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Мi ка лай 
ЛА ДУЦЬ КА, 
стар шы ня 
Мiнск ага 
гар вы кан ка ма:

«Стра тэ гiя бу даў нiц тва 
арэнд на га жыл ля ў Мiн ску 
па вiн на быць рас пра ца ва на ў 
блi жэй шыя два тыд нi. За да ча 
за клю ча ец ца не толь кi ў тым, 
каб раз мяр коў ваць срод кi. Не-
аб ход на сфар мi ра ваць перс-
пек ты вы раз вiц ця арэнд на га 
жыл ля, па вiн на быць дак лад-
ная, зра зу ме лая i маш таб ная 
стра тэ гiя ў рам ках вы ка нан-
ня той за да чы, якую вы зна чыў 
кi раў нiк дзяр жа вы. Ужо пад-
рых та ва ны пра ект ра шэн ня 
Мiн гар вы кан ка ма па арэнд-
ным жыл лi, у ад па вед нас цi з 
якiм пла ну ец ца, што га рад ская 
жыл лё вая гас па дар ка бу дзе 
аку му ля ваць гра шо выя срод кi 
для арэнд на га жыл ля. Ця пер 
гэ тыя срод кi скла да юць Br1,9 
млрд. Гро шы бу дуць на кi роў-
вац ца на ра монт па мяш кан няў 
арэнд на га жыл ля, вы раб пра-
ект на-каш та рыс най да ку мен-
та цыi або на бу даў нiц тва».

Днямі ў Глы бо кім ад бы ло ся ўра чыс тае ад крыц цё пас ля рэ кан струк цыі 
дзі ця чай мас тац кай шко лы. У цы ры мо ніі ад крыц ця ўзяў удзел 

стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў Ула дзі мір Анд рэй чан ка.

О, які шык!.. Па чыр во най да рож цы Па ла ца Рэс-
пуб лі кі іш лі шы коў ныя жан чы ны. І гэ та бы лі 
бе ла рус кія акт ры сы — але ж ну хоць у Ка ны на-
кі роў вай, ні я кім су свет ным «зор кам» не са сту-
пяць пры га жос цю і вы тан ча нас цю. Вой, дык жа 
яны «зор кі» і ёсць! Вось для та го, каб мы гэ та 
зра зу ме лі, і па трэб на гэ тая чыр во ная да рож ка. 
З ад на го бо ку, на тых, хто да нас пры яз джае, па-
гля дзець, а з дру го га — да на шых жа твор цаў і 
май строў кі но пры гле дзец ца. І не толь кі нам: на 
сё лет ні «Ліс та пад» для іх быў пад рых та ва ны па-
да ру нак: маг чы масць пра дэ фі ля ваць у су кен ках 
руч ной ра бо ты фран цуз ска га ку цюр'е Дэ ні Дзю-
ра на. Яго фан тас тыч ныя строі ўжо дэ ман стра ва-
лі ся на чыр во ных да рож ках ін шых фес ты ва ляў, 
але бы лі спе цы яль на адап та ва ны для бе ла рус кіх 
акт рыс. Так па вя ло ся, што кі но і мо да ідуць по-
руч. А ў Мін ску яны ра зам да па ма га юць уво дзіць 
мо ду на фес ты валь нае кі но. Тое, якое і па він на 
быць на фес ты ва лі. У гэ тым сэн се «Ліс та пад» ужо 
не пер шы год на мац вае свой па ды ход да фар мі-
ра ван ня пра гра мы, у якой па-ра ней ша му ў асноў-
ным кон кур се прад стаў ле ны філь мы кра ін, якія 
ў мі ну лым ста год дзі шу ка лі (і зна хо дзі лі) 
свой шлях, у тым лі ку ў кі не ма то гра фе.

На двор'еНа двор'е  ��

ВЫ ПРА БА ВАН НЕ ВЕТ РАМ 
І МОЦ НЫМ ДАЖ ДЖОМ...
У аў то рак і се ра ду на тэ ры то рыю на шай кра і ны 
за ві та юць ак тыў ныя ат мас фер ныя фран ты, якія 
ру ха юц ца з бо ку паўд нё ва г а за ха ду Еў ро пы. Яны 
пры ня суць да нас сур' ёз ныя апад кі, 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.

Больш за тое, уна чы на 6 ліс та па да на боль шай част-
цы кра і ны, а ўдзень мес ца мі па Бе ла ру сі праг на зу юц ца 
моц ныя даж джы. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўдзень у аў то рак 9-15 цяп ла, а ў се ра ду на пра ця гу 
су так плюс 4-10 гра ду саў, толь кі па паў днё вым ус хо-
дзе 11-14 цяп ла. 7 ліс та па да ў кра і ну пач не па сту паць 
віль гот нае па вет ра з Ат лан ты кі. Та му ча ка юц ца ка рот-
ка ча со выя даж джы, удзень мес ца мі — уз мац нен не 
вет ру па ры ва мі да 15-18 м/с. Па свя жэе. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы на чац вер плюс 1-7 гра ду саў, удзень 7 
ліс та па да тэм пе ра тур ны фон бу дзе ва гац ца ад плюс 3 
гра ду саў па паў ноч ным ус хо дзе да 10 цяп ла па паў днё-
вым за ха дзе кра і ны.

На пры кан цы тыд ня ча ка ец ца чар га ван не зон па ні-
жа на га і па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку. На двор'е 
бу дзе ня ўстой лі вым, мес ца мі прой дуць ка рот ка ча со выя 
даж джы. Па ха ла дае. 

Сяр гей КУР КАЧ.

ВI ЗIТ ПРЭ ЗI ДЭН ТА 
Ў ТУРК МЕ НI СТАН

Прэ зi дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 4-5 лiс та па да на вед вае з 
афi цый ным вi зi там Турк ме нiс тан, па ве да мi лi ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лi да ра.

Пра хо дзяць пе ра га во ры кi раў нi ка бе ла рус кай дзяр жа вы з Прэ зi-
дэн там Турк ме нi ста на Гур бан гу лы Бер ды му ха ме да вым у фар ма це 
сам-на сам i ў па шы ра ным скла дзе. Па вы нi ках пе ра га во раў бу дзе 
пад пi са ны шэ раг двух ба ко вых да ку мен таў аб раз вiц цi су пра цоў нiц-
тва па роз ных на прам ках.

У Ашха ба дзе чле ны афi цый най бе ла рус кай дэ ле га цыi так са ма 
пра вод зяць су стрэ чы па тэ ма ты цы раз вiц ця двух ба ко вых ад но сiн.

Знеш не ганд лё вы аба рот Бе ла ру сi з Турк ме нi ста нам за апош нiя 
пяць га доў вы рас у 5 ра зоў, што аб умоў ле на вы со кi мi тэм па мi рос-
ту бе ла рус ка га экс пар ту. У 2012 го дзе аб' ём двух ба ко ва га ганд лю 
пе ра сяг нуў $300 млн.

Бе ла русь экс пар туе ў Турк ме нi стан трак та ры, гру за выя аў та ма бi-
лi, да рож ную, бу даў нi чую i сель ска гас па дар чую тэх нi ку, ве ла сi пе ды, 
аў та па груз чы кi, шы ны, ля кар ствы, хi мiч ныя нi цi, пра дук цыю дрэ ва-
ап ра цоў чай пра мыс ло вас цi, пра дук ты хар ча ван ня.

Най больш маш таб ным су мес ным пра ек там з'яў ля ец ца рэа лi-
за цыя кант рак та ААТ «Бел гар хiмп рам» з дзяр жаў ным кан цэр нам 
«Турк мен хi мiя» на бу даў нiц тва бе ла рус кi мi спе цы я лiс та мi пад ключ 
Гар лык ска га гор на-аба га чаль на га кам бi на та па вы пус ку ка лiй ных 
угна ен няў.

НЕ ПАКІНУЦЬ БЕЗ УВАГІ 
НІВОДНАЕ ДЗІЦЯ

На ва год няя даб ра чын ная ак цыя «На шы дзе цi» ў Бе ла ру сi ў 
ад па вед нас цi з па ста но вай Са ве та Мi нiст раў ад 31 каст рыч нi-
ка 2013 го да № 946 бу дзе пра во дзiц ца з 11 снеж ня 2013 го да 
па 10 сту дзе ня 2014 го да, па ве да мi лi БЕЛ ТА ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га ўра да.

У хо дзе ак цыi кi раў нi кi рэс пуб лi кан скiх ор га наў дзяр жаў на га кi-
ра ван ня, мяс цо вых вы ка наў чых i рас па рад чых ор га наў, кан цэр наў, 
бан каў, гра мад скiх аб' яд нан няў на вед ва юць дзi ця чыя iн тэр на тныя 
ўста но вы, апя кун скiя i пры ём ныя сем'i, дзi ця чыя да мы ся мей на га 
ты пу, сем'i, якiя вы хоў ва юць дзя цей-iн ва лi даў, цэнт ры ка рэк цый на-
раз вi ва ю ча га на ву чан ня i рэ абi лi та цыi, дзi ця чыя баль нi цы. Удзель-
нi кi ак цыi вiн шу юць дзя цей з Но вым го дам i Ка ля да мi i ўру ча юць iм 
па да рун кi. У даб ра чын най ак цыi аса бiс та пры ма юць удзел кi раў нiк 
дзяр жа вы, кi раў нiц тва i чле ны ўра да, пар ла мен та, Ад мi нiст ра цыi 
Прэ зi дэн та.

Цэнт раль най па дзе яй ак цыi тра ды цый на ста не на ва год няе свя та 
ў Па ла цы Рэс пуб лi кi (за пла на ва на на 27 снеж ня гэ та га го да). На яго 
бу дуць за про ша ны больш за 2 тыс. 300 дзя цей ва ўзрос це ад 8 да 14 
га доў з усiх рэ гi ё наў кра i ны: вуч нi — пе ра мож цы алiм пi яд, твор чых 
кон кур саў i спар тыў ных спа бор нiц тваў, лi да ры дзi ця чых гра мад скiх 
аб' яд нан няў i ар га нi за цый, дзе цi-сi ро ты i дзе цi, якiя за ста лi ся без 
апе кi баць коў, дзе цi-iн ва лi ды, дзе цi са шмат дзет ных i ма ла за бяс пе-
ча ных сем' яў i iн шыя.

Маш таб нае ме ра пры ем ства пра во дзiц ца ў рэс пуб лi цы з 1995 
го да ў ад па вед нас цi з на цы я наль ны мi пла на мi дзе ян няў па па ляп-
шэн нi ста но вi шча дзя цей i ахо ве iх пра воў. Ак цыя «На шы дзе цi» 
на кi ра ва на на ака зан не да па мо гi i пад трым кi дзе цям, якiя апы ну лi ся 
ў скла да най жыц цё вай сi ту а цыi i ма юць па трэ бу ў асаб лi вай ува зе 
дзяр жа вы i гра мад ства.

ЛЕ А НI Д МАЛЬ ЦА Ў 
ПРЫ ЗНА ЧАНЫ СТАР ШЫ НЁЙ 

ДЗЯРЖ ПА ГРАН КА МI ТЭ ТА
Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка на зна чыў ге не-
рал-пал коў нi ка Ле а нi да Маль ца ва стар шы нёй Дзяр жаў на га 
па гра нiч на га ка мi тэ та Бе ла ру сi, вы зва лiў шы яго ад па са ды 
Дзяр жаў на га сак ра та ра Са ве та бяс пе кi Бе ла ру сi. Аб гэ тым 
БЕЛ ТА па ве да мi-
лi ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лi-
да ра.

Пал коў нiк Аляк-
сандр Ба еч ка вы-
зва ле ны ад па са ды 
стар шы нi Дзяр жаў-
на га па гра нiч на га 
ка мi тэ та Бе ла ру сi 
i за лi ча ны ў рас па-
ра джэн не стар шы нi 
Дзярж па гран ка мi-
тэ та. Ад па вед ныя 
ўка зы кi раў нiк дзяр-
жа вы пад пi саў 2 лiс-
та па да.

Ці маг чы ма 
па пя рэ дзіць 

уз нік нен не пра яў 
агрэ сіі ў дзя цей?

Ге роі Пер шай 
су свет най 

вай ны: 
12 лё саў

Чым хар ча ва лі ся 
на шы прод кі 

не каль кі 
ста год дзяў та му?

КІ ТАЙ СТАЎ НАЙ БУЙ НЕЙ ШЫМ У СВЕ ЦЕ СПА ЖЫЎ ЦОМ ЗА МЕЖ НАЙ НАФ ТЫ
Мі ну лы ме сяц стаў зна ка вым для су свет на га рын ку наф ты: Кі тай па су нуў Злу ча ныя Шта ты з па са ды най буй ней ша га ў 

све це спа жыў ца за меж най наф ты з ім пар там у 6,3 млн у па раў на нні з аме ры кан скі мі 6,24 млн ба рэ ляў за дзень. Раз рыў 
вы рас це, пе ра ка на ны экс пер ты. Wood Mackenzіe праг на зуе, што аб' ём кі тай ска га ім пар ту наф ты ў 2020 го дзе да сяг не 
9,2 млн ба рэ ляў за дзень — 70% ад су свет на га по пы ту. ЗША зні зі лі аб' ёмы ім пар ту дзя ку ю чы бу му ўлас най вы твор час-
ці, па воль на га ад наў лен ча га рос ту і па вы шэн ню энер га эфек тыў нас ці. У Кі таі, ад нак, пра цяг ва ец ца эка на міч ны рост, 
які су пра ва джа ец ца і рос там ся рэд ня га кла са. Аў та ма біль ны ры нак хоць і астыў у па чат ку гэ та га го да, але з ве рас ня 
па ка заў рост про да жаў на 21%. Гэ та свед чыць аб тым, што по пыт на наф ту бу дзе рас ці, на груз ка на інф ра струк ту ру 
па вя ліч вац ца. Уз ро вень спа жы ван ня на ду шу на сель ніц тва га во рыць пра тое, што Кі тай бу дзе рас ці гі ганц кі мі тэм па мі: 
ся рэд ні кі тай скі гра ма дзя нін спа жы вае ўся го 2,9 ба рэ ля наф ты за год у па раў на нні з ся рэд нім аме ры кан цам, які вы ка-
рыс тоў вае 21,5 ба рэ ля. Гэ та азна чае, што рост па трэ бы Кі тая ў на фце не бу дзе за па воль вац ца ў най блі жэй шы час.

НЯ МЕЦ КІЯ СЛЕД ЧЫЯ МО ГУЦЬ ПРЫ ЕХАЦЬ У РА СІЮ, КАБ ДА ПЫ ТАЦЬ 
СНОЎ ДЭ НА

Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў Гер ма ніі да пус кае маг чы масць до пы ту бы ло га су пра цоў ні ка Агенц тва на цы я наль-
най бяс пе кі ЗША Эд вар да Сно ў дэ на ў Маск ве ў су вя зі са скан да лам ва кол маг чы ма га пра слу хоў ван ня тэ ле фон ных 
пе ра моў канц ле ра ФРГ Ан ге лы Мер кель. Прад стаў нік пра ва ахоў на га ве дам ства кра і ны Енс Цеш ке за явіў, што та кі 
ва ры янт бу дзе раз гля дац ца толь кі пры ўмо ве ства рэн ня пар ла менц ка га ка мі тэ та па рас сле да ван ні аб ста він се ціў-
на га шпі я на жу. У той жа час афі цый ны прад стаў нік ка бі не та мі ніст раў ФРГ Штэ фан Зай берт ад зна чыў, што кра і на 
не га то ва даць Сноў дэ ну па лі тыч ны пры ту лак.

ЗА ВЕР ША НА БУ ДАЎ НІЦ ТВА СА МАЙ БУЙ НОЙ 
СО НЕЧ НАЙ ЭЛЕКТ РА СТАН ЦЫІ Ў ЯПО НІІ

У япон скім го ра дзе Ка га сі ма, ад мі ніст ра цый ным цэнт ры ад най мен най паўд-
нё ва-за ход няй прэ фек ту ры, за вяр шы ла ся бу даў ніц тва най буй ней шай у кра і не 

со неч най элект ра стан цыі. Стан цыя, бу даў ніц-
тва якой абы шло ся ў $275 млн, зай мае тэ ры то-
рыю ў 1,27 млн кв.м, на ёй уста ля ва на 290 тыс. 
со неч ных па нэ ляў. Спе цы яль на для гэ та га ў 
бух це быў на сы па ны штуч ны вост раў. За год 
прад пры ем ства здоль на вы раб ляць 78,8 МВт 
энер гіі — гэ та га хо піць для та го, каб за бяс пе-
чыць элект рыч нас цю 22 тыс. да моў.

КА ПІ ТАН ЗА ТА НУ ЛА ГА 
ПА РО МА 

БЫЎ «ПАД КАЙ ФАМ»

У па ня дзе лак па лі цыя Тай лан-
да па га ра чых сля дах за тры ма ла 
ка пі та на па та ну ла га на пя рэ дад ні 
па са жыр ска га суд на. Ка раб лек ру-
шэн не каш та ва ла жыц ця не каль-
кім ту рыс там. 48-га до вы ка пі тан 
па ро ма Са ман Ку ан мы анг пры-
знаў ся ў тым, што ўжы ваў нар ко-
ты кі і ал ка голь. Пра гэ та па ве дам-
ляе тай ланд скае агенц тва MCOT. 
Ка пі та ну мо гуць быць прад' яў ле ны 
аб ві на вач ван ні ў ха лат нас ці і не-
асця рож ным кі ра ван ні суд нам на 
мо ры, што па цяг ну ла за са бой гі-
бель лю дзей у Сі ям скім за лі ве.

Па ўдак лад не ных звест ках, пры 
кру шэн ні па ро ма шэсць ча ла век 
за гі ну лі (ра ней па ве дам ля ла ся пра 
сем ах вяр), а 15 бы лі да стаў ле ны 
на бе раг з цяж кі мі траў ма мі. З 209 
вы ра та ва ных 130 ча ла век атры ма-
лі роз ныя траў мы.

МІН СКІ КІ НА ФЕС ТЫ ВАЛЬ НЫ ШАРММІН СКІ КІ НА ФЕС ТЫ ВАЛЬ НЫ ШАРМ

«КА ЛА СА ВІ НЫ» 
З ЗЁЛ КА МІ

ПАД ЧАС «Ка ла са він» — сё-
ле та яны прай шлі 2 ліс та-

па да — у му зей ным ку точ ку 
лі та ра тур най Стаўб цоў шчы ны 
«Аль буць» ад бы ла ся прэ зен-
та цыя но вай экс па зі цыі пад 
наз вай «Хат ка зна хар кі». Ства-
рэн не спе цы яль на га раз дзе ла, 
які не толь кі ад люст роў вае ба-
гац це і раз на стай насць рас лін-
нас ці пры нё ман ска га краю, але 
най перш да па ма гае зра зу мець, 
на коль кі моц на пры ро да ўплы-
ва ла на жыц цё і твор часць на-
ша га пес ня ра, на спе ла даў но. 
Ад крыц цё «Хат кі зна хар кі» ў 
Аль бу ці зна рок пры мер ка ва на 
да 90-й га да ві ны з ча су вы ха ду 
ў свет пер ша га дру ка ва на га вы-
дан ня сла ву тай паэ мы «Но вая 
зям ля». У гэ тым тво ры, ні бы ма-
літ ва ма тух не-пры ро дзе, з'я ві лі-
ся не ўмі ру чыя Ко ла са вы рад кі: 
«Мой род ны кут, як ты мне мі лы, 
за быць ця бе не маю сі лы...»

Ро лю зна хар кі ця пер бу-
дзе вы кон ваць не па срэд ная 
ства раль ні ца і гас па ды ня хат-
кі — Соф'я Міц ке віч (на фо та-
здым ку) — за гад чы ца фі лі яла 
лі та ра тур на га му зея пес ня ра. 
Пад час эк скур сій Соф'я Пят-
роў на па дзе ліц ца сак рэ та мі 
збо ру зё лак і іх пра віль на га 
ўжы ван ня. Ах вот ні кі па каш-
та ваць га ю чыя на поі ад чу юць 
са праўд ны во дар кве так Ко-
ла са вай зям лі. Як ад чу лі яго і 
ўдзель ні кі «Ка ла са-
він-2013».

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.
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Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Андрэй КАБЯКОЎ 
прадставіў 4 лістапада Леаніда МАЛЬЦАВА калектыву Дзярж-
пагранкамітэта.

ДОМ, ДЗЕ ЖЫВЕ ДОМ, ДЗЕ ЖЫВЕ 
ТВОРЧАСЦЬТВОРЧАСЦЬ
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