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НАДВОР’Е СЁННЯ
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Магілёў     + 15°
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Дом Ула дзі мі ра і Тац ця ны Юр ке ві чаў з вёскі Вуль-
ка Це ля хан ская Іва цэ віц ка га ра ё на са мы вя лі кі ў 
вёс цы. 206 квад рат ных мет раў — гэ та не жарт, 
ад ной пры бор кі коль кі! Але пры бор ка, як ака за-
ла ся, не праб ле ма, бо ў сям'і пад рас та юць пяць 
па моч ні каў: 17-га до вая Ве ра ні ка, 14-га до вая Але-
ся, 8-га до вая Во леч ка, 5-га до вы Са ша і 
4-га до вы Мак сім ка. Ня даў на гас па ды ня 
до ма Тац ця на Юр ке віч ука зам Прэ зі-
дэн та бы ла ўзна га ро джа на ор дэ нам 
Ма ці.

ЗВЫ ЧАЙ НЫ ДЗЕНЬ ШМАТ ДЗЕТ НАЙ 
МА МЫ

— Я заў сё ды ве да ла, што ў мя не бу дзе 
шмат дзя цей, вель мі ха це ла гэ та га з са ма га 
дзя цін ства, — ка жа Тац ця на.

— А вы? — Звяр та ю ся я да яе му жа.
— Ну... Так, — ад каз вае ён і хіт ра ва та 

ўсмі ха ец ца, і я не ма гу зра зу мець па ін та на-
цыі: ці праў да, што ён ма рыў аб шмат дзет най 

сям'і з са май ма ла до сці, ці ад каз вае з лёг кай іро ні яй...
— Я вый шла за муж з Ве ра ні кай, — кі вае на ста рэй-

шую дач ку Тац ця на. — Ёй на той мо мант бы ло 2 га ды. 
Па зна ё мі лі ся мы з Во вам 15 га доў та му, у лю тым, а ўжо 
ў кра са ві ку ён ска заў: пе ра яз джай з Ве ра ні кай 
да мя не, бу дзем жыць ра зам...

Лё сы жыц цё выяЛё сы жыц цё выя  ��

КАМ П'Ю ТАР МЫ КУ ПІ ЛІ 
ЗА ДЭ КРЭТ НЫЯ ГРО ШЫ, 

АТРЫ МА НЫЯ ЗА МАК СІ МА...
Рас каз пра шмат дзет ную сям'ю Юр ке ві чаў з Іва цэ віц ка га ра ё на

Ра зам ні ко лі не бы вае сум на.
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Ста лiч ны разь бяр па дрэ ве Сяр гей КЛЯ ШЧУК ства рае скульп тур ную 
кам па зi цыю па тво рах Яку ба Ко ла са, якая бу дзе ўста ля ва на на тэ ры то-
рыi, пры лег лай да му зея пес ня ра ў Мiн ску. Ге роi паэ мы «Сы мон-му зы ка» 

i тры ло гii «На ро ста нях» — Сы мон ка, Ла ба но вiч i Яд вi ся — у драў ля ным 
ува саб лен нi май стра бу дуць ка ля двух мет раў вы шы нёю i кож ны з iх ва-
гою амаль у паў то ны.

ПА ТВО РАХ ПА ТВО РАХ 
ПЕС НЯ РАПЕС НЯ РА

Для гра ма дзян з па трэ бай у 
па ляп шэн нi жыл лё вых умоў, 
якiя ма юць пра ва на атры ман-
не льгот ных крэ ды таў, у 2014 
го дзе пла ну ец ца па бу да ваць 
2,5 млн кв. мет раў жыл ля. Ме-
на вi та ў на ступ ным го дзе пач-
не рэ аль на дзей нi чаць сiс тэ ма 
дзярж за ка зу, ка лi па гэ тай лi нii 
пла ну ец ца па бу да ваць не менш 
як 1 млн кв. мет раў жыл ля. Як 
на прак ты цы бу дзе дзей нi чаць 
ме ха нiзм дзярж за ка зу i якiя 
плю сы ён мае? На гэ тае i iн шыя пы тан нi 
жыл лё ва га бу даў нiц тва ка рэс пан дэн ту 
«Звяз ды» ад каз вае 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 коль кi вя до ма, сiс тэ ма дзяр жаў-

на га за ка зу вы клю чае ўдзел гра ма дзян у 
iн вес ты цый ным эта пе бу даў нiц тва жыл-
ля...

— Так. Згод на з нор ма мi ад па вед на га ўка-
за кi раў нi ка дзяр жа вы, ця пер унi тар ныя ка му-
наль ныя ар га нi за цыi бя руць крэ дыт пад бу-
даў нiц тва жы лых да моў на льгот ных умо вах у 
Бе ла рус бан ку. Ужо ўзгод не ны пе ра лiк жы лых 
да моў, уклю ча ных у гэ ты дзярж за каз. Бу даў-
нiц тва да моў ажыц цяў ля ец ца ў нар ма тыў ны 

тэр мiн з на ступ ным пе ра афарм-
лен нем ква тэр, пас ля ўвя дзен ня 
iх у экс плу а та цыю, на гра ма дзян, 
якiя ма юць пра ва на атры ман не 
дзяр жаў най пад трым кi па вод ле 
ўка за № 13.

— Атрым лi ва ец ца, што ця-
пер «чар га вiк» бу дзе звяр тац-
ца ў мяс цо вы вы кан кам не 
для атры ман ня пра па но вы на 
бу даў нiц тва ней ка га до ма, а 
«па клю чы» ўжо га то вай ква-
тэ ры?

— Бу дзе пры клад на так.
— Звы чай на ка а пе ра тыў за бу доў шчы-

каў яшчэ на ста дыi бу даў нiц тва до ма ар-
га нi зоў ваў на агуль ным схо дзе вы бар 
па вер ха бу ду чай ква тэ ры кож на га чле на 
ЖБСК. Як з гэ тым мо ман там бу дзе ця-
пер?

— Га рад скiя ўла ды ра зам з УКБ ра ё наў 
ар га нi зу юць спра вяд лi вае раз мер ка ван не 
ква тэр па па вер хах i кан крэт най дак лад-
най пло шчы жы лых па мяш кан няў. Ве ра-
год на, што там бу дзе ўлiч вац ца i прын цып 
са цы яль най спра вяд лi вас цi (ма ец ца на 
ўва зе да та па ста ноў кi на жыл лё вы ўлiк, 
са цы яль ны ста тус сям'i i iн шыя 
ню ан сы).

«ПРЫ ШЧЭП КА» 
АД ДАЎ ГА БУ ДУ

Дзярж за каз да зво лiць iль гот нi кам атрым лi ваць ужо га то вае жыл лё
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БЕ ЛА РУСЬ I КI ТАЙ БУ ДУЦЬ 
АК ТЫЎ НА РАЗ ВI ВАЦЬ 

УСЕ БА КО ВАЕ СТРА ТЭ ГIЧ НАЕ 
ПАРТ НЁР СТВА

Рэс пуб лi ка Бе ла русь i Кi тай ская На род ная Рэс пуб лi ка бу-
дуць ак тыў на раз вi ваць усе ба ко вае стра тэ гiч нае парт нёр-
ства. Уза ем ная за цi каў ле насць у гэ тым бы ла па цвер джа на 
5 ве рас ня ў час пе ра га во раў Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла-
русь Аляк санд ра Лу ка шэн кi з чле нам Па ста ян на га ка мi тэ та 
Па лiт бю ро Цэнт раль на га ка мi тэ та Ка му нiс тыч най пар тыi 
Кi тая, чле нам сак ра та ры я та ЦК КПК Лю Юнь ша нем, па ве-
да мi лi БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лi да ра.

Кi раў нiк дзяр жа вы пад крэс лiў, што Бе ла русь удзя ляе сур' ёз ную 
ўва гу i на дае вя лi кае зна чэн не раз вiц цю су пра цоў нiц тва з Кi та ем. 
«Мы га на рым ся ад но сi на мi з гэ тай вя лi кай кра i най, якая па ча ла 
ады гры ваць вель мi вя лi кую ро лю на мiж на род най арэ не. Сён ня 
без Кi тая не маг чы ма вы ра шаць якiя-не будзь пы тан нi», — ад зна-
чыў Прэ зi дэнт.

«Ня ма не аб ход нас цi пе ра кон ваць вас у шчы рас цi на шых па-
мкнен няў, па коль кi мы дак лад на пра дэ ман стра ва лi вам сваю 
па зi цыю», — ска заў кi раў нiк дзяр жа вы. Ён на га даў, што яшчэ да 
вы бран ня прэ зi дэн там, бу ду чы дэ пу та там, га ва рыў: у блi жэй шыя 
20-30 га доў Кi тай ста не ад ной з вя ду чых дзяр жаў све ту, i мы па-
вiн ны ўваж лi ва вы ву чаць кi тай скi во пыт, што i ра бi лi. «Ця пер за 
на шы мi пля чы ма ўжо амаль два дзя сят кi га доў вель мi цес на га 
су пра цоў нiц тва з вя лi кiм Кi та ем», — за ўва жыў Прэ зi дэнт.

Пры гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў: «У апош нiя га ды 
i на ват ме ся цы мы пры ня лi шэ раг бес прэ цэ дэнт ных ра шэн няў». 
Гэ та да ты чыц ца су мес ных пра ек таў, якiя фi нан су юц ца i крэ ды ту-
юц ца Кi тай скай На род най Рэс пуб лi кай, у тым лi ку маш таб на га 
пра ек та па ства рэн нi Бе ла рус ка-кi тай ска га iн дуст ры яль на га пар-
ку, дзе бу дуць скан цэнт ра ва ны су свет ныя вы твор цы, прад пры ем-
ствы якiх за сна ва ны на са мых вы со кiх тэх на ло гi ях.

Прэ зi дэнт так са ма за явiў аб за цi каў ле нас цi ў тым, каб Кi тай 
ажыц цяў ляў пра мыя iн вес ты цыi ў Бе ла русь. «Мы га то вы гэ та му 
са дзей нi чаць i ства раць ад па вед ныя ўмо вы», — за пэў нiў кi раў нiк 
дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма пра па на ваў Кi таю ства рэн не ў 
Бе ла ру сi ма гут на га ме ды я хол дын га.

«Мы бы лi б за цi каў ле ны, каб Кi тай ства рыў тут, у цэнт ры Еў-
ро пы, ма гут ны ме ды я хол дынг з тым, каб маг лi пра ца ваць на Еў-
ро пу i пост са вец кую пра сто ру. Але нас больш цi ка вiць, каб гэ ты 
ме ды я хол дынг, ня хай ён бу дзе су мес ны або кi тай скi, ак тыў на 
пра ца ваў на раз вiц цё на шых ад но сiн, каб у Кi таi больш ве да лi аб 
на шых на ме рах, аб Бе ла ру сi, аб на шых су мес ных iнi цы я ты вах i 
пра ек тах», — ска заў Прэ зi дэнт.

Кi раў нiк дзяр жа вы так са ма ад зна чыў, што га то вы аб мер ка ваць 
з Лю Юнь ша нем увесь спектр пы тан няў: «Ваш вi зiт раз гля да ем як 
вель мi сур' ёз ны, якi на кi ра ва ны на па глыб лен не на ша га су пра цоў-
нiц тва. Ваш вi зiт — гэ та свед чан не та го, што Кi тай ская На род ная 
Рэс пуб лi ка на дае вя лi кае зна чэн не раз вiц цю стра тэ гiч ных ад но сiн 
з Бе ла рус сю».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў, што ў хо дзе яго вi зi ту ў Кi-
тай у лi пе нi гэ та га го да да сяг ну та да моў ле насць са Стар шы нёй 
КНР Сi Цзiнь пi нам аб фар мi ра ван нi пла на да лей шых дзе ян няў, 
рас пра цоў цы да рож най кар ты двух ба ко ва га су пра цоў нiц тва на 
перс пек ты ву. Прэ зi дэнт вы ка заў над зею, што гэ та да рож ная кар та 
бу дзе пад пi са на падчас вi зi ту ў КНР прэм' ер-мi нiст ра Бе ла ру сi.

У сваю чар гу член Па ста ян на га ка мi тэ та Па лiт бю ро ЦК КПК 
пе ра даў Аляк санд ру Лу ка шэн ку пры вi тан не ад Стар шы нi КНР.

Лю Юнь шань за явiў аб на ме ры Кi тая рэа лi зоў ваць да сяг ну тыя 
на вы шэй шым уз роў нi да моў ле нас цi па ўсе ба ко вым ума ца ван ні 
су пра цоў нiц тва з Бе ла рус сю.

«Ве даю, што Вы зра бi лi сем вi зi таў у Кi тай i ста лi доб рым 
сяб рам на шай кра i ны, — пад крэс лiў вы со кi госць, звяр та ю чы ся 
да Аляк санд ра Лу ка шэн кi. — Вы адзiн з са мых лю бi мых па лi-
ты каў кi тай ска га на ро да. I ваш вi зiт у лi пе нi гэ та га го да быў па-
спя хо вым, атры маў вы со кую ацэн ку з бо ку кi тай ска га на ро да i 
срод каў ма са вай iн фар ма цыi. Вы са Стар шы нёй КНР да сяг ну лi 
важ на га кан сэн су су па вя лi кiм спект ры пы тан няў, якiя ма юць 
уза ем ную цi ка васць».

Лю Юнь шань ад зна чыў важ насць та го, што кi раў нi кi дзвюх 
дзяр жаў аб' явi лi аб усе ба ко вым стра тэ гiч ным парт нёр стве.

«Та му асноў ная мэ та май го вi зi ту — да лей шая рэа лi за-
цыя да сяг ну тых да моў ле нас цяў аб ума ца ван нi ўсе ба ко ва га 
су пра цоў нiц тва», — пад крэс лiў член Па ста ян на га ка мi тэ та 
Па лiт бю ро ЦК КПК.

Раз вiц цё ўза е ма дзе ян ня з Кi та ем — адзiн з пры яры тэт ных 
на прам каў знеш няй па лi ты кi Бе ла ру сi. Ба кi рэ гу ляр на аб мень-
ва юц ца вi зi та мi на вы шэй шым уз роў нi. Бе ла русь i Кi тай па ста-
ян на аказ ва юць адзiн ад на му пад трым ку на мiж на род най арэ не. 
Бе ла рус ка-кi тай скiя па лi тыч ныя i ганд лё ва-эка на мiч ныя су вя зi 
раз вi ва юц ца да во лi ды на мiч на, што аб умоў ле на па да бен ствам 
прын цы паў унут ра най i знеш няй па лi ты кi, су па дзен нем по гля даў 
на важ ней шыя су свет ныя праб ле мы.

Сяр гей МАС КЕ ВIЧ, 
мi нiстр аду ка цыi:

«Ра ней пла на ва ла ся для 
раз мя шчэн ня гас цей ха-
кей на га чэм пi я на ту све ту 
2014 го да вы ка рыс тоў ваць 
у тым лi ку i сту дэнц кiя iн-
тэр на ты ў Мiн ску. Але па-
куль што не пра соч ва ец ца 
не аб ход нас цi пе ра но сiць 
вяс но вую се сiю 2014-га для 
сту дэн таў на лет нi пе ры-
яд. Мы раз гля да ем роз ныя 
ва ры ян ты, бо ад каз насць 
за пра вя дзен не чэм пi я на-
ту вя лi кая, але пры гэ тым 
вост рай не аб ход нас цi ў пе-
ра но се се сii ня ма».

На вум ГАЛЬ ПЯ РО ВІЧ, па эт:
— Ве ра сень — адзін з най пры га жэй шых у Бе ла ру сі ме ся цаў, та му ад па-

чы нак гэ тым ча сам вель мі пры ем ны. Ма ю чы на ват не каль кі воль ных дзён, 
не ка жу чы пра цэ лы ад па чы нак, я аса біс та на вед ваю і раю ўсім па бы ваць 
на на шых Брас ла вах, азё рах Глы боч чы ны, у Мі ры, Ня сві жы, Ра со нах... Для 
мя не асаб лі вым мес цам з'яў ля ец ца род ны По лацк. Пер шая па за ло та дрэў, 
праз рыс тыя во ды Дзві ны, цві це ве рас... Вя до ма, ёсць ама та ры ванд ро вак па 
све це, але, на маю дум ку, ад па чы ваць трэ ба толь кі на ра дзі ме. І не толь кі ў 
ве рас ні, але і вяс ною, і ле там... Мне зда ец ца не да ра валь ным, што мно гія з нас 
шу ка юць дзі во сы за све там, за бы ва ю чы ся на тое, што бе ла рус кія края ві ды і 
на ша пры ро да — ні чым не гор шыя...

Ле а нід ЗА ХЛЕЎ НЫ, на род ны ар тыст Бе ла ру сі, 
кам па зі тар, кі раў нік ан самб ля на род най му зы кі «Бя се да»:

— Для мя не та ко га пы тан ня ўво гу ле не іс нуе — па-пер шае, для «Бя се ды» 
ў ве рас ні па чы на ец ца пад рых тоў ка да но ва га кан цэрт на га се зо на. Гэ та му 
заў сё ды па пя рэд ні чае на пру жа ная пра ца над рэ пер ту а рам, які мы па ста ян на 
па паў ня ем. Па-дру гое — на конт ад па чын ку я па тры ёт: ад па чы ваю вы ключ на 
ў Бе ла ру сі. Для мя не най леп шыя мяс ці ны не толь кі ў ве рас ні, але і круг лы 
год — гэ та на ва кол лі Аст ра шыц ка га га рад ка, ды і гаст роль ныя марш ру ты ў 
Бе ла ру сі да юць маг чы масць лю ба вац ца на шы мі цу доў ны мі края ві да мі. Вось 
толь кі сё ле та не над та грыб ны год па куль што склад ва ец ца, гэ та шка да...

Але на ТРА ШЧЫН СКАЯ, ды рэк тар ра дыё стан цыі 
«Ра ды ус-FM»

— Па ез дзіў шы па све це, ска жу з усёй ад каз нас цю: да вай це ад па чы ваць 
у Бе ла ру сі! Ка лі ў ве рас ні — дык на Мін шчы не, у на шых вы дат ных са на то-
ры ях. Ка лі лас ка — і гры бы, і рэч ка з ры бал кай (за ня так для му жа і дзі ця ці), 
края ві ды, ва кол — свае доб рыя лю дзі. І якое шчас це, ка лі вод пуск су па дае 
з ба бі ным ле там, з «па ву цін кай у ве ра се» — гэ та ж най леп шы час... А яшчэ 
ня даў на ад кры лі для ся бе са праўд ны цуд — аг ра эка ся дзі бы. Дык там — уся 
гэ тая пры га жосць, як той ка заў, у ад ным мес цы ды яшчэ з дра ні ка мі, з сы-
ра до ем і лаз няй...

Падрыхтаваў Пят ро РА МАН ЧУК.

ДЗЕ І ЯК МОЖ НА АД ПА ЧЫЦЬ 
У БЕ ЛА РУ СІ Ў ВЕ РАС НІ?

Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень

20 КАНАЛАЎ

БУЙ НОЕ ДТЗ У БРЫ ТА НІІ
У Вя лі ка бры та ніі ў граф стве Кент ад бы ла ся буй ная ава рыя з 

удзе лам больш чым 100 аў та ма бі ляў. У вы ні ку ДТЗ па цяр пе лі сот ні 
ча ла век. Па вод ле па пя рэд няй вер сіі, пры чы най ава рыі стаў гус-
ты ту ман. На мес цы зда рэн ня пра ца ва лі ка ля 30 бры гад хут кай 
да па мо гі, шэсць па жар ных аў та ма бі ляў, а так са ма спе цы я ліс ты 
па лік ві да цыі на ступ стваў ава рый на хі міч ных аб' ек тах. Па вод ле 
па ве дам лен няў медс луж бы Бры та ніі, уся го па цяр пе ла больш за 
200 ча ла век. Боль шасць з іх атры ма ла ня знач ныя траў мы, ад нак стан як мі ні мум шас ця рых 
ацэнь ва ец ца як цяж кі.

АМЕ РЫ КАН ЦА АБА ВЯ ЗА ЛІ НА ЗВАЦЬ СЯ БЕ «ІДЫ Ё ТАМ»
Суд Кліў лен да аба вя заў 58-га до ва га аме ры кан ца Ры чар да Дэ ме ра на пуб ліч на па пра сіць 

пра ба чэн ня, сто я чы по бач з па лі цэй скім участ кам з таб ліч кай, з тэкс ту якой вы ні кае, што ён — 
«іды ёт». Дэ ме ра на пры зна лі ві на ва тым у тым, што ён па гра жаў афі цэ рам па лі цыі па тэ ле фо не 
911. За раз па ру шаль нік спа кою аме ры кан скіх пра ва ахоў ні каў бу дзе ста яць па тры га дзі ны 
кож ны дзень на пра ця гу цэ ла га тыд ня з ве лі зар най таб ліч кай яр ка-жоў та га ко ле ру, на якой 
на пі са ны на ступ ны тэкст: «Я пра шу пра ба чэн ня ў афі цэ раў па лі цыі за тое, што па во дзіў ся бе 
як іды ёт, тэ ле фа на ваў і па гра жаў за біць іх. Я пра шу пра ба чэн ня і абя цаю, што та ко га больш 
не паў то рыц ца». Дэ ме ран ужо па чаў вы кон ваць прад пі сан не су да.

У ГАН КОН ГУ ПРА ДА ДУЦЬ ВЕ ЛІ ЗАР НЫ 
БРЫЛЬ ЯНТ

У Нью-Ёр ку аў кцы ён ны дом Sotheby's прад ста віў са мы буй ны ў све це брыль-
янт па ме рам з га лу бі нае яй ка, які бу дзе вы стаў ле ны на тар гі 7 каст рыч ні ка 
ў Ган кон гу. Каш тоў ны ка мень ва жыць 118,28 ка ра та. Па чат ко вы кошт ло та, 

па вод ле слоў ар га ні за та раў тар гоў, скла дзе 35 міль ё наў до-
ла раў. Па куп нік змо жа сам даць імя па куль што без на зоў на му 
брыль ян ту. Гэ та са мы буй ны ў све це брыль янт, які ка лі-не-
будзь вы стаў ляў ся на тар гі. Да гэ туль са мым да ра гім бе лым 
брыль ян там лі чыў ся Wіnston Legasy па ме рам 101,73 ка ра та. 
Ён пай шоў з ма ла тка ў гэ тым го дзе ў Жэ не ве за 26,7 міль-
ё на до ла раў.

ВЫ КА РЫ СТАН НЕ 
МА БІЛЬ НЫХ ТЭ ЛЕ ФО НАЎ 

СПА РА ДЗІ ЛА 
НО ВЫ СІН ДРОМ

Вы ка лі-не будзь ха па лі ся за ваш 
ма біль ны тэ ле фон з поў най упэў-
не нас цю, быц цам вы ад чу лі, што 
ён віб ры ра ваў, але пры гэ тым вы-
яў ля лі, што ён не гу дзеў зу сім? Гэ-
та тое, што шмат хто на зы вае «сін-
дро мам фан том ных віб ра цый». 

Тыя, хто па-
ку туе на гэ ты 
сін дром, ад-
чу ва юць віб-
ра цыю, на ват 
ка лі іх пры ла-
ды зна хо дзяц-

ца ў зу сім ін шым па коі. Наз ва, хут чэй 
за ўсё, за па зы ча на з сін дро му фан том-
ных ка неч нас цяў — ста ну, пры якім той, 
хто стра ціў ка неч насць, ад чу вае сэн-
сар ныя га лю цы на цыі, быц цам бы яна 
па-ра ней ша му функ цы я нуе. Па доб нае 
ад бы ва ец ца і пры сін дро ме фан том ных 
віб ра цый, ка лі ча ла век ус пры мае тэ ле-
фон як пра цяг ся бе. Згод на з тэ о ры яй 
пра фе са ра псі ха ло гіі Ка лі фар ній ска га 
ўні вер сі тэ та Ла ры Ра зе на, 70 пра цэн-
таў тых, хто ак тыў на вы ка рыс тоў вае 
ма біль ныя пры ла ды, ад чу ва юць фан-
том ныя віб ра цыі.

На 1 жніў ня г.г. укла ды фі-
зіч ных асоб у на цы я наль най 
ва лю це ска ра ці лі ся да Br32,2 
трлн, а ў за меж най ва лю це 
па вя лі чы лі ся да $6,9 млрд. 
Ашчад ныя пе ра ва гі на сель-
ніц тва ўзмац ні лі ся ў на прам-
ку ўкла даў у за меж най ва лю-
це: на 1 жніў ня іх до ля ва ўсіх 
укла дах скла ла 65,5% су праць 
62% на 1 лі пе ня гэ та га го да.

Бе ла рус кі фільм «Сля ды 
апост алаў» рэ жы сё ра Сяр гея 
Та лы ба ва ўчо ра вый шаў у мін-
скі кі на пра кат у кі на тэ ат ры 
«Бе ла русь». Стуж ка з'яў ля ец-
ца кі на вер сі яй вост ра сю жэт-
на га се ры я ла, які рас каз вае 
аб про ці ста ян ні са вец кай раз-
вед кі і ня мец кай ар га ні за цыі 
Ане нер бе, якая ад пра ві ла экс-
пе ды цыю на по шу кі сла ву тых 
скар баў ро ду Ра дзі ві лаў.

Учо ра ў Ма ла дзеч не ў дзе-
сяць гім на зій і школ па по шце 
па сту пі лі па ве дам лен ні аб па-
гро зе вы бу хаў у вы пад ку не-
вы ка нан ня ўмо вы аб вы пла це 
пе ра во ду $10 тыс. на пэў ны 
элект рон ны ка ша лёк. Су пра-
цоў ні ка мі МУС і СК пра во дзіц-
ца раследаванне. Па ста не на 
16.30 на прад мет на яў нас ці вы-
бу хо вых пры лад агле джа ны ўсе 
ўста но вы аду ка цыі: вы бу хо вых 
пры ста са ван няў не вы яў ле на.

На ба ле лае пы тан не — 
упа коў ка та ва ру. Ка лі 
пра да вец пра па ноў вае 
па куп ні ку па ке цік за 
асоб ную пла ту, то гэ та 
лі чыц ца «на вяз ван нем». 
Хутка сі ту а цыя зме ніц ца:  
та вар будзе ў бяс плат най 
упа коў цы. 

Мно гія кра і ны і га ра ды 
даў но ўжо аб за вя лі ся так 
зва ны мі «за ла ты мі ко ла мі». 
На рэш це з'я ві ла ся сваё 
«ко ла» і ў Мін ска.  Марш рут 
яшчэ не «аб ка та ны». У 
пер шы ва яж увай шлі ажно 
во сем пунк таў, і гэ та 
да лё ка не ўсё...


