру чэн ня Прэ зі дэн та.
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Мі ні маль ная за ра бот ная пла та (МЗП) 
за лі пень бя гу ча га го да не ін дэк су ец ца, 
па коль кі ін дэкс спа жы вец кіх цэн за лі пень 
да сту дзе ня не пе ра сяг нуў пя ці пра цэнт ны 
па рог. Та кім чы нам, ме сяч ная мі ні маль ная 
за ра бот ная пла та па-ра ней ша му скла дае 
Br1 млн 395 тыс., па га дзін ная мі ні маль ная 
за ра бот ная пла та — Br8 тыс. 340.

У Бе ла ру сі на 1 жніў ня бя гу ча га го да 
ўзро вень за рэ гіст ра ва на га бес пра цоўя за-
ха ваў ся на ўзроў ні 0,5 пра цэн та да коль-
кас ці эка на міч на ак тыў на га на сель ніц тва.

Іні цы я ты ва На цы я наль на га бан ка па 
ўста наў лен ні лі мі ту пла ця жу на яў ны мі гра-
шо вы мі срод ка мі пры апла це на сель ніц-
твам та ва раў і па слуг у па ме ры 1,5 тыс. 
ба за вых ве лі чынь пад тры ма на чле на мі 
між ве да мас на га ка ар ды на цый на га са ве та 
па раз віц ці сіс тэ мы без на яў ных раз лі каў. 

Гран-пры між на род на га тэ ат раль на га 
фес ты ва лю «Ва са ра-2013» (Ле та-2013), 
які прай шоў у лі тоў скім го ра дзе Друс кі-
нін кай, да стаў ся «Пі ка вай да ме» Гро дзен-
ска га аб лас но га тэ ат ра ля лек.

У пят ні цу ва ўзрос це 38 га доў пай шоў 
з жыц ця прад зю сар Дзміт рый Ба ра наў. 
Ён быў зной дзе ны ва ўлас ным аў та ма бі лі, 
па вод ле па пя рэд няй ін фар ма цыі смерць 
на сту пі ла ў вы ні ку рап тоў на га спы нен ня 
сэр ца. Дзміт рый Ба ра наў быў вя до мы як 
прад зю сар Але ны Лан ской і кі раў нік пра -
д зю сар ска га цэнт ра «Спа маш», удзель ні чаў 
у тэ ле пра ек тах «Еў ра фэст», «Хіт-мо мант», 
«Зор ны дзі лі жанс». Ме на ві та пры ўдзе ле 
Ба ра на ва бе ла рус кія ар тыс ты па ка за лі леп-
шыя па куль што вы ні кі на «Еў ра ба чан ні».


