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Рэакцыя чытачоў 
на артыкулы журналістаў 
часам бывае вельмі 
неадназначная. 
Спрэчкі «па тэме» 
і «тролінг» у інтэрнэце 
абмяркоўваюць у чарговай 
рубрыцы 
«Мая праўда». 

Хутка і мінскі 
кінапракат будзе 
атрымліваць сусветныя 
кінанавінкі праз 
высакахуткасны 
інтэрнэт акурат 
у кінатэатры. 
Навошта? Чытайце 
падрабязней.

Пад Мсці сла вам у ра цэ 
Віх ра знай шлі ўні каль-
ныя да спе хі ры ца ра, але 
ста ра жыт ную зброю 
з яго па спеў звез ці ў 
Маск ву «чор ны ка паль-
нік».

Ры цар скія да спе хі па чат ку 
XVІ ста год дзя ва я ра Вя лі ка га 
Княст ва Лі тоў ска га ў вы дат ным 
ста не на зва лі ар хеа ла гіч най 
сен са цы яй. За гад чык ка фед ры 
ар хеа ло гіі і спе цы яль ных гіс та-
рыч ных дыс цып лін Ма гі лёў ска-
га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя 

А. Ку ля шо ва, док тар гіс та рыч-
ных на вук, пра фе сар Ігар Мар-
за люк лі чыць да спе хі на ват 
са май знач най зна ход кай ста-
год дзя, ка лі ка заць пра ся рэд-
ня веч ную ар хеа ло гію.

Ад нак ака за ла ся, што гэ та гіс-
то рыя не толь кі зда быт ку, але і 
стра ты.

— Пач ну з та го, што ў нас 
ця пер прос та ка та стра фіч ная сі-
ту а цыя з ад кры тай мя жой, праз 
якую ў Ра сію вы во зяць на шы гіс-
то ры ка-куль тур ныя каш тоў нас-
ці, — рас ка заў Ігар Мар за люк. 
— Пры ехаў на Мсці слаў шчы ну 
мас коў скі дай вер, «чор ны» зда-
быт чык прад ме таў ча соў Дру гой 
су свет най вай ны. Яго геа ска нер 
за фік са ваў на дне Віх ры неш та 
вя лі кае і жа лез нае. Ён пад няў 
з гэ та га мес ца меч ва я ра, дзі-
ду і тры ба я выя ся ке ры. Лю дзі, 
якія ба чы лі ўвесь гэ ты пра цэс, 
па ве да мі лі апе ра тыў на, але тут 
уся го не каль кі дзя сят каў кі ла-
мет раў да мя жы, і свае зна ход кі 
ра сі я нін па спеў вы вез ці. А мы 
па ча лі пад вод ныя рас-
коп кі.

НЕ ЗНА ХОД КА, 
А СЕН СА ЦЫЯ!
І НА ГО ДА ЗА ДУ МАЦ ЦА ПРА НА ШЫ СКАР БЫ

Ка ля 700 кі ла гра маў ка ву-
ноў пла ну юць са браць сё ле-
та на ўчаст ку га род ні ны СВК 
«Оль гаў скае» Ві цеб ска га ра-
ё на. Ту рэц кі га ту нак ка ву на 
«Дэ мрэ» ўпер шы ню быў па-
са джа ны на план та цыі гас па-
дар кі ў гэ тым го дзе. Ён і стаў 
пер ша пра ход цам для са ма га 
паў ноч на га рэ гі ё на кра і ны.

ПАЎНОЧНЫЯ КАВУНЫПАЎНОЧНЫЯ КАВУНЫ

Ка вун у ру ках за гад чы ка ўчаст ка Ка вун у ру ках за гад чы ка ўчаст ка 
га род ні ны Вік та ра га род ні ны Вік та ра КОР СА КАКОР СА КА..Фо
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Аляк сандр ЮР КЕ ВІЧ, 
на мес нік стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду 
па аграр най па лі ты цы:

«Прад стаў ні кі ра сій скай ма-
лоч най га лі ны да стат ко ва вы со ка 
ацэнь ва юць пра цу бе ла рус кіх ка лег. 
У той жа час кі раў нік Фе дэ раль най 
служ бы Ра сіі па на гля дзе ў сфе ры 
аба ро ны пра воў спа жыў цоў і даб ра-
бы ту ча ла ве ка Ге надзь Ані шчан ка 
за явіў, што бе ла рус кія ма лоч ныя 
пра дук ты ні бы та не ад па вя да юць 
стан дар там якас ці і бяс пе кі. Ха чу 
на га даць, што ра ней прад стаў ні-
кі прад пры ем стваў «Danone-Юні-
мілк» з 13 рэ гі ё наў Ра сіі на вед ва лі 
Пру жан скі ра ён і па бы ва лі на ма-
лоч на та вар ных комп лек сах. Яны 
бы лі ўра жа ныя тым уз роў нем вы-
твор час ці ма ла ка, які ў нас ёсць. 
Яны за яві лі, што Ра сіі вель мі да лё ка 
да гэ та га ўзроў ню. Та му я ад каз на 
ма гу ска заць, што сён ня ў Бе ла ру-
сі па пы тан нях якас ці ма ла ка вы-
ка на на ве лі зар ная ра бо та, і ліч бы 
ка жуць са мі за ся бе. На прык лад, 
Брэсц кая воб ласць вы раб ляе ў год 
больш за 1 млн т ма ла ка, з яко га 
льві ная до ля (60-70%) ідзе на экс-
парт у Ра сій скую Фе дэ ра цыю».

СІ РЫЙ СКІЯ ЎЛА ДЫ ПРА ВЯ ЛІ ЭВА КУ А ЦЫЮ СТРА ТЭ ГІЧ НЫХ АБ' ЕК ТАЎ
Сі рый скія ўла ды пра вя лі эва ку а цыю стра тэ гіч ных аб' ек таў з-за ін фар ма цыі аб пад рых тоў цы кра ін НА ТА да на ня сен ня ўда ру па Сі рыі, па ве дам-

ля юць ін фар ма генц твы. Па вод ле па ве дам лен ня тэ ле ка на ла « Аль-Ара бія «, у Да мас ку прак тыч на поў нас цю за вер ша на эва ку а цыя цэнт раў су вя зі, 
ге не раль на га і па лі цэй скіх шта боў, ка ман да ван ня вай ско вых пад раз дзя лен няў, ура да вых уста ноў і ве дам стваў. Па ін фар ма цыі тэ ле ка на ла, шэ раг 
уста ноў і шта боў раз мяс ціў ся ў бра ні ра ва ных бу дын ках, раз ме шча ных у кро ка вай да ступ нас ці ад мес цаў іх па ста ян на га зна хо джан ня. Част ка шта-
боў пе ра мяс ці ла ся ў шко лы, якія так са ма ма юць аба ро ну на вы па дак ра кет на га аб стрэ лу. Ра ней па ве дам ля ла ся, што ЗША раз гля да юць пла ны 
на ня сен ня ўда ру па тэ ры то рыі Сі рыі ў блі жэй шыя дні. Да ме жаў кра і ны ў Між зем ным мо ры сцяг ну та знач ная гру поў ка аме ры кан скіх ВМС .

РА СІЯ АД ПРАЎ ЛЯЕ Ў МІЖ ЗЕМ НАЕ МО РА НО ВЫЯ КА РАБ ЛІ
У той час як да мер ка ва на га па чат ку ва ен най апе ра цыі за ход ніх кра ін у Сі рыі за ста юц ца лі ча ныя га дзі ны, сі ту а цыя пра цяг вае аб васт рац ца. 

Су сед нія кра і ны ма бі лі зу юць ар міі, дзяр жа вы па сту по ва вы во зяць сва іх гра ма дзян. На ват ін спек та ры ААН, якія пра ца ва лі на мес цы мер ка ва-
най хі ма та кі, спеш на згар ну лі дзей насць. Ра сія тым ча сам пра цяг вае вы каз ваць не за да во ле насць дзе ян ня мі ЗША і іх парт нё раў і ад на ча со ва 
на рошч вае гру поў ку ВМФ у Між зем ным мо ры. Ка ра бель ны са стаў па ста ян на га апе ра тыў на га злу чэн ня ВМФ у Між зем ным мо ры ў блі жэй шыя 
дні бу дзе ўзмоц не ны но вы мі ка раб ля мі, па ве да мі ла ў чац вер кры ні ца ў ра сій скім Генш та бе. Згод на з гэ тай ін фар ма цы яй, у блі жэй шыя дні гру-
поў ка па він на па поў ніц ца вя лі кім су праць ло дач ным ка раб лём Паў ноч на га фло ту. Паз ней да яе да лу чыц ца ра кет ны крэй сер Чар на мор ска га 
фло ту «Маск ва». Уво сень між зем на мор скую гру поў ку ВМФ па ві нен па поў ніць ра кет ны крэй сер Ці ха акі ян ска га фло ту «Ва раг».

ІЗ РА ІЛЬ ЦЯ НЕ Б'ЮЦ ЦА Ў ЧЭР ГАХ ПА ПРО ЦІ ВА ГА ЗЫ
Су праць га за вы бум, які па чаў ся ў Із ра і лі не каль кі дзён та му пас ля па ве дам лен няў аб мер ка ва най хі міч най ата цы ў пры га ра дзе сі рый скай ста лі цы, 

пра цяг вае на рас таць на фо не чу так аб бу ду чым ва ен ным уда ры За ха ду па Сі рыі. Ты ся чы лю дзей шмат га дзін за пар ста яць у чэр гах, каб атры маць 
про ці ва га зы. Ах вот ных так мно га, што з чац вяр га паш то выя ад дзя лен ні, ку ды пры хо дзяць пар тыі про ці ва га заў, бу дуць пра ца ваць да дат ко выя га-
дзі ны. З-за мес цаў у чар зе за про ці ва га за мі ўзні ка юць кан флік ты. У не ка то рых га ра дах на ват ад бы лі ся бой кі, удзель ні каў якіх за тры ма ла па лі цыя. 
А ў Іе ру са лі ме стан цыя вы да чы про ці ва га заў у ганд лё вым цэнт ры «Адан» бы ла за кры та пас ля та го, як на тоўп ува рваў ся ўнутр і па чаў рас хоп лі ваць 
про ці ва га зы без рэ гіст ра цыі, ба ю чы ся, што на ўсіх не хо піць. Між тым, не ка то рыя із ра іль ця не вы ра шы лі за ра біць на ажы я та жы. Но выя про ці ва га зы 
ў ары гі наль най упа коў цы, якія бяс плат на вы да юц ца гра ма дзян ска му на сель ніц тву, ужо з'я ві лі ся на аў кцы ён най ін тэр нэт-пля цоў цы.

ПА ЛІ ЦЫЯ НЬЮ-ЁР КА ПРЫ РАЎ НЯ ЛА МЯ ЧЭ ЦІ 
ДА ТЭ РА РЫС ТЫЧ НЫХ АР ГА НІ ЗА ЦЫЙ

Па лі цыя Нью-Ёр ка вы да ла сак рэт нае рас па ра джэн не, згод на з якім усе мя чэ ці го ра да пры раў ноў ва-
юц ца да тэ ра рыс тыч ных ар га ні за цый, пе ра да юць ін фар ма генц твы. Згод на з рас па ра джэн нем, па лі цыя 
мае пра ва вес ці на зі ран не за мя чэ ця мі, а так са ма ўста лёў ваць у іх шпі ён скую апа ра ту ру. Акра мя та го, 
су праць лю бо га вер ні ка мя чэ ці мо жа быць рас па ча та рас сле да ван не, для яко га не па тра бу ец ца до ка заў 
да чы нен ня ча ла ве ка да кры мі наль ных пра ва па ру шэн няў.

КІ ВІ — ЗА МЕ НА 
АН ТЫ ДЭ ПРЭ САН ТАМ 
І ЭНЕР ГЕ ТЫ КАМ

Ка лі з'я даць у дзень па дзве 
шту кі кі ві, мо жна па леп шыць 
са бе на строй і пра ду хі ліць раз-
віц цё дэ прэ сіі. Уні вер сі тэт Ата га 
спе цы яль на на зі раў за гру пай з 
54 ма ла дых лю дзей на пра ця гу 
6 тыд няў, каб вы явіць за яў ле ны 
эфект кі ві. Ака за ла ся, ме на ві та 
2 кі ві змян ша лі стом ле насць і 
пра явы дэ прэ сіі, да ва лі за рад 
энер гіі на дзень. Мяр ку ю чы па 
ўсім, пры чы на ў кан цэнт ра цыі 
ві та мі ну С у гэ тых эк за тыч ных 
пла дах. 2 кі ві да стат ко ва, каб 
да вес ці ўзро вень ві та мі ну да 
ра мак нор мы. Ві та мін С ак ты-
вуе шэ раг эн зі маў, па вы шае 
ўзро вень ме та ба ліч най энер гіі 
і роз ных злу чэн няў у моз гу ча-
ла ве ка. У цэ лым ві та мін ма цуе 
не толь кі мозг, але ўвесь ар га-
нізм , да ючы ра зу мо вую і фі-
зіч ную энер гію, пі ша Journal of 
Nutrіtіonal Scіence.

На двор'еНа двор'е  ��

СТАР ТУЕ ВЕ РА СЕНЬ ДАЖ ДЖА МІ
У пят ні цу бу дзе без іс тот ных апад каў, толь кі па паў днё вым ус хо дзе (Го мель-

ская і Ма гі лёў ская воб лас ці) прой дуць не вя лі кія 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. Удзень 17-22 цяп ла, па паў днё вым ус хо дзе — да плюс 14-16 гра ду саў. 
Ужо ў су бо ту ат мас фер ны ціск па ні зіц ца, та му ўна чы па паў днё вым усхо дзе, а 
ўдзень мес ца мі па кра і не прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Ра ні цай у асоб ных 
ра ё нах ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ў ноч на су бо ту плюс 6-13 гра ду саў, удзень 
— ад 16 да 23 цяп ла. У ня дзе лю ат мас фер ныя фран ты пры ня суць ка рот ка ча со-
выя даж джы на ўсю тэ ры то рыю Бе ла ру сі. У асоб ных ра ё нах кра і ны маг чы мы 
на валь ні цы, уна чы і ра ні цай — ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ў ноч на ня дзе лю 
7-13 цяп ла, па за ха дзе кра і ны — да плюс 15 гра ду саў, удзень — 16-24.

У па ня дзе лак на на шу тэ ры то рыю за ві та юць віль гот ныя і ха лад на ва тыя 
па вет ра ныя ма сы з бо ку Бал тый ска га мо ра. Амаль паў сюд на па кра і не 
ча ка юц ца даж джы. Па ха ла дае. Тэм пе ра ту ра ўна чы 5-12 цяп ла, удзень — 
плюс 13-18 гра ду саў, а па поўд ні Бе ла ру сі — да 20 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ
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ВО СЕНЬ КЛІ ЧА НА ПА ЛЯ ВАН НЕ
З 1 ве рас ня па 31 сту дзе ня ў свет лы час су так мож на бу дзе па ля-
ваць на баб ра і рач ную выд ру.

— Спо саб па ля ван ня — як збро е вы з па ды хо ду, з за са ды, так і бяз-
збро е вы, у тым лі ку з па ляў ні чы мі са ба ка мі. Што да ты чыц ца да зво ле ных у 
гэ ты час пры лад па ля ван ня, дык гэ та на раз ная па ляў ні чая зброя з дуль най 
энер гі яй ку лі звыш 1500 джоў ляў і глад ка стволь ныя стрэль бы з па тро на-
мі з ку ля мі, кар цеч чу і шро там дыя мет рам ад 5 мі лі мет раў. Да пус ка ец ца 
вы ка ры стан не па стак і кап ка наў, а вось пет лі — пад за ба ро най. У лю тым 
па ля ваць на баб ра і выд ру мож на бу дзе толь кі бяз збро е вым спо са бам, 
— па ве да мі ла прэс-сак ра тар Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і 
рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь Воль га Гра мо віч.

З пер шай су бо ты ве рас ня па чы на ец ца па ля ван не на раб чы ка, фа за на, шэ-
рую ку ра пат ку, а з трэ цяй — на гусь (бе ла ло бую, шэ рую, гу мен ні ка) і ка над скую 
ка зар ку. Зда бы ваць гэ тых пту шак мож на бу дзе па дру гую ня дзе лю снеж ня. Для 
па ля ван ня да зва ля ец ца вы ка рыс тоў ваць глад ка стволь ную зброю і па тро ны са 
шро там. Ула даль ні кі ма ла мер ных суд наў мо гуць ка рыс тац ца імі, па лю ю чы на 
гу сей з пад' ез ду, ад нак ру ха вік па ві нен быць ад клю ча ны.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Шко ла ча каеШко ла ча кае  ��

У АПОШ НІ ДЗЕНЬ ЛЕ ТА
Ура чыс тыя ме ра пры ем ствы, пры све ча ныя па чат ку но ва га 
на ву чаль на га го да і су стрэ чы з на стаў ні ка мі, прой дуць у 
боль шас ці бе ла рус кіх школ 31 жніў ня.

У но вым на ву чаль ным го дзе ў кра і не ўвод зяц ца ў строй тры но выя 
шко лы — ся рэд няя шко ла на 216 мес цаў у вёс цы До ціш кі ў Во ра-
наў скім ра ё не, ся рэд няя шко ла ў мік ра ра ё не «Ло шы ца-4» у Мін ску і 
ву чэб на-пе да га гіч ны комп лекс «Ся рэд няя шко ла—дзі ця чы сад» на 
950 мес цаў у Са лі гор ску. Пла ну ец ца, што за школь ныя пар ты сё ле та 
ся дуць 99 ты сяч пер ша клас ні каў. У ста ліч ных шко лах бу дзе ад кры та 
811 пер шых кла саў — на 20 кла саў больш, чым ле тась.

За ня ткі ва ўсіх на ву чаль ных уста но вах пач нуц ца 2 ве рас ня. Па 
тра ды цыі пер шы ўрок ў но вым на ву чаль ным го дзе прой дзе ў ме жах 
рэс пуб лі кан скай па тры я тыч най ак цыі «Я — гра ма дзя нін Бе ла ру-
сі!» . Тэ ма ўро ка — «Як ты сэр цу май му мі ла, да ра гая Бе ла русь!» . 
Гас ця мі на ву чаль ных уста ноў у гэ тыя дні ста нуць прад стаў ні кі ўра-
да, кі раў ні кі мі ніс тэр стваў, пар ла мен та рыі, вя до мыя спарт сме ны, 
ве тэ ра ны, гра мад скія дзея чы і пісь мен ні кі. У Бе ла рус кім дзяр жаў-
ным му зеі гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны 2 ве рас ня ад бу дзец ца 
ме ра пры ем ства, пры све ча нае 70-год дзю вы зва лен ня Бе ла ру сі ад 
ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў у рам ках рэс пуб лі кан скай ак цыі 
на ву чэн скай мо ла дзі «Дзя куй сал да там Пе ра мо гі за тое, што не 
ве да ем вай ны». У ста ліч най гім на зіі №41 прой дзе па тры я тыч ны 
ўрок «Тра ды цыі муж нас ці і ге ра із му за ха ва ем і па мно жым».

Так са ма 2 ве рас ня ад бу дзец ца ўра чыс тае ад крыц цё рэс пуб лі кан-
скай ак цыі «Ты дзень спор ту і зда роўя» і рэс пуб лі кан ска га пра ек та 
«Кож най шко ле — фут боль ны мяч». Для якас на га за бес пя чэн ня 
фіз куль тур на-спар тыў ных ме ра пры ем стваў Бе ла рус кая фе дэ ра цыя 
фут бо ла пла нуе пе ра даць уста но вам агуль най ся рэд няй аду ка цыі 
22 ты ся чы фут боль ных мя чоў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Атрым лі ваць вы шэй шую 
аду ка цыю і ад на ча со ва 
мець свой біз нес жа дае 
ледзь не кож ны су час ны 
сту дэнт. У но вым ма тэ ры-
я ле руб ры кі «Свая спра ва» 
мы па зна ё мім ся з людзь мі, 
для якіх гэ тая ма ра ста ла 
рэ аль нас цю. Што са мае ці-
ка вае, ма рай яна не бы ла і 
на ра дзі ла ся з са мых аль-
тру іс тыч ных на ме раў...
Як зра біць ці ка вай на ву ку, 
ад куль узяць но выя ідэі і з 
ча го па чы наць — ад ка зы 
на гэ тыя пы тан ні чы тай це 
ў ма тэ ры я ле.

Як усё па чы на ла ся
Ілья КУ РА ШОЎ і Юля ГО ЛІ КА ВА сяб ра ва лі з 

дзя цін ства, ра зам ву чы лі ся ў лі цэі. Як гэ та час-
та бы вае, сяб роў скія ад но сі ны ў пэў ны мо мант 
пе ра рас лі ў неш та боль шае. Праў да, ужо та ды 
хло пец з род на га Ма гі лё ва пе ра ехаў у Мінск: 
пас ля пер ша га кур са пе ра вёў ся з фа куль тэ та 
пры ро да знаў ства Ма гі лёў ска га ўні вер сі тэ та 
імя Ку ля шо ва на хім фак БДУ. За раз хлоп цу 
21, яго спа да рож ні цы — 20.

— Ву чыц ца ў Ма гі лё ве мне з ця гам ча су 
ста ла не ці ка ва, — рас каз вае Ілья. — Я быў 
круг лым вы дат ні кам, хоць і не пры кла даў ні я кіх 
асаб лі вых на ма ган няў да ву чо бы. Та му ад-
ной чы, ка лі пры ехаў у Мінск, вы ра шыў зай сці 
ў БДУ, па ці ка віц ца, ці мож на пе ра вес ці ся на 
хі міч ны фа куль тэт. Ака за ла ся, што ака дэ міч-
ная роз ні ца зу сім не вя лі кая, а воль ныя мес цы 
ёсць. Та му я доў га не ду маў і на дру гі курс 
пай шоў ужо ў ста ліч ную ВНУ.

Тым ча сам Юля па сту пі ла ў Ма гі лёў скі ўні-
вер сі тэт на пер шы курс фа куль тэ та за меж ных 
моў. Але хут ка яны зра зу ме лі, што пад трым-

лі ваць ад но сі ны на вя лі кай ад лег лас ці цяж-
ка. Дзяў чы на, як і Ілья, так са ма пе ра вя ла ся ў 
БДУ — на філ фак. Праб лем з пе ра во дам не 
бы ло: па сло вах дзяў чы ны, у Мін ску і Ма гі лё ве 
аб са лют на ідэн тыч ныя пра гра мы, толь кі два 
прад ме ты ста ліч ныя сту дэн ты зда лі ра ней за 
яе. Яны і скла лі ака дэм роз ні цу.

Ілья рас каз вае, што, як толь кі тра піў у 
Мінск, апы нуў ся ў са праўд ным ві ры па дзей: 
з'я ві лі ся но выя сяб ры і пер шая пра ца — груз-
чы кам. Па спя хо васць, праў да, знач на зні зі ла-
ся: з ран гу «вы дат ні каў» хло пец пе рай шоў у 
«се рад ня кі».

Тым жа ле там, ка лі Юля пе ра во дзі ла ся 
ў Мінск, ма ла дыя лю дзі на ват пад час усёй 
гэ тай па пя ро вай мі тус ні па спя ва лі за баў ляц-
ца. Ад ной чы ім у ру кі тра піў ра сій скі ча со піс 
«Forbes». У ад ным з ар ты ку лаў рас па вя да ла ся 
гіс то рыя аме ры кан ска га біз нес ме на, які пры 
пад трым цы дзяр жа вы зай маў ся пры цяг нен нем 
дзя цей да на ву кі — па каз ваў ім ці ка выя во пы-
ты. Маш та бы да во лі сур' ёз ныя — яго па зна-
валь ная пра гра ма транс лі ра ва ла ся 
на ват па тэ ле ба чан ні.

Свая спра ваСвая спра ва  ��

ШОУ ПА ВІН НА ПРА ЦЯГ ВАЦ ЦА

Май на ўвазеМай на ўвазе  ��

ТА РЫФ НАЯ СТАЎ КА ПЕР ША ГА РАЗ РА ДУ 
З 1 ВЕ РАС НЯ ВЫ РАС ЦЕ НА 4-5%

Аб гэ тым па ве да міў жур на ліс там на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 
Ана толь То зік, ад каз ва ю чы на пы тан не БЕЛ ТА.

«Урад пра па нуе па вы сіць з 1 ве рас ня та рыф ную стаў ку пер-
ша га раз ра ду на столь кі, на коль кі дае маг чы масць бюд жэт. Пра-
ект да ку мен та зна хо дзіц ца на ўзгад нен ні ў кі раў ні ка дзяр жа вы», 
— ад зна чыў ві цэ-прэм' ер. Ана толь То зік учо ра пры няў удзел у 
аб лас ной на ра дзе пе да га гіч ных ра бот ні каў Брэсц кай воб лас ці, 
якая ад бы ла ся ў Жа бін цы.

КОШТ «КВАДРАТА»
Cёлета кошт квад ра тнага метра для чар га вi коў скла дзе 
5,9 млн руб лёў. Аб гэ тым па ве да мi ла пер шы на мес нiк 
мi нiст ра ар хi тэк ту ры i бу даў нiц тва Бе ла ру сi Iры на Ар-
хi па ва на па ся джэн нi пра цоў най гру пы па праб лем ных 
пы тан нях у бу даў нi чай га лi не, па ве дам ляе прэс-служ ба 
мi нiс тэр ства.

«Ся рэд не ўзва жа ны ж кошт 1 кв.м жыл ля для гэ тай ка тэ го рыi 
гра ма дзян на ка нец го да бу дзе 5,4 млн», — удак лад нi ла па зi цыю 
га лi ны пер шы на мес нiк мi нiст ра. Спа да ры ня Ар хi па ва па ве да мi-
ла, што ў на ступ ным го дзе для гра ма дзян, якiя ма юць па трэ бу ў 
па ляп шэн нi жыл лё вых умоў i пра ва на атры ман не льгот ных крэ-
ды таў, пла ну ец ца па бу да ваць 2,5 млн кв. м жыл ля. З iх 1 млн кв. 
м бу дзе ўзве дзе ны па прын цы пе дзярж за ка зу, яшчэ мiль ён — за 
кошт за вяр шэн ня па ча та га бу даў нiц тва жы лых да моў, увод якiх на-
ме ча ны на на ступ ны год, яшчэ 500 ты сяч жыл лё вых «квад ра таў» 
бу дуць уз ве дзе ны ў сек та ры iн ды вi ду аль на га бу даў нiц тва.

Сяр гей КУР КАЧ
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ЗАВОЧНАЯ 
«ПРА МАЯ ЛI НIЯ»
І пра страў нік, 

і пра пе чань
Пы тан ні пра фі лак ты кі і ля чэн-

ня стра ва во да, страў ні ка, кі шэч-
ні ка, пе ча ні і пад страў ні ка вай за-
ло зы мож на па кі нуць па ну ма ры 
га зе ты «Звяз да» 8 (017) 287 18 
29 да 5 ве рас ня. На ста рон ках 
на ша га вы дан ня на іх ад ка жуць 
да цэн ты 2-й ка фед ры ўнут ра ных 
хва роб Бе ла рус ка га дзяр жаў на-
га ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та, 
кан ды да ты ме ды цын скіх на вук, 
ура чы-гаст ра эн тэ ро ла гі вы шэй-
шай ква лі фі ка цый най ка тэ го рыі 
Мі ка лай КАП РА ЛАЎ і Іры на ША-
ЛА МІЦ КАЯ.

АБ МЕР КА ВА ЛІ ПА РА ДАК ДНЯ
Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Мі ха іл Мяс ні ко віч і дзярж сак-
ра тар Са юз най дзяр жа вы Бе ла ру сі і Ра сіі Ры гор Ра по та 
аб мер ка ва лі ўчо ра па ра дак дня ма ю ча га ад быц ца Са ве та 
Мі ніст раў СД, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Су стрэ ча ад бы ла ся ў бе ла рус кім ура дзе. Ба кі аб мер ка ва лі 
най больш ак ту аль ныя пы тан ні двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва, якія 
да ты чац ца ў тым лі ку і рэа лі за цыі су мес ных пра ек таў.

Як ад зна чыў Ры гор Ра по та, у гэ тым на прам ку на зі ра ец ца па-
зі тыў ная ды на мі ка. Так, ужо на ма ю чым ад быц ца па ся джэн ні са-
юз на га Саў мі на пла ну ец ца прад ста віць для аб мер ка ван ня шэ раг 
но вых на ву ко ва-тэх ніч ных пра грам. Яны, па вод ле слоў дзярж-
сак ра та ра, за кра на юць шы ро кі спектр на прам каў — ад сель скай 
гас па дар кі да кос ма су.
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Беларус, якога 
блытаюць 
з Халкам Хоганам, 
распавёў, 
чаму Байран, 
Лондан 
і Хэмінгуэй 
займаліся 
боксам.

ЖыллёЖыллё  ��

Ігар МАРЗАЛЮК з незвычайнай знаходкай.


