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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

У Бе ла ру сi за сту дзень—лi-
пень гэ та га го да за рэ гiст ра ва-
на амаль 44,9 тыс. шлю баў, 
iх коль касць па вя лi чы ла ся ў 
па раў на ннi з ана ла гiч ным пе-
ры я дам мi ну ла га го да на 21,5 
пра цэн та. Што да ты чыц ца раз-
во даў, то за та кi ж пе ры яд iх за-
фiк са ва на менш як 20,4 тыс., iх 
ста ла менш на 17,3 пра цэн та.

Да 2025 го да до ля жы ха роў 
Бе ла ру сi, якiя ма юць за лiш-
нюю ва гу, мо жа да сяг нуць 50 
пра цэн таў, па ве да мi ла кi раў нiк 
ла ба ра то рыi праб лем зда роўя 
дзя цей i пад лет каў РНПЦ «Ма-
цi i дзi ця» Мар га ры та Дзе вял-
тоў ская.

Эко ла гi з ЗША звяр ну лi ся 
да Су свет най ме тэа ра ла гiч-
най ар га нi за цыi з прось бай 
пры свой ваць ура га нам iм ёны 
па лi ты каў, якiя iг на ру юць праб-
ле му змя нен ня клi ма ту.

КОРАТКА
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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 28.08.2013 г. 

Долар ЗША    8950,00
Еўра 11970,00
Рас. руб. 270,00
Укр. грыўня 1101,77

ЛІЧБА ДНЯ

AНЛАЙН-КАН ФЕ РЭН ЦЫЯ
ЯКІЯ ДА КУ МЕН ТЫ ПА ТРЭБ НЫ ДЛЯ ПРЫ ЗНА ЧЭН НЯ ПЕН СІІ?

Сён ня, 28 жніў ня, у 11.00 на сай це Мінп ра цы і са ца ба ро ны пач нец ца ан лайн-кан фе рэн цыя 
на тэ му: «Пад рых тоў ка і прад стаў лен не да ку мен таў для пры зна чэн ня пен сій».

Ра шэн не аб пры зна чэн ні пен сіі пры ма ец ца на асно ве комп лекс най ацэн кі да ку мен таў, па да-
дзе ных ор га ну па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не. Ад сут насць ха ця б ад на го, на пер шы 
по гляд, не па трэб на га, мо жа іс тот на паў плы ваць на па мер пен сіі.

Якія да ку мен ты не аб ход ныя для пры зна чэн ня пен сіі? Што ра біць, ка лі да ку мен ты стра-
ча ны? І на огул, хто іх па ві нен збі раць — ор ган па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не, 
най маль нік або сам ра бот нік?

Ад ка зы на гэ тыя і мно гія ін шыя пы тан ні, звя за ныя з пад рых тоў кай і прад стаў лен нем да ку мен таў 
для на зна чэн ня пен сій, вы мо жа це атры маць пад час ан лайн-кан фе рэн цыі ў на чаль ні ка га лоў на га 
ўпраў лен ня пен сій на га за бес пя чэн ня На тал лі Ула дзі мі ра ўны МУ РАШ КЕ ВІЧ, на чаль ні ка ад дзе ла 
ар га ні за цыі пен сій на га за бес пя чэн ня Ні ны Мі хай лаў ны ЛУ ЗІ НАЙ, на чаль ні ка ад дзе ла пен сій-
на га за ка на даў ства Але ны Ва сіль еў ны ГО МА РА ВАЙ і ін шых спе цы я ліс таў гэ та га ўпраў лен ня.

9 млн 461,5 тыс. 
ча ла век 

скла дае, па вод ле апе ра тыў ных 
да ных, коль касць на сель нiц тва 
кра i ны на 1 жнiў ня. У сту дзе-
нi—лi пе нi 2013-га на ра дзi ла-
ся 66 тыс. 876 дзя цей, што на 
2 тыс. 521 дзi ця больш, чым за 
та кi ж пе ры яд 2012 го да. Агуль-
ны ка э фi цы ент на ра джаль нас цi 
за сем ме ся цаў у цэ лым па рэс пуб-
лi цы склаў 12,2 на 1 тыс. жы ха-
роў (за ана ла гiч ны пе ры яд 2012-га 
— 11,8 пра мi ле). За сту дзень—лi-
пень 2013 го да па мер ла 74 тыс. 
891 ча ла век, або на 362 ча ла ве кi 
больш, чым за сту дзень—лi пень 
2012-га. На ту раль нае змян шэн-
не на сель нiц тва скла ла 8 тыс. 
15 ча ла век. Мiг ра цый ны пры-
рост у сту дзе нi—лi пе нi гэ та га 
го да ў па раў на ннi з ана ла гiч ным 
ле таш нiм пе ры я дам мi ну ла-
га па вя лi чыў ся на 36,6% i склаў 
5 тыс. 645 ча ла век. Да дат нае 
саль да мiг ра цыi скараціла на ту-
раль нае змян шэн не на сель нiц тва 
на 70,4% (у сту дзе нi—лi пе нi 2012 
го да — на 40,6%).

Ак ту аль нае пы тан неАк ту аль нае пы тан не  ��

І ЗНОЎ І ЗНОЎ 
ПРА «ТА ЛЕР КІ»ПРА «ТА ЛЕР КІ»

Мно гія на шы чы та чы тэ ле фа ну юць у рэ дак цыю і пы та юц-
ца, ці за кра не іх ня даў няя па ста но ва Са ве та Мі ніст раў, ка лі 
ан тэ на або кан ды цы я нер уста ноў ле ны да ўступ лен ня ў сі лу 
гэ та га да ку мен та. На га да ем, га вор ка ідзе пра па ста но ву Са-
ве та Мі ніст раў ад 16 мая 2013 го да № 384, якая за цвер дзі ла 
Па ла жэн не аб умо вах і па рад ку ўста ля ван ня на да хах і фа-
са дах шмат ква тэр ных жы лых да моў ін ды ві ду аль ных ан тэн 
і ін шых кан струк цый.

Дык ці бу дуць зма гац ца з «та лер ка мі» і як уз гад ніць пра ект іх 
уста ноў кі? На на шы пы тан ні ад ка заў на чаль нік упраў лен ня жыл-
лё вай гас па дар кі Мі ніс тэр ства жыл лё ва-ка му наль най гас па дар-
кі Эд мунд ГРЫШ КЕ ВІЧ.

Па ра дак раз мя шчэн ня ін ды ві ду аль ных ан тэн 
рэ гу лю ец ца, па чы на ю чы з 1994 го да

— Па сут нас ці, ні чо га но ва га ў да дзе най па ста но ве не змя шча-
ец ца, — раз во дзіць ру ка мі наш су раз моў ца. — Пер шы да ку мент, 
які рэ гу люе па ра дак раз мя шчэн ня ан тэн, з'я віў ся ў Мін ску яшчэ ў 
1994 го дзе. Ра шэн нем Мінск ага гар вы кан ка ма ад 10 са ка ві ка 1994 
го да № 164 бы ло пра ду гле джа на, што для ўста ноў кі ін ды ві ду аль най 
ан тэ ны гра ма дзя нін па ві нен атры маць зго ду экс плу а ту ю чай ар га ні-
за цыі, за мо віць пра ект ную да ку мен та цыю, пры цяг нуць для ман та жу 
ан тэ ны ар га ні за цыю, якая мае лі цэн зію на гэ ты від дзей нас ці, па-
цвер дзіць уста ноў ку ан тэ ны ак там вы ка на ных ра бот. Та кое ра шэн не 
бы ло пры ня та ў мэ тах пра ду хі лен ня не га тыў ных умоў экс плу а та цыі 
бу дын каў, не ўпа рад ка ва на га ўста ля ван ня ін ды ві ду аль ных 
ан тэн, па гро зы па дзен ня з вы шы ні іх эле мен таў.

ЭЛЕКТ РА МА БІЛЬ: 
ЦІ ХА, ЧЫС ТА, ТАН НА

Але пра ехаць у Бе ла ру сі мож на бу дзе 
толь кі 200 км

Кам па ніі Audі, BMW, Mercedes ства ра юць асоб ныя се рыі элект ра ма-
бі ляў. Элект рыч нае аў то ўпэў не на за ва ёў вае но вых пры хіль ні каў. 
Плю соў без ліч. Па коль кі еў ра пей скае сён ня — гэ та бе ла рус кае заўт-
ра, мы ча су не губ ля ем. Спа чат ку — сет ка за пра вак для элект ра ма-
бі ляў. Бу дзе сэр віс — бе ла ру сы за ці ка вяц ца аль тэр на тыў ным аў то. 
Бе ла ру сы за ці ка вяц ца — з'я віц ца по пыт. З'я віц ца по пыт — бу дзе 
пра па но ва. Гэ та ак ту аль на.

«Япо нец» акры ляе
Па да ры лі элект ра ма біль Nіssan Leaf. Шчас ця — па са мыя ву шы. А як жа 

інакш? Бла кіт ны хэтч бек, вы ка рыс тоў ва ю чы аль тэр на тыў ныя кры ні цы энер гіі, 
мае шэ раг іс тот ных пе ра ваг. Едзеш у аб са лют най ці шы ні (аж за снуць мож-
на). Ру ха вік ма гут ны і па слух мя ны. Ма шы на раз га ня ец ца ім гнен на. Ані я кіх 
рас хо даў на па лі ва. За бы ва еш ся пра ўзроў ні мас ла, аха лодж ван не ра ды я-
та ра. Кар бю ра тар веч ны. А яшчэ элект ра ма біль на ва кол ле не за брудж вае. 
Пры ро да ка жа: «Вя лі кі дзя куй!»

Але лу наць у над хмар'і доў га не да во дзіц ца. Ка мен та ры спе цы я ліс таў 
у сфе ры элект рыч на га аб ста ля ван ня пры му ша юць спус ціц ца на зям лю. 
Па вод ле слоў Кан стан ці на Шыш ко ва, на мес ні ка ды рэк та ра фір мы «Эк-
сі мэ лект ра», ула даль ні ку элект ра ма бі ля Nіssan Leaf, як ні кру ці, смя яц ца 
апош ня му не на ка на ва на. Мак сі маль ны пра бег элект рыч на га аў то скла дае 
200 кі ла мет раў без пад за рад кі. Гэ та пры клад на ты дзень бес тур бот на га 
ка тан ня па Мін ску. Ты дзень скон чыў ся. Пра ва ка цый нае пы тан не: а што 
да лей? Ня ўжо адзі ны ва ры янт — на кі ра вац ца па слуш ныя па ра ды на 
ра дзі му на ша га па да рун ка, у Япо нію? Не, прос та на бі ра ем ся цяр пен ня, 
каб да ча кац ца мо ман ту, ка лі за праў кі но ва га ты пу з'я вяц ца і ў 
Бе ла ру сі.3 6
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На ву ко вы су пра цоў нiк ад дзе ла «Пры-
ро да i эка ло гiя» Брэсц ка га края знаў-
ча га му зея Вi та лiй Iва ноў (на фо та-
здым ку) 9-ы год за пар удзель нi чаў 
у Рэс пуб лi кан скiм эка ла гiч ным фо-
ру ме, фi нал яко га сё ле та прай шоў у 
Баб руй ску. Ма ла до му на ву коў цу бы-
ло важ на па дзя лiц ца сва i мi по гля да мi 
i на пры кла дах рэ гi ё наў Брэст чы ны 
рас па вес цi пра на за па ша ны во пыт у 
спра ве за ха ван ня на ва коль на га ася-
род дзя. Так са ма яму цi ка ва бы ло да-
ве дац ца i пра зда быт кi эко ла гаў з iн-
шых рэ гi ё наў Бе ла ру сi, у тым лi ку i 
Ма гi лёў шчы ны.
— У эко ла гаў так са ма ёсць свае «да-
жын кi», — ка жа Вi та лiй Iва ноў. 5

Вяртання канадскага 
трэнера ў беларускую 
зборную, здаецца, 
чакалi ўсе: кiраўнiкi 
хакейнай федэрацыi, самi 
спартсмены, заўзятары. 
А ён, як i належыць 
прафесiяналу, прыляцеў — 
i адразу ўзяўся 
за работу. У БАБ РУЙСК, НА ЭКА ФО РУМ!У БАБ РУЙСК, НА ЭКА ФО РУМ!
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