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ЦЫТАТА ДНЯ

ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Мi нi маль ная за ра бот ная 

пла та за ве ра сень бя гу ча га 
го да iн дэк су ец ца на 6,8 пра-
цэн та.

Сiм ва лам дзi ця ча га «Еў-
ра ба чан ня-2013» стаў Рuzzlе 
Mаn — ча ла ве чак, са бра ны з 
ка ва лач каў ма за i кi i рас фар-
ба ва ны ў ко ле ры ўкра iн ска га 
сця га.

Су час ны ўзро вень на ра-
джаль нас цi ў Бе ла ру сi су па-
раў наль ны з па каз чы ка мi еў-
ра пей скiх кра iн.

Рух усiх вi даў транс пар ту i 
пе ша хо даў праз пункт про пус ку 
«Пры вал ка» на бе ла рус ка-лi-
тоў скай мя жы ад но вiц ца з 8 га-
дзiн ра нi цы 15 каст рыч нi ка.

У ся рэд нiм бе ла ру сы ад па-
чы ва юць за мя жой ка ля 5,5 
дня, iн ша зе мец зна хо дзiц ца 
на тэ ры то рыi на шай кра i ны 
4,5 дня.

З ап ты мiз мам гля дзяць на 
бу ду чы ню Еў ра са ю за i перс-
пек ты вы яго раз вiц ця 64% 
апы та ных жы ха роў Лiт вы. Ап-
ты мiс тыч ней шым у по гля дах 
на перс пек ты вы ЕС ака за лi ся 
толь кi жы ха ры Да нii i Эс то нii. 
Най боль шы пе сi мiзм у да чы-
нен нi да бу ду чы нi ЕС ад чу ва-
юць жы ха ры Пар ту га лii, Кiп ра 
i Грэ цыi.
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УКРА І НА МО ЖА АД МО ВІЦ ЦА
АД РА СІЙ СКА ГА ГА ЗУ

Укра і на мо жа на не каль кі блі жэй шых га доў цал кам ад мо-
віц ца ад за ку пак га зу ў Ра сіі, ка лі дзей ны кант ракт «Наф та-
га за» і «Газп ра ма» не бу дзе пе ра гле джа ны. Пра гэ та за явіў 
прэм' ер-мі ністр Укра і ны Мі ка лай Аза раў. Па вод ле яго слоў, 
Кі еў га то вы праз суд да каз ваць аб сурд насць дзей на га га за-
ва га кант рак та, ка лі «Газп рам» па дасць на Укра і ну ў суд за 
яго не вы ка нан не. Гэ тая за ява бы ла зроб ле на ў той жа дзень, 
ка лі з Крам ля пра гу ча ла па гро за ўвес ці ві за вы рэ жым па між кра і на мі. У чац вер са вет нік 
прэ зі дэн та Ра сіі Сяр гей Глазь еў за явіў, што ў су вя зі з «ін тэ гра цый ны мі пра цэ са мі» та кая 
ве ра год насць не вы клю ча на: «Ка лі Укра і на ўвой дзе ў Шэн ген скую зо ну з боль шас цю 
кра ін ЕС, а ў нас па-ра ней ша му бу дзе ад сут ні чаць бяз ві за вы рэ жым з ЕС, то еў ра пей цы 
вы му сяць Укра і ну ўвес ці ві за вы рэ жым», — ад зна чыў чы ноў нік.

ПЯ ЦІ РА ЗО ВАЕ ХАР ЧА ВАН НЕ
ДА ПА МО ЖА СКІ НУЦЬ ВА ГУ

Су пра цоў ні кі Уні вер сі тэ та Ус ход няй Фін лян дыі вы яві лі ка рысць для зда роўя пя ці-
ра зо ва га хар ча ван ня. На ву коў цы сцвяр джа юць, што спа лу чэн не сня дан ку, абе ду і 
вя чэ ры з дву ма «пе ра ку са мі» на пра ця гу дня да па ма га юць скі нуць ва гу. А вось про-
пуск ад на го з пры ёмаў ежы, у пры ват нас ці, ра ніш ня га, мо жа пры вес ці да ад ва рот на га 
эфек ту. Да след чы кі на зі ра лі за ста нам 4 ты сяч дзя цей з мо ман ту іх на ра джэн ня і 
да да сяг нен ня 16-га до ва га ўзрос ту. І вы свет лі лі, што тыя з іх, хто пры трым лі ваў ся 
пя ці ра зо ва га што дзён на га хар ча ван ня, ме лі па ні жа ны ін дэкс ма сы це ла. І на ват на-
яў насць атлус цен ня ў баць коў пад вы пра ба валь ных не ўплы ва ла на вы нік. А вось про-
пуск ад на го са што дзён ных пры ёмаў ежы пры во дзіў да 

на бо ру ва гі. На ву коў цы 
ўпэў не ны, што хар чо выя 
звыч кі з'яў ля юц ца важ-
ным фак та рам ры зы кі 
раз віц ця атлус цен ня, і 
іх уплыў на ва гу шмат у 
чым пе ра ўзы хо дзіць ін-
шыя фак та ры.

РА СІЯ — ЛІ ДАР 
ПА МА Ё МАС НАЙ НЯ РОЎ НА СЦІ

Ра сія зна хо дзіц ца на ад ным з пер шых 
мес цаў у све це па ня роў на сці раз мер ка ван-
ня ма ё мас ці і да хо даў — на сён няш ні дзень 
110 міль яр дэ рам на ле жыць 35% усіх на цы-
я наль ных ба гац цяў. У гэ тым рэй тын гу Ра сія 
са сту пае толь кі не каль кім не вя лі кім дзяр жа-
вам Ка рыб ска га ба сей на, свед чаць звест-
кі, апуб лі ка ва ныя ў агля дзе швей цар ска га 
бан ка Сrеdіt 
Suіssе. У цэ-
лым па све це 
міль яр дэ ры 
ва ло да юць 
1—2% ад на-
цы я наль на га 
ба гац ця, і на 
кож ныя 170 
міль яр даў до ла раў ба гац цяў хат ніх гас па-
да рак пры па дае адзін міль яр дэр. 

Па вод ле ацэн кі Сrеdіt Suіssе, у 2013 го-
дзе ў Ра сіі на ліч ва ла ся 1986 ча ла век, чыё 
ба гац це пе ра вы ша ла 50 міль ё наў до ла раў, 
а агуль ную коль касць до ла ра вых міль я не раў 
у Ра сіі аца ні лі ў 84 ты ся чы ча ла век. Пры чым 
да 2018-га банк праг на зуе рост коль кас ці 
до ла ра вых міль я не раў да 133 ты сяч ча ла век. 
Па вер сіі Fоrbеs, у Ра сіі ў 2013 го дзе на ліч-
ва ец ца 110 до ла ра вых міль яр дэ раў, са мы мі 
ба га ты мі з якіх пры зна ныя Алі шэр Усма наў 
з ба гац цем у 17,6 міль яр да до ла раў, Мі ха іл 
Фрыд ман (16,5 міль яр да), Ле а нід Мі хель сон 
(15,4 міль яр да), Вік тар Век сель берг (15,1 
міль яр да) і Ва гіт Алек пе раў (14,8 міль яр да).

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     + 15°
Віцебск     + 12°
Гомель     + 13°
Гродна     + 15°
Магілёў     + 12°
Мінск     + 14°  

Пра што жартуе 
радыёвядучы 
Юрый Цароў?

Беспілотнік 
шукае 

самагоншчыкаў.
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Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ,
прэм' ер-мі ністр:

«Вы ста вы ай чын ных спа жы-
вец кіх та ва раў трэ ба пра вес-
ці ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны — у 
кож най воб лас ці рэс пуб лі кі, 
у рай цэнт рах. Іні цы я ты ва 
Мін скай воб лас ці, якая сён ня 
ар га ні за ва ла та кую вы ста ву, 
за слу гоў вае рас паў сюдж ван-
ня па ўсёй кра і не. У Бе ла ру сі 
вя дзец ца мэ та на кі ра ва ная ра-
бо та па па шы рэн ні сег мен та 
спа жы вец кіх та ва раў як па 
якас ці, так і па на менк ла ту-
ры. Але, на жаль, не ка то рыя 
на шы вы твор цы, у тым лі ку 
пры ват ныя, не вы трым лі ва-
юць на леж най кан ку рэн цыі з 
за меж ны мі. Гэ та дрэн на. Та му 
не аб ход на па ка заць прык лад, 
як трэ ба пра ца ваць у гэ тым 
кі рун ку, кан ку ры ра ваць на рын-
ку».

ВЯ ЛІ КІЯ КРЫ ЛЫ 
БЕС ПІ ЛОТ НАЙ АВІЯ ЦЫІ 

Лі та раль на на гэ тым тыд ні мі лі цыя Мін скай воб лас ці 
пры да па мо зе бес пі лот ні ка, які вы кон ваў пер шыя 
проб ныя за дан ні, за ад ны толь кі су ткі вы яві ла 
ў На лі боц кай пу шчы пяць мес цаў вы твор час ці 
са ма го ну. З вы шы ні пту шы на га па лё ту апа рат 
з да па мо гай цеп ла ві за ра знай шоў ста ран на 
за мас кі ра ва ныя «бро ва ры». Праў да, тут як раз той 
вы па дак, ка лі знай сці пра сцей, чым да брац ца, 
бо са ма гон шчы кі ата ба ры лі ся ў са мых гу шча рах…

Ня даў на з'я ві ла ся ін фар ма цыя пра тое, што гро дзен скія па-
гра ніч ні кі так са ма пры да па мо зе бес пі лот ні ка за тры ма лі на бе-
ла рус ка-лі тоў скай мя жы 9 не ле галь ных міг ран таў.

Бес пі лот нік: што гэ та та кое?
Бес пі лот ны ля таль ны апа рат — гэ та той жа са ма лёт аль бо 

вер та лёт, звы чай на мен шы па па ме рах, кі ра ван не якім ажыц-
цяў ля ец ца з зям лі. Ён знач на тан ней шы і больш эка ном ны ў 
экс плу а та цыі. Па функ цы ях жа бес пі лот нік сме ла мо жа кан ку-
ры ра ваць са сва і мі «вя лі кі мі бра та мі»: най перш у ма ні то рын гу 
тэ ры то рый і раз вед цы.

На пачатку 90-х гадоў Са вец кі Са юз упэў не на зай маў га лоў-
нае мес ца ў све це па вы твор час ці срод каў та кой авія цыі — усе 
вя до мыя гра ма дзян скія і ва ен ныя кан струк тар скія бю ро лі чы лі 
за го нар мець улас най вы твор час ці бес пі лот ні кі. За тым лі дар-
ства пе рай шло да ЗША і Із ра і ля. Як вя до ма, ка лі кра і на з ней кім 
та ва рам па кі дае су свет ны ры нак як пра да вец, то вяр та ец ца яна 
на гэ ты ры нак ужо ў якас ці па куп ні ка… Бе ла ру сі па шан ца ва ла, 
бо ця гам лі та раль на не каль кіх апош ніх га доў мы ства ры лі ўлас-
ную аб са лют на но вую авія бу даў ні чую га лі ну — вы-
твор часць бес пі лот ных ля таль ных апа ра таў (БПЛА).

ЛАГІСТЫЧНЫ «РАЙ»
ЗА 145 МІЛЬЁНАЎ

У па сёл ку Пры воль ны Мінск ага ра ё на на тэ ры то рыі 
СЭЗ «Мінск» за вер ша на пер шая чар га бу даў ніц тва 
транс парт на-ла гіс тыч на га комп лек су «Пры лес се».

На ўра чыс тай цы ры мо ніі ад крыц ця пер шых аб' ек таў мі ністр 
за меж ных спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір МА КЕЙ ад зна чыў, што 
пры бу даў ніц тве гэ та га са ма га буй но га ў кра і не транс парт-
на-ла гіс тыч на га комп лек су ўжы ва лі ся су час ныя і пе ра да выя 
тэх на ло гіі і пры цяг ва лі ся вы со ка пра фе сій ныя між на род ныя 
спе цы я ліс ты. Бу дуе комп лекс вя до мая як у Іра не, так і ва ўсім 
све це кам па нія «Кей сан». Кі раў нік знеш не па лі тыч на га ве дам-
ства лі чыць, што гэ ты пра ект рэа лі зоў ва ец ца на столь кі па спя-
хо ва дзя ку ю чы ад каз на му стаў лен ню ўсіх ра бот ні каў кам па ніі 
«Кей сан» і вы раз на му ўза е ма дзе ян ню бе ла рус ка га 
і іран ска га ба коў.

Фер мер ская гас па дар ка «Ку ца наў i К» Ма гi лёў ска га ра ё на зай ма ец ца пра мыс ло вым раз вя дзен-
нем, га доў ляй i рэа лi за цы яй ры бы. У шас цi азё рах, якiя аран дуе гас па дар ка, га ду юц ца кар пы, 
аму ры, таў ста ло бi кi, шчу па кi i ў не вя лi кiх коль кас цях са мы.

ПРАВА ВЫБАРУ
Па ра дак пры пы нен ня дзей нас ці

ў су вя зі з до гля дам дзі ця ці да 3 га доў вы зна чыць Саў мін
Ка мен ту ю чы ка рэс пан дэн ту 

БЕЛ ТА ўказ № 462 «Аб не ка то-
рых пы тан нях на зна чэн ня і вы-
пла ты дзяр жаў ных да па мог сем'-
ям, якія вы хоў ва юць дзя цей», які 
9 каст рыч ні ка пад пі саў Прэ зі дэнт 
Аляк сандр Лу ка шэн ка, на мес нік 
на чаль ні ка ад дзе ла на ро да на-
сель ніц тва, ген дар най і ся мей-
най па лі ты кі Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны Ма ры на 
АР ЦЁ МЕН КА сказала, што мэта 
ўказа — пра да ста віць пра ва пры-
пы няць дзей насць у су вя зі з до гля-
дам дзі ця ці ва ўзрос це да 3 га доў 
і атрым лі ваць у гэ ты пе ры яд дзяр-
жаў ную да па мо гу ў поў ным па ме-
ры ін ды ві ду аль ным прад пры маль-
ні кам, пры ват ным на та ры у сам, 
ад ва ка там, ра мес ні кам.

Ма ры на Ар цё мен ка рас тлу ма-
чы ла, што з 1 сту дзе ня гэ та га го да 
гэ тым ка тэ го ры ям у ад па вед нас ці 
з За ко нам Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 
29 снеж ня 2012 го да «Аб дзяр-
жаў ных да па мо гах сем' ям, якія 
вы хоў ва юць дзя цей» да па мо га 
па до гля дзе дзі ця ці ва ўзрос це 
да 3 га доў на зна ча ец ца і вы плач-
ва ец ца ў па ме ры 50 пра цэн таў 
ад уста ноў ле на га. Та кі па ды ход 
ураў ноў вае ўсе ка тэ го рыі за ня-
тых асоб — і тых, якія пра цу юць 
па най ме, і тых, якія ажыц цяў ля-
юць ін шыя ві ды дзей нас ці. Так, 
жан чы нам, якія пра цу юць па пра-
цоў ных да га во рах (кант рак тах), 
у вы пад ку вы ха ду ма ці на ра бо ту 
на ўмо вах за ня тас ці больш як па-
ла ві ны ме сяч най нор мы ра бо ча га 
ча су вы пла та да па мо гі ажыц цяў-
ля ец ца ў па ме ры 50 пра цэн таў. 
Ад па вед на асо бам, якія ажыц-
цяў ля юць ін шыя ві ды дзей нас ці 
(ін ды ві ду аль ным прад пры маль ні-
кам, пры ват ным на та ры у сам, ад-
ва ка там, ра мес ні кам), да па мо га ў 
ад па вед нас ці з за ко нам так са ма 
на зна ча ец ца і вы плач ва ец ца ў па-
ме ры 50 пра цэн таў.

«Па коль кі сут насць да па мо-
гі за клю ча ец ца ў кам пен са ван ні 
стра ча на га ў гэ ты пе ры яд за ра-
бот ку (да хо ду), то змян шэн не яго 
па ме ру тым, хто на раў не з до гля-

дам дзі ця ці зай ма ец ца пэў ны мі 
ві да мі дзей нас ці, аб грун та ва-
на, — лі чыць прад стаў нік мі ніс тэр-
ства. — Па вод ле да ных Фон ду са-
цы яль най аба ро ны на сель ніц тва, 
у мі ну лым го дзе з 3 тыс. 202 ін-
ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў, 
якія ажыц цяў ля юць до гляд дзі ця ці 
ва ўзрос це да 3 га доў, па 2 тыс. 
225 ІП прад стаў ле ны да ныя па-
д атко вых ор га наў, што па цвяр-
джае факт ажыц цяў лен ня імі 
дзей нас ці. Гэ тыя ліч бы па каз ва-
юць, што ў пе ры яд до гля ду дзі ця ці 
ка ля 70 пра цэн таў прад стаў ні коў 
гэ тых ка тэ го рый пра даў жа юць 
пра фе сій ную дзей насць».

Ра зам з тым яны пры ажыц-
цяў лен ні до гля ду дзі ця ці мо гуць 
у гэ ты пе ры яд ча со ва не пра ца-
ваць і не атрым лі ваць да ход. Ад-
нак за ка на даў чыя ак ты не пра ду-
гледж ва лі ме ха ніз маў пры пы нен-
ня ад па вед най дзей нас ці ў су вя зі 
з до гля дам дзі ця ці ва ўзрос це да 
3 га доў па ана ло гіі з гра ма дзя-
на мі, якія пра цу юць па най ме і 
ма юць пра ва афор міць са цы яль-
ны вод пуск па до гля дзе дзі ця ці 
да да сяг нен ня ім уз рос ту 3 га ды. 
Гэ та дзей насць, у пры ват нас ці, 
прад пры маль ніц кая, маг ла быць 
толь кі поў нас цю спы не на.

«Ана ліз шмат лі кіх зва ро таў 
гра ма дзян, якія ажыц цяў ля юць 
ін ды ві ду аль ную прад пры маль-
ніц кую дзей насць, пры ват ную 
на та ры яль ную, ад ва кац кую або 
ра мес ную дзей насць, па ка заў, 
што пы тан не пры пы нен ня дзей-
нас ці ў пе ры яд до гля ду дзі ця ці ва 
ўзрос це да 3 га доў з'яў ля ец ца ак-
ту аль ным, — ска за ла Ма ры на Ар-
цё мен ка. — Уліч ва ю чы прын цып 
са цы яль най спра вяд лі вас ці, ука-
зам пра да стаў ле на маг чы масць 
вы ба ру — ажыц цяў ляць дзей-
насць у пе ры яд до гля ду ма ла лет-
ня га дзі ця ці або пры пы ніць яе».

Та кім чы нам, указ уста наў лі вае 
пер ша па чат ко ва пра ва на пры пы-
нен не дзей нас ці ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў, ад ва ка таў, 
пры ват ных на та ры у саў, ра мес ні-
каў у пе ры яд до гля ду дзі ця ці ва 

ўзрос це да 3 га доў, а пас ля, як 
вы нік, — на атры ман не да па мо гі ў 
гэ ты пе ры яд у поў ным па ме ры.

Уста ноў ле на, што па ра дак 
пры пы нен ня дзей нас ці ў су вя зі з 
до гля дам дзі ця ці ва ўзрос це да 
3 га доў вы зна ча ец ца Са ве там Мі-
ніст раў. Гэ та зна чыць, што бу дзе 
пры ня та па ста но ва ўра да аб за-
цвяр джэн ні па ла жэн ня аб па рад-
ку пры пы нен ня дзей нас ці ў су вя зі 
з до гля дам дзі ця ці ва ўзрос це да 
3 га доў.

Гэ ты па ра дак бу дзе за сна ва-
ны на за яў ным прын цы пе: гра-
ма дзя нін у пісь мо вай фор ме за-
яў ляе аб сва ім жа дан ні пры пы-
ніць дзей насць ва ўпаў на ва жа ны 
ор ган, які ажыц цяў ляе кант роль 
за ад па вед ным ві дам дзей нас ці. 
Та кі мі ўпаў на ва жа ны мі ор га на-
мі па ста но вай Са ве та Мі ніст раў 
бу дуць вы зна ча ны для ін ды ві ду-
аль ных прад пры маль ні каў, ра-
мес ні каў — пад атко вы ор ган па 
мес цы па ста ноў кі на ўлік у якас ці 
пла цель шчы ка па да тку (збо ру); 
для пры ват ных на та ры у саў — га-
лоў нае ўпраў лен не юс ты цыі абл-
вы кан ка маў (Мін гар вы кан ка ма) 
па мес цы рэ гіст ра цыі пры ват на га 
на та ры у са; для ад ва ка таў — тэ-
ры та ры яль ная ка ле гія ад ва ка-
таў, чле нам якой з'яў ля ец ца ад-
ва кат.

Ад на ча со ва гэ тым ка тэ го ры ям 
бу дзе пра да стаў ле на пра ва ад-
наў лен ня дзей нас ці шля хам па-
да чы ва ўпаў на ва жа ныя ор га ны 
ад па вед най за явы, да да ла спе-
цы я ліст.

Ця пер у рэс пуб лі цы на ліч ва-
ец ца больш як 251 тыс. ін ды ві-
ду аль ных прад пры маль ні каў, з іх 
3,2 тыс. ма юць іль го ту па вы зва-
лен ні ад вы пла ты аба вяз ко вых 
стра ха вых уз но саў у пе ры яд до-
гля ду дзі ця ці ва ўзрос це да 3 га-
доў; 1 тыс. 855 ад ва ка таў, з іх 
124 ча ла ве кі ча со ва не пра цу юць 
у су вя зі з тым, што ма юць дзя цей 
ва ўзрос це да 3 га доў; 45 пры ват-
ных на та ры у саў, у іх ня ма дзя цей 
ва ўзрос це да 3 га доў, больш як 
6,9 тыс. ра мес ні каў.

Ра яць спра ва, ву чаць зле ва…
Я і сам не пра па ду:
Як ка хаць — дык ка ра ле ву, 
Як вы піс ваць, то «Звяз ду»!

Шчы ры дзя куй усім, хто 
пры трым лі ва ец ца гэ та га 
прын цы пу, хто ў чар го вы 
ці пер шы раз пад пі саў ся 
на най ста рэй шую 
бе ла рус ка моў ную га зе ту, 
хто да слаў у рэ дак цыю 
карт ку на ро зыг рыш 
пры зоў!

Ён ад быў ся ўчо ра ў сце нах рэ-
дак цыі. Ад быў ся, як заў сё ды, з 
удзе лам су пра цоў ні цы РУП «Бел-
пош та» Юліі Суб ат, а так са ма 
пад піс чыц Іры ны Ду няк («стаж» 
сяб роў ства з га зе тай — «га доў 
20—25») і Свят ла ны Чар няў скай, 
якая «Звяз ду», мож на ска заць, 
атры ма ла ў спад чы ну… Ме на ві-
та ім, гас цям (на здым ку), і бы-
ла да ве ра на ад каз ная мі сія — з 
усіх да сла ных кар так вы цяг нуць 
шчас лі выя.

Дзіў на, але факт: усе яны, 
як свед чаць вы ні кі, за поў не ны 
жа но чы мі ру ка мі. Муж чын ся-
род шчас ліў чы каў… ня ма. Але 
ж — бу дзем спа дзя вац ца — ня ма 

толь кі на гэ ты раз. Зна чыць, ім 
уда ча мо жа ўсміх нуц ца ў на ступ-
ным ро зыг ры шы! Ужо ў но вым 
2014 го дзе… Ка лі яны, вя до ма ж, 
не за бу дуць кры ла тае «Ра яць 
спра ва, ву чаць зле ва…», ка лі 
афор мяць пад піс ку і не па ля ну-
юц ца да слаць свае карт кі.

А зрэш ты, ла та рэя — яна і 
ёсць ла та рэя. І не вый грае ў ёй 
той, хто не гу ляе. У ас тат ніх шанц 
заў сё ды ёсць!

АФІ ЦЫЙ НА 
Учо ра, 10 каст рыч ні ка 

2013 го да, ад быў ся ро зыг рыш 
пры за во га фон ду рэ клам най 
гуль ні «Пад пі шы ся на «Звяз ду», 
ар га ні за та рам якой з'яў ля ец ца 
рэ дак цый на-вы да вец кая ўста-
но ва «Вы да вец кі дом «Звяз-
да» (УНП 100155376), раз ме-
шча ная па ад ра се: г. Мінск, 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 
10 А.
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Прэ зі дэнт Аляк сандр 
Лу ка шэн ка 11 каст рыч ні ка 
пра вя дзе прэс-кан фе рэн цыю 
для прад стаў ні коў 
ра сій скіх рэ гі я наль ных СМІ. 
Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе бе ла рус ка га 
лі да ра.

Прэс-кан фе рэн цыя кі раў ні ка 
дзяр жа вы па тра ды цыі за вяр шае 
прэс-тур ра сій скіх жур на ліс таў па 
Бе ла ру сі, асноў ная част ка яко га ў 
гэ тым го дзе прай шла ў Гро дзен скай 
воб лас ці.

У прэс-кан фе рэн цыі Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі пры муць удзел больш за 
90 ча ла век, якія прад стаў ля юць фе-
дэ раль ныя срод кі ма са вай ін фар ма-
цыі, СМІ суб' ек таў Ра сіі, са юз ныя СМІ 
і Між дзяр жаў ную тэ ле ра дыё кам па нію 
«Мір». Су куп ны ты раж дру ка ва ных 
вы дан няў скла дае амаль 3,5 млн 
эк зэмп ля раў. Па тэн цы яль ная тэ ле-
аў ды то рыя — 130 млн ча ла век, ра-
дыё — больш за 120 млн. Пла ну ец ца, 
што пра мая транс ля цыя прэс-кан фе-
рэн цыі пач нец ца ў 11.00 на Пер шым 
на цы я наль ным ка на ле Бе ла рус ка га 
ра дыё. Транс ля цыя тэ ле ві зій най вер-
сіі прэс-кан фе рэн цыі — у вя чэр нім 
эфі ры тэ ле ка на лаў «Бе ла русь-1», 
АНТ і СТБ.

ПРЭС-КАН ФЕ РЭН ЦЫЯ
ДЛЯ РА СІЙ СКІХ СМІ

Больш як 80 расійскіх журналістаў бяруць удзел у традыцый-
ным ужо прэс-туры па Беларусі. Прэс-тур прысвечаны актуаль-
ным пытанням супрацоўніцтва Беларусі і Расіі. Журналісты, 
у прыватнасці, наведалі СТАА «Контэ Спа» ў Гродне.

Учо раУчо ра  ��

ШАНЦ НА ВЫЙ ГРЫШ ЁСЦЬ!
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КОРАТКА

ВОЗЕРА РЫБАКА ПАВАЖАЕВОЗЕРА РЫБАКА ПАВАЖАЕ

З се ра ды
па ха ла дае

У вы хад ныя тэм пе ра тур ны фон 
ча ка ец ца на 2-3 гра ду сы вы шэй 
за клі ма тыч ную нор му, па ве да мі ла 
рэ дак цыі га лоў ны сі ноп тык Рэс пуб-
лі кан ска га гід ра ме тэа цэнт ра Люд-
мі ла Па ра шчук. Уна чы плюс 3-9, 
удзень ад 9 гра ду саў па паў ноч ным 
ус хо дзе да 18 цяп ла па паў днё вым 
за ха дзе кра і ны. У ноч на ня дзе лю 
ў край ніх паў ноч на-ўсход ніх ра ё-
нах ча ка ец ца ка ля ну ля. У ніз кіх 
мес цах і па блі зу ва да ёмаў бу дуць 
згу шчац ца ту ма ны, іс тот ных апад-
каў не ча ка ец ца.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў, 
у па чат ку на ступ на га тыд ня ў асоб-
ных ра ё нах маг чы мыя не вя лі кія ка-
рот ка ча со выя даж джы, мес ца мі 
бу дуць ту ма ны. Уна чы плюс 3-10 
гра ду саў, па паў ноч ным ус хо дзе 
мес ца мі на гле бе за ма раз кі ад 0 
да мі нус 2. Удзень да 9-15 гра ду саў 
цяп ла. А вось у се ра ду да нас па-
ды дзе паў ноч на-за ход ні ха лод ны 
фран таль ны раз дзел, які пры ня се 
па ха ла дан не. Прой дуць ка рот ка-
ча со выя даж джы.

Сяр гей КУР КАЧ
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