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ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Бе ла русь пла нуе па вя лі-

чыць у 2014 го дзе па стаў кі 
наф та пра дук таў пры клад на 
да $9 млрд.

Поль шча вы сту пае за поў-
ную ад ме ну віз з Бе ла рус сю, 
за явіў учо ра на прэс-кан фе-
рэн цыі Над звы чай ны і Паў на-
моц ны Па сол Поль шчы ў Бе-
ла ру сі Ле шак Ша рэп ка.

Саль да знеш ня га ганд лю 
та ва ра мі і па слу га мі Бе ла ру сі 
за сту дзень—ве ра сень 2013 
го да скла ла ся ад моў нае ў па-
ме ры $372,3 млн.

Да ку мен таль ная стуж ка 
«Драў ля ны на род» рэ жы сё ра 
Вік та ра Аслю ка ўда сто е на пры-
за гля дац кіх сім па тый у ка тэ го-
рыі філь маў пра цяг лас цю да 45 
хві лін на Х Між на род ным кі на-
фес ты ва лі Fіlmfest Eberswalde 
ў Гер ма ніі. У кар ці не за 26 
хві лін рас каз ва ец ца пра адзі-
но ка га ста ро га — разь бя ра 
па дрэ ве Мі ка лая Ва сіль е ві ча 
Та ра сю ка.

Са мы да ра гі брыль янт у 
све це пра да дзе ны ў Жэ не ве 
з ма ла тка за $74 млн. Ка мень 
на быў Іса ак Вольф, вя до мы 
нью-ёрк скі аг ра ншчык, які і пе-
рай ме на ваў яго ў Pіnk Dream 
— «Ру жо вую ма ру».
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НА ШТО ВЫ ГА ТО ВЫЯ ДЗЕ ЛЯ ГРО ШАЙ?
Са ша НЭ МА, спя вак:

— Гро шы, вя до ма, ады гры ва юць вя лi кую ро лю сён ня. 
Але для мя не больш важ на сяб роў ства, пад трым ка лю дзей, 
якiя па дзя ля юць мае iдэi. У той жа час, як гас па дар, як га ла-
ва сям'i, я не ма гу не ду маць аб ся мей ным даб ра бы це. Трэ-
ба ста рац ца су мя шчаць мэ ту ў жыц цi, свой лю бi мы за ня так 
са сва ёю пра цай. Важ на да сяг нуць пэў ных вяр шынь i пры 
гэ тым не за стац ца га лод ным. Пе ра сту пiць це раз сум лен не, 
мне зда ец ца, я не зма гу. Але ж у кож на га ме жы сум лен ня 
мо гуць быць свае.

Яў ге нiя ЗЯ ЛЕН СКАЯ, жур на лiст, фа то граф:
— Пы тан не ста вiць мя не ў ту пiк. Пер шая рэ ак цыя — нi 

на што. Бо што та кое гро шы? Мне iх заў сё ды да стат ко ва 
ця пер. Ка лi ёсць чым апла цiць ра хун кi i ежу — усё вы дат на. 
Ад нак, ус па мi на ю чы га лод ныя сту дэнц кiя ча сы з не маў лём 
на ру ках, я ра зу мею, што та ды для мя не гро шы зна чы лi 
вель мi шмат. Па ра докс толь кi ў тым, што i та ды я бы ла 
га то ва дзе ля iх толь кi на... пра цу. Нар маль ную пра цу (хоць 
пры бi раль шчы цай, хоць ся дзел кай у до ме са ста рэ лых). Мае 
ад на курс нi цы ха це лi ад жыц ця боль ша га i пад за раб ля лi ў 

стрып-ба ры. Але ў мя не нi ра зу не ўзнiк ла на ват дум кi пра маг чы масць вы ра шэн ня 
ма тэ ры яль ных праб лем па доб ным чы нам. Тым больш, я фа та лiст ка ў пла не «лёг-
кiх» гро шай»: па ма iм сцiп лым мер ка ван нi, толь кi за роб ле нае сум лен на пры ня се 
ра дасць. Ка лi раз ва жаць агуль на, то тут трэ ба па дзя ляць два мо ман ты: ка лi ў ця-
бе ха пае срод каў на не аб ход нае i ка лi ты па ву шы ў даў гах i дзе цi га лод ныя до ма. 
У пер шым вы пад ку раз ва гi пра тое, на якiя здзел кi з сум лен нем iдзе ча ла век дзе ля 

ўзба га чэн ня, мо гуць даць цi ка вы вы нiк, ча сам аша лам ляль-
ны. У дру гiм — сту пень ад чаю ча ла ве ка тро хi апраўд вае 
яго ў ва шых ва чах.

Аляк сандр БА РА ВЫ, пра гра мiст:
— Дзе ля гро шай я га то вы пра ца ваць 8 га дзiн у дзень. 

Час за над та да ра гi, каб мар на ваць яго. Та му дзе ля гро шай 
мож на вы дат коў ваць толь кi трэ цюю част ку жыц ця. А ў ас-
тат нi час трэ ба жыць.

Пад рых та ваў Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

На га даю, што з пер шых дзён жніў ня ў Бе ла ру сі стар та ва ла ка мер цый ная 
экс плу а та цыя элект рон най сіс тэ мы BelToll, з да па мо гай якой здзяйс ня-
ец ца спаг нан не пла ты за пра езд па не ка то рых да ро гах кра і ны. У пер шыя 
дні дзе ян ня но ва га пра ек та не ўсе кі роў цы транс парт ных срод каў сур'-
ёз на пад рых та ва лі ся да элект рон на га но ва ўвя дзен ня як тэх ніч на, так і 
ар га ні за цый на. Та ды коль касць роз ных па ру шэн няў у сіс тэ ме да ся га ла 
2,5-3 ты сяч вы пад каў у су ткі. Ця пер гэ тая сі ту а цыя іс тот на змя ні ла ся і 
прак тыч на ста бі лі за ва ла ся.

Па ру шэн ні на ўзроў ні 1%
— Коль касць па ру шэн няў у сіс тэ ме BelToll з па чат ку экс плу а та цыі скла дае 

менш за 1% ад усіх тран зак цый, якія пра хо дзяць у сіс тэ ме і рэ гіст ру юц ца ёй, 
— рас каз вае ме не джар па мар ке тын гу і су вя зях з гра мад скас цю кам па ніі-апе-
ра та ра сіс тэ мы BelToll ак цы я нер на га та ва рыст ва «Капш Тэ ле ма ты ка Сэр ві сіз» 
Сяр гей Бу ры. — У ліс та па дзе фік су ец ца мак сі мум 600 па ру шэн няў у су ткі, а вось 
аб са лют ная боль шасць тран зак цый пра хо дзіць у штат ным рэ жы ме, ад зна ча юць 
прад стаў ні кі кам па ніі-апе ра та ра. Кі раў ніц тва кам па ніі га ран туе, што не аб грун-
та ва ных на лі чэн няў апла ты ў па вя лі ча ным па ме ры не ад бы ва ец ца. Усе без 
вы клю чэн ня па да зро ныя вы пад кі раз гля да юц ца ў ін ды ві ду аль ным па рад ку і пра-
хо дзяць шмат сту пен ную сіс тэ му пра вер кі. Толь кі пас ля та го, як у спе цы я ліс таў 
не за ста ец ца су мне ваў у фак це па ру шэн ня, ін фар ма цыя пе рад аец ца 
ў транс парт ную ін спек цыю. 2

Фота БЕЛТА.

Дзміт рый СЕ МЯН КЕ ВІЧ, 
на мес нік мі ніст ра ар хі тэк ту ры 
і бу даў ніц тва:

«Бу даў ніц тва не аб ход най 
інф ра струк ту ры бу дзе пры вя за-
на да ўво ду ў экс плу а та цыю жы-
лых аб' ек таў. У гон цы за квад-
рат ны мі мет ра мі ста ла ад ста-
ваць ін жы нер ная і са цы яль ная 
інф ра струк ту ра. Каб вы ра шыць 
гэ тую праб ле му, мы да пра ца ва-
лі пра ект ука за, якім дак лад на 
вы зна ча ец ца за леж насць па-
між зда чай жы ло га аб' ек та 
ў экс плу а та цыю і пад рых тоў-
кай і бу даў ніц твам не аб ход най 
інф ра струк ту ры. Уз вя дзен не 
ін жы нер най інф ра струк ту ры 
па він на ажыц цяў ляц ца за га дзя 
аль бо з уво дам пер ша га жы ло га 
до ма. Гэ та ж ад но сіц ца і да са-
цы яль най інф ра струк ту ры. Мы 
вы зна чы лі пе ра лік са цы яль ных 
аб' ек таў, якія аба вяз ко ва па він-
ны ўзво дзіц ца пры бу даў ніц тве 
жыл ля, а так са ма аб' ек ты, якія 
за бяс печ ва юць бяс пе ку: ме ды-
цын скія ўста но вы, мі лі цыя, па-
жар ныя служ бы».

ПРА МАЯ ЛІ НІЯ
ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ ПА ПЕН СІІ? ВАМ АД КА ЖА СПЕ ЦЫ Я ЛІСТ

У аў то рак, 19 ліс та па да, Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба-
ро ны Бе ла ру сі разам з газетай «Звяз да» пра вя дзе «пра мую лі нію», 
пры све ча ную пы тан ням пен сій на га за бес пя чэн ня.

На ва шы пы тан ні ад ка жа на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня пен сій-
на га за бес пя чэн ня На тал ля Ула дзі мі ра ўна МУ РАШ КЕ ВІЧ.

Тэ ле фа нуй це 19 ліс та па да з 10 да 11 га дзін па тэ ле фо не 
8 (017) 222-49-72. Па пя рэд нія пы тан ні мо жа це за да ваць па тэ ле-
фо не 8 (017) 287 18 29.

Па ча ла ся ад праў ка но ва га па паў нен ня ва Уз бро е ныя Сі лы, 
ін шыя вой скі і во ін скія фар мі ра ван ні Бе ла ру сі. Пер шы мі 
да ар мей скіх ра доў да лу чы лі ся прад стаў ні кі эліт ных вой-
скаў — ро ты га на ро вай вар ты, сіл спе цы яль ных апе ра цый 
Уз бро е ных Сіл, ме ха ні за ва ных злу чэн няў і вой скаў су вя зі. 
Ін шыя во ін скія час ці кра і ны па поў няц ца на ва бран ца мі да 
кан ца ліс та па да, у тым лі ку і ты мі пры зыў ні ка мі, хто бу дзе 
пра хо дзіць служ бу ў рэ зер ве.

— У ад па вед нас ці з за ка на даў ствам, пры зыў ныя ка мі сіі гэ-
тай во сен ню па він ны прай сці больш за 100 ты сяч ма ла дых гра-
ма дзян, — за зна чыў пер шы на мес нік на чаль ні ка га лоў на га 
ар га ні за цый на-ма бі лі за цый на га ўпраў лен ня Ге не раль на га 
шта ба Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі, пал коў нік Сяр гей ПУ ЗА КОЎ. 
— За раз ра шэн ні ўжо пры ня ты ў да чы нен ні да звыш 70 ты сяч 
пры зыў ні коў. Пры чым пра да стаў ле на больш чым 34 ты ся чы 
ад тэр мі но вак. Як звы чай на, боль шую іх част ку — амаль 70% 
— скла да юць ад тэр мі ноў кі для пра ця гу аду ка цыі. Акра мя та го, 
прад стаў ле ны ад тэр мі ноў кі па ся мей ных аб ста ві нах, па ста не 
зда роўя, для атры ман ня ва ен на-тэх ніч най спе цы яль нас ці і для 
выканання дэ пу тац кіх паў на моц тваў.

Ад праў ка но ва га па паў нен ня ажыц цяў ля ец ца ва Уз бро е ныя 
Сі лы, транс парт ныя вой скі, унут ра ныя вой скі МУС, ор га ны па гра-
ніч най служ бы і ор га ны дзяр жаў най бяс пе кі. Для пра хо джан ня 
тэр мі но вай ва ен най служ бы на па са дах сал дат і сяр жан таў пла-
ну ец ца на кі ра ваць ка ля 10 ты сяч ча ла век. Акра мя та го, 2 ты ся чы 
пры зыў ні коў бу дуць пра хо дзіць служ бу ў рэ зер ве.

У пер шы дзень ад праў кі ар мей скія ра ды кра і ны па поў ні лі 
больш за ты ся чу пры зыў ні коў. Ся род іх — і Ар цём Ма ла ха вец кі, 
які бу дзе слу жыць у 5-й бры га дзе спе цы яль на га пры зна чэн ня. 
Тра піць у ар мію юнак ма рыў яшчэ са шко лы. І ня гле дзя чы на 
тое, што пас ля пер ша га кла са ра зам з ма ці з'е хаў на Да лё кі 
Ус ход у Амур скую воб ласць, вай ско вае май стэр ства вы ра шыў 
спа сці гаць на Ра дзі ме.

— Ні я кія па вест кі да мя не не пры хо дзі лі, у мін скі ва ен ка мат 
прый шоў сам, — рас каз вае Ар цём. — Я лі чу, што кож ны хло пец 
па ві нен слу жыць у ар міі. Ка лі ж у яго та ко га жа дан ня ня ма, то, 
зна чыць, з ім неш та не тое. Што да мя не, то ка лі б не ар мія, я 
мог зу сім сю ды не пры ехаць. Ме на ві та служ ба ста ла для мя не 
маг чы мас цю за стац ца на Ра дзі ме.

Хва ля ван не сён няш ніх пры зыў ні коў ка ман дзі ру ад дзя лен ня 
49-й ра дыё тэх ніч най бры га ды Іва ну Чы ку ну зра зу ме ла, як ні ко-
му. Год та му мін ча нін ста яў на гэ тым жа мес цы ў прад чу ван ні 
но ва га жыц ця.

— Ужо ве ча рам ця пе раш нія хлоп цы-ху лі га ны ста нуць дыс-
цып лі на ва ны мі юна ка мі, да стат ко ва ім толь кі апра нуць ва ен ную 
фор му, — пе ра ка на ны Іван. — Ад слу жыў шы год у ар міі, я зра зу-
меў, хто ся бар, а хто не. Вой ска ста ла і доб рай шко лай жыц ця, 
дзе я ўпэў ніў ся ў вер нас ці сва ёй дзяў чы ны, зра зу меў, што вель мі 
люб лю сва іх род ных, вы ра шыў, ча го я ха чу да сяг нуць і якім чы-
нам. Я ўпэў не ны, што во пыт, атры ма ны пад час служ бы ў ар міі, 
да па мо жа мне вый сці су хім з ва ды ў лю бой сі ту а цыі.

...Час ідзе ім гнен на. Не па спе юць юна кі звык нуц ца з ар мей-
скім рас па рад кам, як зноў бу дуць до ма, у ко ле род ных і бліз кіх. 
А па куль яны ўба чац ца толь кі праз ме сяц, пад час ура чыс тай 
цы ры мо ніі пры няц ця ва ен най пры ся гі.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

ІДЗЕМ ІДЗЕМ 

СЛУ ЖЫЦЬ АЙ ЧЫ НЕ!СЛУ ЖЫЦЬ АЙ ЧЫ НЕ!

НАЗНАЧАНЫ 
НОВЫЯ СТАРШЫНІ 
АБЛВЫКАНКАМАЎ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на зна чыў Ула дзі мі ра 
КРАЎ ЦО ВА стар шы нёй Гро дзен ска га абл вы кан ка ма. Аб гэ тым 
БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Краў цоў Ула дзі мір Ва сіль е віч на ра дзіў ся ў 1953 
го дзе ў го ра дзе Пад па рож жа Ле нін град скай воб-
лас ці. У 1975 го дзе скон чыў Ма гі лёў скі ма шы на-
бу даў ні чы ін сты тут, у 1991 го дзе — Ака дэ мію гра-
мад скіх на вук пры ЦК КПСС.

У 1975—1979 га дах пра ца ваў май страм, ме-
ха ні кам, на мес ні кам на чаль ні ка цэ ха Ма гі лёў-
ска га аў та за во да імя С.М. Кі ра ва. У 1979—1981 
га дах быў ін струк та рам Ма гі лёў ска га гар ка ма 
КПБ, у 1981—1983 га дах — за гад чы кам пра-

мыс ло ва-транс парт на га ад дзе ла Ак цябр ска га рай ка ма КПБ Ма гі лё-
ва, у 1983—1985 га дах — ін струк та рам Ма гі лёў ска га аб ка ма КПБ. 
У 1985—1991 га дах з'яў ляў ся сак ра та ром парт ка ма Ма гі лёў ска га аў та-
за во да імя С.М. Кі ра ва, дру гім сак ра та ром Ма гі лёў ска га гар ка ма КПБ. 
З 1991 го да пра ца ваў вы ка наў чым ды рэк та рам Ма гі лёў скай рэ гі я-
наль най аса цы я цыі між га лі но ва га дзе ла во га су пра цоў ніц тва «ІНІН», з 
1997 го да — на мес ні кам ды рэк та ра ТАА «МП РУХ» Ма гі лё ва. З 1998 
го да — ды рэк та рам та ва рыст ва з да дат ко вай ад каз нас цю «Транс-
энер га-За хад» Ма гі лё ва.

У 2001—2002 га дах зай маў па са ду стар шы ні ка мі тэ та эка но мі-
кі і ры нач ных ад но сін Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма, у 2002—2007 
га дах быў на мес ні кам стар шы ні Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма, а ў 
2007—2012 га дах — пер шым на мес ні кам стар шы ні Ма гі лёў ска га 
абл вы кан ка ма. З 2012 го да з'яў ля ец ца стар шы нёй Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі па эка на міч-
най па лі ты цы.

Уз на га ро джа ны ме да лём «За пра цоў ныя за слу гі».
���

Аляк сандр Лу ка шэн ка на зна чыў Ся мё на ША ПІ-
РУ стар шы нёй Мінск ага абл вы кан ка ма.

Ся мён Ша пі ра на ра дзіў ся ў 1961 го дзе ў вёс-
цы Ра чэнь Лю бан ска га ра ё на Мін скай воб лас ці. 
Док тар эка на міч ных на вук, пра фе сар. Пра ца-
ваў га лоў ным эка на міс там саў га са «Кам са мо-
лец» (Дзяр жын скі ра ён), стар шы нёй СКП «Ма як» 
(Дзяр жын скі ра ён). У 1998—1999 га дах — ды рэк-
тар Бе ла рус ка га на ву ко ва-да след ча га ін сты ту та 

эка но мі кі і ін фар ма цыі аг ра пра мыс ло ва га комп лек су. У 1999—2004 
га дах пра ца ваў у сіс тэ ме Мі ніс тэр ства сель скай гас па дар кі і хар ча-
ван ня Бе ла ру сі. З 2004 го да — ге не раль ны ды рэк тар ААТ «Аг ра-
кам бі нат «Дзяр жын скі». З кра са ві ка 2008 го да — мі ністр сель скай 
гас па дар кі і хар ча ван ня Бе ла ру сі. З мая 2010 го да — стар шы ня 
Гро дзен ска га абл вы кан ка ма.

За ка нат вор часцьЗа ка нат вор часць  ��

ГЭТА НАШЫ ЛЮДЗІ
За ко на пра ект «Аб беларусах замежжа» рых та ваў ся Мі ніс тэр-

ствам за меж ных спраў з 2008 го да. У пар ла мен це яго пла на ва ла ся 
раз гле дзець яшчэ ў 2011-м, але тэр мі ны бы лі пе ра не се ны з-за не-
да стат ко вай га тоў нас ці да ку мен та.

— Да ку мент перш за ўсё пры зна ча ны за клас ці асно вы для сіс-
тэм най ра бо ты бе ла рус кай дзяр жа вы з бе ла ру са мі за меж жа, ства-
рыць пра ва выя пе рад умо вы для рэа лі за цыі ад па вед най дзяр жаў най 
пра гра мы і ін шых пад за кон ных нар ма тыў ных ак таў, комп лек су мер, 
якія на кі ра ва ны на да лей шае раз віц цё су пра цоў ніц тва, — па тлу ма-
чыў жур на ліс там на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па між на род ных спра вах Вік тар ФЯ САК.

Згод на з роз ны мі кры ні ца мі ін фар ма цыі, у на шы дні за ме жа мі 
ра дзі мы пра жы вае ад 1,5 да 3,5 млн бе ла ру саў. У мно гіх кра і нах 
іс ну юць бе ла рус кія ды яс па ры, якія за ці каў ле ныя ў тым, каб су вя зі з 
Баць каў шчы най не пе ра ры ва лі ся. У Поль шчы пра жы вае ка ля 200 
ты сяч бе ла ру саў, у Лат віі — 96 ты сяч, Літ ве — 95 ты сяч, Ка зах ста-
не —100 ты сяч, у Ра сій скай Фе дэ ра цыі — ка ля 1 млн. У Із ра іль з 
1970-х га доў да 2002 го да ўключ на вы еха ла ка ля 50 ты сяч на шых 
су ай чын ні каў. Бе ла ру сы жы вуць так са ма ва Укра і не, у Эс то ніі, Вя-
лі ка бры та ніі, ЗША, Ка на дзе, Ар ген ці не, Чэ хіі, Іс па ніі, Іта ліі 
і мно гіх ін шых дзяр жа вах.
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ЕЎ РА СА ЮЗ ПА ПЯ РЭ ДЗIЎ УКРА I НУ
Пра цэс еў ра iн тэг ра цыi Укра i ны мо жа за цяг нуц ца на ня вы зна ча ны час. 

Та кi мi на ступ ства мi пры гра зiў кра i не Еў ра пар ла мент у тым вы пад ку, ка лi 
ад па вед нае па гад нен не не бу дзе пад пi са на на са мi це «Ус ход ня га парт-
нёр ства» ў Вiль ню се. 2014-ы — гэ та год вы ба раў у Еў ра пар ла мент, за тым 
абран не но вай Еў ра ка мi сii, а 2015-ы — год но вых прэ зi дэнц кiх вы ба раў ва 
Укра i не. Па вод ле слоў прад стаў нi ка мi сii Еў ра пар ла мен та, та ды бу дзе не 
да та го, «каб зай мац ца Укра i най».

Кi еў пла нуе пад пi саць у кан цы лiс та па да гэ та га го да па гад нен не з Еў ра пей-
скiм са юзам аб аса цы я цыi, якое пра ду гледж вае ства рэн не зо ны сва бод на га 
ганд лю. Ад нак кi раў нiк МЗС Поль шчы Ра дас лаў Сi кор скi ў кан цы каст рыч нi ка 

за яў ляў, што Еў ра са юз мо жа пе ра нес цi пад пi сан не па гад нен ня аб аса цы я цыi з Укра i най на 2014 год, ка лi 
ўкра iн скiя ўла ды не па спе юць вы ка наць усе не аб ход ныя ўмо вы для пад пi сан ня гэ та га да ку мен та да вi-
лен ска га са мi ту.

У ЛАТ ВII ЎВЯ ДУЦЬ ПА ДА ТАК ДЛЯ ТУ РЫС ТАЎ
Ах вот ных ад па чыць у ста лi цы Лат вii Ры зе мо гуць аба вя заць з 1 сту дзе ня 

2014 го да пла цiць ту рыс тыч ны па да так. Яго су ма скла дзе ўся го адзiн-два 
еў ра.

Ула ды па тлу ма чы лi сваю iнi цы я ты ву рэз кiм па ве лi чэн нем коль кас цi 
ту рыс таў. Пла та з ад па чы валь нi каў ста не сiм ва лiч най i скла дзе адзiн-
два еў ра з ту рыс та за ноч. Пры чым у тан ных гас цi нi цах па да так бу дзе 
мен шым, а ў ад нос на да ра гiх — боль шым. Коль касць ту рыс таў у Ры зе 
ў па раў на ннi з 2009 го дам па вя лi чы ла ся ў тры ра зы i на ка нец 2013 г. 
скла дзе больш за два мiль ё ны ча ла век. 25% ад па чы валь нi каў — гэ та 
ра сiй скiя ту рыс ты.

З па чат кам лет ня га се зо на ў 2014 го дзе 
лат вiй скi го рад-ку рорт Юр ма ла так са ма 
ўвя дзе ту рыс тыч ны збор з ад па чы валь нi каў. Па да так бу дуць спа га няць з 
усiх ту рыс таў, якiя спы ня юц ца ў го ра дзе на нач лег, у за леж нас цi ад мес ца 
раз мя шчэн ня. Та рыф за ад на го ча ла ве ка ў су ткi скла дзе адзiн еў ра для 
гас цi нiц, гас ця вых да моў i ква тэр гас цi нiч на га ты пу, 30 еў ра цэн таў — для 
ля чэб ных уста ноў, са на то ры яў i ку рорт на-рэ абi лi та цый ных цэнт раў, а 20 
еў ра цэн таў — для кем пiн гаў i хос тэ лаў.

СА ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ СЕТ КI 
ШКО ДЗЯЦЬ ПСI ХI ЦЫ 
АДЗI НО КIХ ЖАН ЧЫН

Адзi но кiя жан чы ны не па вiн ны 
пра гля даць про фi лi сва iх па спя хо вых 
сяб роў у са цы яль ных сет ках. Па вод ле 
слоў псi хо ла гаў, гэ та мо жа рэ аль на па-
да рваць iх зда роўе.

Спе цы я лiст Зоi Стрым пель пад-
крэс лi вае: са цы яль ныя сет кi па ста ян на 
«бам бяць» ка рыс таль нi каў ма люн ка мi 
iдэа льна га жыц ця, вя сел ляў, дзя цей, 
што вы клi кае ў лю дзей зайз драсць i 
спры яе раз вiц цю iн тэр нэт-ву а е рыз му. 
У вы нi ку ў ча ла ве ка мо жа ўзнiк нуць ад-
чу ван не та го, быц цам яго жыц цё пус тое. 
Стрым пель за клi кае адзi но кiх жан чын 
цал кам ад мо вiц ца ад са цы яль ных се-
так. Да рэ чы, па яе сло вах, сла бы пол 
пра во дзiць больш ча су ў по шу ках па тэн-
цый ных жа нi хоў у iн тэр нэ це. А на яў насць 
пер са наль ных звес так у про фi лях са цы-
яль ных се так пры му шае жан чын праз-
мер на ана лi за ваць кан ды да таў. Урэш це, 
склад ва ец ца ўра жан не, што гэ тыя лю дзi 
ўжо пры сут нi ча юць у жыц цi жан чы ны.

Плат ныя да ро гіПлат ныя да ро гі  ��

КІ РОЎ ЦЫ ПА ВІН НЫ 
«ПА СЯБ РА ВАЦЬ» З ЭЛЕКТ РО НІ КАЙ, 
КАБ НЕ ПЛА ЦІЦЬ ДВОЙ ЧЫ


