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Знач ная коль касць ме ра пры ем стваў, 
пры мер ка ва ных да дня на ра джэн ня Мiн ска, 
прой дзе 14 ве рас ня на тэ ры то рыi Верх ня га 
го ра да, а ўво гу ле сё лет нi Дзень го ра да 
вы ра ша на пе ра нес цi з цэнт ра ў ра ё ны. 
Сло вам, дзе б нi апы ну лi ся жы ха ры i гос цi 
ста лi цы, са свя там iм не раз мi нуц ца. 
«Мой Мiнск — мая ста лi ца, мой лёс, 
маё жыц цё!» — так гу чыць свя точ ны дэ вiз.

Па сут нас цi, свя та рас па ча ло ся ўжо 
не каль кi дзён та му — Тыд нем бе ла рус кай 
кух нi, якi пра хо дзiць на прад пры ем ствах 
гра мад ска га хар ча ван ня Верх ня га го ра да 
да 15 ве рас ня. Мяс цо выя рэ ста ра ны i 
ка вяр нi на пра ця гу 9 дзён пра па ну юць 
6 на цы я наль ных страў, пры га та ва ных 
па адзi най тэх на ло гii i рэ цэп ту ры — дра нi кi 
са смя та най, пла то ся лян скае, грыб ная 
по лi ўка, буль бя ная баб ка, ве ра шча ка 
з грэц кi мi блi на мi i пя чыс та са свi но га 
кум пя ка. Што асаб лi ва пры ем на, кошт 
кож най з iх ад ноль ка вы для ўсiх уста ноў.

Анд рэй КА БЯ КОЎ, кі раў нік 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та:
«Ана ліз кош ту ад на го квад-
рат на га мет ра жыл ля, па-
бу да ва на га па тэх на ло гіі буй-
на па нэль на га до ма бу да ван ня, 
па ка заў, што кошт вы дат каў 
у двух роз ных рэ гі ё нах кра і ны 
ад роз ні ва ец ца знач на, і ча сам 
у ад ным го ра дзе ён у два ра зы 
вы шэй шы, чым у дру гім. Ча му, 
да пус цім, для ты па во га до ма 
ў Мін ску для ўзвя дзен ня 1 кв.м 
пло шчы па тра бу ец ца 158 кг цэ-
мен ту, а ў Ві цеб ску на гэ та ідзе 
307 кг? Скла да на зра зу мець, ча-
му на ад ным аб' ек це вы ка рыс-
тоў ва ец ца 38 кг ме та ла ар ма-
ту ры, а на дру гім — 27 кг, чым 
гэ та рас тлу ма чыць?».

ЦЫТАТА ДНЯ

У цэнт ры ажы ве гiс то рыя, 
а каля «За ход ня га» 
за спя вае Са ла ду ха

З днём на ра джэн ня, Мiнск!З днём на ра джэн ня, Мiнск!  ��

СА СВЯ ТАМ СА СВЯ ТАМ 
НЕ РАЗ МI НЕШ СЯНЕ РАЗ МI НЕШ СЯ

Не звы чай на шмат люд най бы ла ўчо ра 
пло шча Дзяр жаў на га сця га Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь. Упер шы ню ка ля 130 су пра-
цоў нi каў След ча га ка мi тэ та пры нес лi 
тут пры ся гу на вер насць Ра дзi ме i пра-
фе сii. Сiм ва лiч на, што ўра чыс ты ры-
ту ал ад быў ся ў дру гую га да вi ну з дня 
пад пi сан ня кi раў нi ком дзяр жа вы ўка за 
аб утва рэн нi но ва га пра ва ахоў на га ве-
дам ства.

— Ства рэн не След ча га ка мi тэ та бы ло 
аб умоў ле на не аб ход нас цю ўдас ка на лен ня 
сiс тэ мы па пя рэд ня га след ства, лiк вi да цыi ве-
да мас най раз' яд на нас цi ор га наў, якiя ажыц-
цяў ля юць су до вую вы твор часць, — за зна чыў 
стар шы ня След ча га ка мi тэ та ге не рал-ма ёр 
юс ты цыi Ва лян цiн ША ЕЎ. — Сён ня мож на 
кан ста та ваць, што дзяр жа ве не да во дзiц ца 
шка да ваць аб ства рэн нi но вай пра ва ахоў най 
струк ту ры. Па вы ша на рас кры ва льнасць зла-
чын стваў, знач на па вя лi чы ла ся кам пен са цыя 
ўро ну ад зла чын ных за ма хаў. Па леп шы ла ся 
якасць i апе ра тыў насць па пя рэд ня га след-
ства. Тым не менш мы не па вiн ны спы няц ца 
на шля ху ўдас ка на лен ня сва ёй дзей нас цi: 
яшчэ ёсць знач ны ня вы ка ры ста ны 
па тэн цы ял.

ПадзеяПадзея  ��

ПЕР ШАЯ КЛЯТ ВА 
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«УСЁ ЁСЦЬ ДЛЯ ТА ГО, 
КАБ ПРА ЦА ВАЦЬ. 

НА ВЫНІК»
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў вы бу-
да ваць эфек тыў ную сіс тэ му ад бо ру і пад рых тоў кі та ле на ві-
тых спарт сме наў у роз ных ві дах спор ту. Аб гэ тым кі раў нік 
дзяр жа вы за явіў 12 ве рас ня, на вед ва ю чы ў Мін ску Га рад скі 
цэнтр алім пій ска га рэ зер ву па тэ ні се, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў 
прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Тое, як трэ ба ар га ні за ваць ад бор перс пек тыў ных спарт сме наў, 
Прэ зі дэнт рас ка заў на пры кла дзе тэ ні са. «Са мае га лоў нае — гэ та 
сіс тэ ма. Нам трэ ба вы браць паў сот ні перс пек тыў ных тал ко вых ма-
ла дых лю дзей з тых, хто ёсць, і каб по тым ха ця б двое-трое зма га-
лі ся за са мыя вы со кія мес цы ў су свет ным рэй тын гу. Мы мо жам гэ та 
зра біць, і для та кіх ма ла дых лю дзей і іх трэ не раў трэ ба ства рыць 
ідэа льныя ўмо вы», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пры гэ тым кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што ў гэ ты пра цэс 
па він ны быць уклю ча ны ўсе тэ ніс ныя цэнт ры, якія пра цу юць у Бе-
ла ру сі, не толь кі дзяр жаў ныя, але і пры ват ныя. Апош нім Прэ зі дэнт 
па абя цаў пад трым ку, ка лі яны бу дуць зай мац ца пад рых тоў кай 
перс пек тыў ных спарт сме наў, у тым лі ку на бяс плат най асно ве, 
не су чы пэў ную са цы яль ную на груз ку. «Вя до ма, пад тры ма ем, ка лі 
ча ла век хо ча пра ца ваць, уклад вае свае гро шы. За гэ тым спра ва 
не ста не, мы ім так са ма пад ста вім пля чо, — ска заў ён. — У нас 
у гэ тым пла не ня ма пры ват ных, дзяр жаў ных, усе па він ны пра ца-
ваць на вы нік».

Аляк сандр Лу ка шэн ка асаб лі ва пад крэс ліў, што пра цэс ад бо-
ру па ві нен быць вы ключ на сум лен ным і грун та вац ца ме на ві та на 
спар тыў ным па тэн цы я ле юных спарт сме наў. А тым перс пек тыў ным 
юна кам і дзяў ча там, чые баць кі не мо гуць аплач ваць пра фе сій ныя 
за ня ткі спор там, па він на быць ака за на не аб ход ная пад трым ка. 
Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што і сам га то вы пры не аб ход нас ці 
ў гэ тым удзель ні чаць. Ён, у пры ват нас ці, пра па на ваў вы ка рыс тоў-
ваць для трэ ні ро вач на га пра цэ су кор ты, раз ме шча ныя ў Драз дах. 
«Я га то вы пад клю чыц ца, ка лі па трэб на. Вазь мі це са мых леп шых, 
ня хай там трэ ні ру юц ца, асаб лі ва зі мой. У нас у кра і не да стат ко ва 
інф ра струк ту ры, каб рых та вац ца. Вы ка рыс тоў вай це ўсе рэ зер-
вы», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу, што пра фе сій ны ўзро вень 
тэ ні са ў све це знач на ўзрос, асаб лі ва ся род лі да раў у муж чын скім 
тэ ні се. «З імі гу ляць вель мі скла да на, але ка лі мы вы ха ва ем па ру 
та кіх ма ла дых лю дзей, якія бу дуць з імі гу ляць, — гэ та ўжо да сяг-
нен не. А ў жа но чым тэ ні се мы спа кой на мо жам мець дзвюх-трох 
спарт сме нак, якія бу дуць зма гац ца на ўзроў ні Ма рыі Ша ра па вай і 
Вік то рыі Аза ран ка. Прос та трэ ба вы бу да ваць сіс тэ му», — лі чыць 
Прэ зі дэнт.

Па вод ле яго слоў, ад па вед ны прын цып не аб ход на рас паў сю-
дзіць і на ін шыя ві ды спор ту: «Усю ды трэ ба з усёй ма сы вы бі раць 
леп шых». «Усё ёсць для та го, каб пра ца ваць. Ад ра зу ска жу, што 
ша лё ных гро шай мы вам не да дзім, але за вы нік за пла цім», — ска-
заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт так са ма пад крэс ліў, што ка лі дзяр жа ва ўклад вае ў 
пад рых тоў ку срод кі, то пэў ныя аба вя за цель ствы па він ны звяз ваць 
і спарт сме на. «Ка му не аб ход на, та му трэ ба да па маг чы. Га лоў нае, 
каб мы ме лі з імі кант рак ты, як на За ха дзе, каб яны пом ні лі, дзе 
ра бі лі пер шыя кро кі», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк санд ру Лу ка шэн ку да ла жы лі аб ста не і перс пек ты вах раз-
віц ця тэ ні са ў Бе ла ру сі. Стар шы ня рэс пуб лі кан ска га гра мад ска га 
аб' яд нан ня «Бе ла рус кая тэ ніс ная фе дэ ра цыя» Аляк сандр Ша ку цін і 
га лоў ны трэ нер на цы я наль най збор най па тэ ні се Ула дзі мір Валч коў 
вы ка за лі ўпэў не насць, што ся род ма ла дых тэ ні сіс таў у Бе ла ру сі 
ёсць тыя, хто ў бу ду чым змо жа зма гац ца за вы со кія мес цы. Яны 
рас ка за лі, што ўжо зроб ле на ў пла не раз віц ця ма тэ ры яль на-тэх-
ніч най ба зы іс ну ю чых цэнт раў і па пра сі лі са дзей ні чан ня ў да лей-
шым іх раз віц ці. У пры ват нас ці, для ар га ні за цыі паў на цэн на га 
трэ ні ро вач на га пра цэ су трэ ба па бу да ваць яшчэ не каль кі кры тых 
кор таў, а асноў ныя тэ ніс ныя цэнт ры па він ны па сту по ва пе ра тва-
рыц ца ў ака дэ міі, на ба зе якіх бу дзе на ла джа ны бес пе ра пын ны 
трэ ні ро вач ны пра цэс.

Стар шы ня Мін гар вы кан ка ма Мі ка лай Ла дуць ка рас ка заў аб 
пла нах бу даў ніц тва тэ ніс на га цэнт ра на тэ ры то рыі ФАК «Се раб ран-
ка» па пра спек це Ра ка соў ска га. Для гэ та га не аб ход на $12-15  млн, 
акуп насць цэнт ра скла дзе 8-10 га доў. Пла ну ец ца, што ён бу дзе 
ўклю чаць 13 кры тых тэ ніс ных кор таў, трэ на жор ную за лу і ін шую 
інф ра струк ту ру. Кі раў нік дзяр жа вы пра па на ваў, каб і да гэ та га 
пра ек та быў пад клю ча ны пры ват ны біз нес, яко му дзяр жа ва ў па-
трэб ны мо мант мо жа пад ста віць пля чо.

Мі ка лай Ла дуць ка так са ма да ла жыў аб ства рэн ні ўмоў для 
за ня ткаў фі зіч най куль ту рай на пар ка вых і два ро вых тэ ры то ры ях 
Мін ска ў цэ лым.

Кі раў нік дзяр жа вы азна ё міў ся з ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зай і 
ўмо ва мі ра бо ты Га рад ско га цэнт ра алім пій ска га рэ зер ву па тэ ні се, 
ар га ні за цы яй трэ ні ро вач на га пра цэ су, па гля дзеў гуль ню перс пек-
тыў ных спарт сме наў. Цэнтр уклю чае ў ся бе цэнт раль ны грун та вы 
тэ ніс ны корт з тры бу на мі, шэсць грун та вых тэ ніс ных кор таў, пяць 
тэ ніс ных кор таў з па крыц цём «хард», мі ні-фут боль нае по ле з сін-
тэ тыч ным па крыц цём, уні вер саль ную гуль ня вую пля цоў ку для 
гуль ні ў ва лей бол і бас кет бол, трэ на жор ны га ра док для агуль най 
фі зіч най пад рых тоў кі, да па мож ны кор пус з ад мі ніст ра цый ны мі 
па мяш кан ня мі і тры бу на мі.
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Вя ча слаў ПАНЬ КОЎ, ра бот нік фі лар мо ніі:
— Па пра дук тах хар ча ван ня пы тан няў быць не па він на. Я шмат ез джу па Еў ро пе 

і ма гу дак лад на сцвяр джаць, што бе ла рус кія пра дук ты не гор шыя. Праў да, цэ ны 
на мно гія з іх вы шэй шыя за еў ра пей скія. Хоць не ка то рыя пра дук ты і тан ней шыя. 
На конт адзен ня, абут ку... Без умоў на, ёсць ня кеп скія ай чын ныя та ва ры. На прык лад, 
«бел вес таў скія» ча ра ві кі цу доў ныя — шмат га доў куп ляю. Але вось учо ра, да пус цім, 
я цэ лы дзень пра бе гаў, каб ку піць... шта ны. На рэш це пе рад за крыц цём кра мы ад ны 
ўзяў, ад нак без па пру гі яны не па ды хо дзі лі. А нар маль най па пру гі там не бы ло. До ма 
з па пру гай пры ме раў — усё роў на шта ны не па ды хо дзяць, да вя ло ся вяр нуць. Хоць 
быц цам і ма тэ ры ял ня кеп скі. Мо праб ле ма ў ма ёй фі гу ры? Маё па жа дан не вы твор-
цам: сум лен на пра ца ваць, а не прос та за раб ляць гро шы. Каб лю дзі не пра клі на лі за 
тое, што ку пі лі рэч, якая ста ла ім брыд кай — раз ва лі ла ся ці ра за рва ла ся.

Юрый ЖУР БА, спе цы я ліст ты ту нё вай кам па ніі:
— Што ты чыц ца хар чо вых пра дук таў, дык тут бе ла рус кія вы твор цы вы-

гля да юць ня кеп ска. Тыя ж ма лоч ныя вы ра бы лі чац ца ад ны мі з леп шых, 
экс пар ту юц ца ў Ра сію. А вось та ва ры лёг кай пра мыс ло вас ці... З ай чын ных 
жон ка куп ляе хі ба што пра дук цыю фір мы «Серж», па да ба ец ца. Ас тат няе 
пры во зім у асноў ным з Поль шчы, Гер ма ніі, асаб лі ва вы ра бы дзі ця ча га 
асар ты мен ту — бе ла рус кія рэ чы ім са сту па юць. Не за да валь няе і якасць 
абут ку, які мо жа праз ме сяц-два раз ва ліц ца, хоць цэ ны еў ра пей скія. Пэў-
на, больш трэ ба ін вес та ваць гро шай у но вае аб ста ля ван не, ука ра нен не 
су час ных тэх на ло гій.

Іна НАР КЕ ВІЧ, жур на ліст:
— Я куп ляю бе ла рус кія та ва ры — і адзен не, і абу так, і мэб лю. А ў чым мно гія 

на шы вы твор цы не да пра цоў ва юць? Лі чу, што бе ла рус кія та ва ры, на ват ка лі 
яны вель мі доб рай якас ці, са сту па юць за меж ным у ды зай не. Так бы мо віць, 
смач ная цу кер ка, але ў не над та пры го жай аб горт цы. Та му хо чац ца па жа даць 
ай чын ным вы твор цам кро чыць у на гу з ча сам — больш раз на стай нас ці, ды-
зай нер скіх зна хо дак, ча гось ці ці ка ва га і ад мет на га.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
Фо та Яра сла ва ВА НЮ КЕ ВІ ЧА.

ЯКІЯ АЙЧЫННЫЯ ТА ВА РЫ 
ВАМ ПА ДА БА ЮЦ ЦА 

І Ў ЧЫМ ЯНЫ ПРАЙ ГРА ЮЦЬ ЗА МЕЖ НЫМ?

На двор'еНа двор'е  ��

ДАЖ ДЖЫ І ЦЁП ЛА
У пят ні цу на двор'е ў на шай кра і не бу дзе вы зна-
чац ца зо най ак тыў на га ат мас фер на га фрон ту, 
які ру ха ец ца да нас з бо ку За ход няй Еў ро пы, 
па ве да мі ла рэ дак цыі га лоў ны сі ноп тык Рэс пуб-
лі кан ска га гід ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды Люд мі-
ла ПА РА ШЧУК.

Та му паў сюд на па Бе ла ру сі бу дуць іс ці даж джы. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень ад 13-15 цяп ла па паў-
днё вым за ха дзе Брэсц кай воб лас ці да плюс 19-21 
гра ду са па ўсхо дзе кра і ны. І ў су бо ту амаль паў сюд на 
ча ка ец ца воб лач нае і даждж лі вае на двор'е. Ве цер ус-
ход ні ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы плюс 7-14 
гра ду саў, удзень — 12-19 цяп ла. У ня дзе лю на двор'е ў 
рэс пуб лі цы бу дзе фар мі ра ваць цык лон, які ру ха ец ца 
ў наш бок з тэ ры то рыі Укра і ны. Та му пе ра важ на па 
поўд ні прой дуць даж джы, а вось на поў на чы апад каў 
не бу дзе. Уна чы і ра ні цай у асоб ных ра ё нах ту ман. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы на ня дзе лю 5-12, удзень 
— 12-19 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп-
ты каў, у па чат ку на ступ на га тыд ня на двор'е ў на-
шай кра і не іс тот на па леп шыц ца. Даж джоў не бу-
дзе ўво гу ле, а ста не со неч на і цёп ла. На пра ця гу 
пер шых трох дзён на ступ на га тыд ня тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы бу дзе ў ме жах плюс 5-12 гра ду саў, 
удзень — 15-20 цяп ла. Сі ноп ты кі праг на зу юць, што 
блі жэй да на ступ ных вы хад ных на двор'е ў Бе ла ру сі 
са псу ец ца зноў.

Сяр гей КУР КАЧ.

25 МІЛЬ Ё НАЎ ЕЎ РА ПЕЙ ЦАЎ ЗБЯД НЕ ЮЦЬ ДА 2025 ГО ДА
Да 2025 го да яшчэ 25 міль ё наў еў ра пей цаў апы нуц ца за ры сай бед-

нас ці. Гэ та ад бу дзец ца, ка лі ўра ды кра ін — чле наў Еў ра пей ска га са ю за 
не спы няць пра гра мы жорст кіх за ха даў эка но міі. У кан цы 2012 го да ста-
тыс тыч нае агенц тва Еў ра пей ска га са ю за Еў рас тат апуб лі ка ва ла спра-
ва зда чу, згод на з якой 119,6 млн ча ла век, што скла дае 24,2% ад уся го 
на сель ніц тва 27 кра ін Еў ра са ю за, зна хо дзяц ца на мя жы край няй бед нас ці. 
Цяж кая сі ту а цыя на зі ра ец ца амаль ва ўсіх кра і нах Еў ра са ю за, але асаб лі-
ва дрэн на жы вец ца ў Бал га рыі, Ру мы ніі, Лат віі, Літ ве і Хар ва тыі. У Ру мы ніі 
і Лат віі на па ро зе бед нас ці ба лан су юць 40% гра ма дзян, у Літ ве і Хар ва тыі — па 33%. Але ка лі 
браць не ад сот ка выя су ад но сі ны, а не па срэд на коль касць гра ма дзян кра і ны, якія пе ра жы ва юць 
цяж кас ці, горш за ўсё жы вец ца ў Вя лі ка бры та ніі. Тут з амаль жаб рац кі мі, па еў ра пей скіх мер ках, 
іс на ван нем вы му ша ны мі рыц ца 14 міль ё наў ча ла век, або амаль 23% на сель ніц тва.

ЭФІ ОП СКІ ФЕР МЕР СЦВЯР ДЖАЕ, 
ШТО ЯМУ НЕ МЕНШ ЗА 160 ГА ДОЎ

Но вы рэ корд доў га жы хар ства мо жа ўста ля ваць жы хар Эфі о піі Дха ка-
бо Эба. Бы лы фер мер, а ця пер пен сі я нер сцвяр джае, што яму не менш 
за 160 га доў. Па вод ле слоў муж чы ны, на сва ім вя ку ён за стаў та кія гіс-
та рыч ныя па дзеі, як увар ван не Іта ліі ў Эфі о пію ў 1895 го дзе. «У той час у 

мя не бы ло дзве жон кі, а мой сын быў до сыць да рос лым, каб па свіць буй ны ста так», — рас па вёў 
эфі о пец у эфі ры мяс цо ва га тэ ле ка на ла. На дум ку рэ пар цё раў, Эба па мя тае не ка то рыя дэ та лі, 
якія да юць пад ста вы яму ве рыць. Так, у пры ват нас ці, ён рас па вя дае, што ў дзя цін стве здзейс ніў 
вась мі дзён ную па езд ку на ка ні, каб да брац ца да ста лі цы — Адыс-Абе бы. Праў да, ні я кіх да ку-
мен таль ных па цвер джан няў сва іх слоў пен сі я нер даць не мо жа. Ён вы рас у гра мад стве з вус най 
куль ту рай, дзе не іс на ва ла да ку мен таў, якія па цвяр джа юць асо бу, та му ў яго ня ма па свед чан ня 

аб на ра джэн ні. На яў насць та ко га да ку мен та зра бі ла б яго са-
мым ста рым ча ла ве кам з тых, хто ця пер жы ве на Зям лі — на 
46 га доў ста рэй шым, чым дзей ны рэ кард смен — 115-га до вая 
жы хар ка Япо ніі Мі са іл Ака ва, за пі са ная ў Кні зе рэ кор даў Гі не-
са. Больш за тое, Эба па біў бы і рэ корд фран цу жан кі Жан ны 
Каль ман, якая па мер ла ў 1997 го дзе ва ўзрос це 122 га доў і да 
гэ та га ча су лі чыц ца са мым ста рым ча ла ве кам у све це з тых, 
хто ка лі-не будзь жыў на пла не це.

ДЗЕ БОЛЬШ ЗА ЎСЁ 
МІГ РАН ТАЎ?

Ра сія за ня ла дру гое мес ца ў све-
це па коль кас ці міг ран таў — на 
тэ ры то рыі кра і ны іх пра жы вае 
звыш 11 міль ё наў. Рэ кард сме-
на мі па коль кас ці пры ез джых 
ста лі ЗША — там пра жы ва юць 
45,8 міль ё на за меж ні каў, на трэ-
цім мес цы зна хо дзіц ца Гер ма-
нія з 9,8 міль ё на мі. За ёй ідуць 
Са удаў ская Ара вія (9,1 міль ё на), 
ААЭ (7,8) і Вя лі ка бры та нія (7,8). У 
дзя ся так кра ін так са ма ўвай шлі 
Фран цыя (7,4 міль ё на міг ран таў), 
Ка на да (7,3), Аў стра лія (6,5) і Іс-
па нія (6,5).

Са мыя вя лі кія па то кі міг ран таў 
пе ра ся ка юць мя жу па між Мек сі кай і 
ЗША. У 2013 го дзе ў гэ тым кі рун ку 
прай шлі 13 міль ё наў ча ла век. У дзя-
сят цы га лоў ных міг ра цый ных ка лі до-
раў — Ра сія — Укра і на (3,5 міль ё на 
міг ран таў ), Укра і на — Ра сія (2,9), Ка-
зах стан — Ра сія (2,5). Уся го ж, згод-
на з дак ла дам ААН, у 2013 го дзе за 
ме жа мі род най кра і ны пра жы ва юць 
232 міль ё ны ча ла век, або 3,2% уся-
го на сель ніц тва Зям лі. У Еў ро пе і Азіі 
ася дае амаль ад ноль ка вая коль касць 
міг ран таў — 72 і 71 міль ён ча ла век 
ад па вед на. На гэ тыя рэ гі ё ны пры па-
дае дзве тра ці ны агуль най коль кас ці 
між на род ных міг ран таў.

У зна ё мых зла ма ла ся 
праль ная ма шы на. 
Да вя ло ся шу каць но вую. 
Ку пі лі, уста ля ва лі, 
пра чы та лі ін струк цыю 
па экс плу а та цыі і ста лі 
дзей ні чаць згод на з ёю. 
Тут і па ча лі ся 
праб ле мы...

У су бо ту 14 ве рас ня 
ад бу дзец ца між на род ная 
ак цыя «Су свет ная 
пры бор ка — 2013. 
Зро бім!»  — свое асаб лі вы 
су бот нік, што аб' яд нае 
міль ё ны лю дзей, якія хо чуць 
зра біць на шу пла не ту 
больш чыс тай.

Бе ла русь у СНД з'яў ля ец ца кра-
і най, у якой най больш чы та юць. На 
1 тыс. ча ла век на сель ніц тва ў нас 
пры па дае 392 ка рыс таль ні кі пуб ліч-
ных біб лі я тэк. У Ра сіі гэ ты па каз чык 
склаў 375 ча ла век, ва Укра і не — 336, 
Азер бай джа не — 283, Ка зах ста не 
— 269.

Аса цы я цыя «Бе ла рус кая фе дэ-
ра цыя фут бо ла» па да ла ў УЕ ФА 
афі цый ную за яў ку на ўдзел у пра вя-
дзен ні фі наль на га эта пу чэм пі я на ту 
Еў ро пы-2020 у Мін ску.

Та ры фы на пе ра сыл ку прос тай 
паш то вай карт кі, пісь ма і бан дэ ро лі 
ва гой да 20 г для фі зіч ных і юры дыч-
ных асоб у Бе ла ру сі з 13 ве рас ня 
вы рас туць да Br1,6 тыс.

ДАІ не пла нуе аб мя жоў ваць рух у 
Мін ску ў Дзень го ра да 14 ве рас ня.

Гон кі на офіс ных крэс лах упер шы-
ню прой дуць у Го ме лі пад час свят-
ка ван ня Дня го ра да 15 ве рас ня. Па 
ўмо вах спа бор ніц тваў, «верш ні кі» 
па він ны пры быць на старт з улас-
ны мі офіс ны мі крэс ла мі, якія ма юць 
моц ныя кар ка сы і ко лы. Пра цяг ласць 
дыс тан цыі скла дзе 100 м ас фаль та-
вай тра сы, якая бу дзе аформ ле на ў 
вы гля дзе офі са. «Верш ні кам» трэ ба 
бу дзе пе ра адо лець пе ра шко ды ў вы-
гля дзе па не нак-сак ра та рак.


