
Учо ра Бе ла рус банк пра вёў урок фі нан са вай аду ка ва нас ці для вуч няў, якія ак тыў на ка рыс-
та юц ца «Карт кай на ву чэн ца». Яна пры зна ча на для школь ні каў і спа лу чае ў са бе функ цыі 
бан каў скай пла цеж най карт кі і ўні вер саль на га элект рон на га да ку мен та — про пуск або ключ 
па ўлі ку ча су.

«Сён ня мы за пра сі лі гэ тых 
хлоп цаў і дзяў чы нак, каб па ка-
заць знут ры бан каў скую спра-
ву і яе гіс то рыю», — ад зна чыў 
вы ка наў чы ды рэк тар ААТ 
«ААБ Бе ла рус банк» Ана-
толь БА ГА ВІК. Між ін шым, 
па яго сло вах, у гэ тым пра ек-
це ўдзель ні чае ўжо 11 мін скіх 
школ. «Вы да дзе на ка ля 5 ты-
сяч кар так. Сён ня мы ад зна-
ча ем год з па чат ку экс пе ры-
мен ту, які лі чым па спя хо вым. 
Спа дзя ём ся, што праз год усе 
на ву чэн цы ста лі цы ста нуць 
ка рыс таль ні ка мі гэ тай карт-
кі. Маг чы ма, што яна бу дзе 
вы ка рыс тоў вац ца школь ні-
ка мі як пра яз ны ў гра мад скім 
транс пар це. Функ цы я нал мо-
жа быць па шы ра ны і для вы-
ка ры стан ня гэ тых кар так як 
ува ход на га квіт ка ў 
му зеі, біб лі я тэ кі.
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У Ра сіі да дзе ны старт бу даў ніц тву «Сі лы Сі бі ры» 
Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір Пу цін пры няў удзел у цы ры мо ніі, пры све ча най злу чэн ню пер ша га звя на 

га за пра во да «Сі ла Сі бі ры». Па ім газ бу дзе па сту паць на ра сій скі Да лё кі Ус ход і на экс парт у Кі тай. Па-
вод ле слоў Пу ці на, бу даў ніц тва га за пра во да бу дзе спры яць га зі фі ка цыі ра сій скіх рэ гі ё наў, што да зво ліць 
аб' яд наць га за выя сет кі кра і ны ў адзі нае цэ лае і ажыц цяў ляць транс пар ці роў ку энер га рэ сур саў у за леж-
нас ці ад су свет най кан' юнк ту ры. «Пас ля та го як мы ство рым сет ку га за пра во даў на Да лё кім Ус хо дзе, у 
Сі бі ры, у нас бу дзе маг чы масць злу чыць еў ра пей скую част ку га за пра вод най сіс тэ мы з ус ход няй. І гэ та, 
з пунк ту гле джан ня экс парт ных маг чы мас цяў, па шы рэн ня геа гра фіі га зі фі ка цыі ўлас най кра і ны, дасць 
вя лі кія пе ра ва гі ажыц цяў ляць транс пар ці роў ку ў за леж нас ці ад сі ту а цыі на су свет ных рын ках: аль бо на 
За хад больш, аль бо на Ус ход», — рас тлу ма чыў Ула дзі мір Пу цін.

До нальд Туск абра ны стар шы нёй Еў ра са ве та 
Лі да ры кра ін — удзель ніц Еў ра са ю за вы бра лі кі раў ні ком Еў ра пей ска-

га са ве та поль ска га прэм' ер-мі ніст ра До наль да Тус ка. На гэ тай па са дзе 
До нальд Туск зме ніць Хер ма на ван Рам пея, па ве дам ля юць ін фар м-
а генц твы. На зме ну Кэт рын Эш тан, якая ўзна чаль ва ла дып ла ма тыю ЕС, 
прый дзе кі раў нік МЗС Іта ліі Фе дэ ры ка Ма ге ры ні. Ім да вя дзец ца шчыль на 
ўза е ма дзей ні чаць з но вым прэ зі дэн там Еў ра ка мі сіі Жан-Кло дам Юн-

ке рам. Та кім чы нам, ра та цыя на трох са мых важ ных па са дах Еў ра са ю за за вер ша на. Туск і Ма ге ры ні 
пач нуць пра ца ваць на но вых па са дах ужо сё ле та.

Атлус цен не — пры чы на ан ка ла гіч ных за хвор ван няў 
Згод на з но вым да сле да ван нем, лю дзі з за ліш няй ва гой і атлус цен нем ма юць вы со кую 

ры зы ку раз віц ця 10 са мых рас паў сю джа ных ві даў ра ку, па ве дам ляе BBС. На ву коў цы 
з Лон дан скай шко лы гі гі е ны і тра піч най ме ды цы ны вы ка рыс та лі звест кі пра 5 міль ё наў 
бры тан цаў. Да след чы кі вы свет лі лі, што 13–16 кі ла гра маў ліш няй ва гі звя за ны з вя лі кай 

ры зы кай шас ці ві даў ра ку. У та кіх лю дзей час цей 
су стра каў ся рак мат кі, жоў це ва га пу зы ра, ны рак, 
шый кі мат кі, шчы та па доб най за ло зы і лей коз. Лю дзі 
з вы со кім ін дэк сам ма сы це ла (ІМЦ) бы лі больш схіль ныя да раз віц ця 
ра ку пя чон кі, тоў стай кіш кі, яеч ні каў і ра ку ма лоч най за ло зы. Ад нак на 
ўзнік нен не гэ тых ві даў ра ку паў плы ва лі і ін шыя фак та ры — на прык лад, 
ме на паў за. Зні жэн не ва гі па мен шыць ры зы ку ўзнік нен ня ан ка ла гіч ных 
за хвор ван няў.
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Надзея 
дзіцячага 

Еўрабачання

Чым 
«спалохаць» 

зялёнага змія?

Ці трэба 
зямлю...

біць токам?

Па мер гра шо ва га за бес-
пя чэн ня ва ен на слу жа чых з 
1 ве рас ня па вы сіц ца ў ся рэд-
нім на 17 пра цэн таў. Ад па-
вед на па вя лі чац ца і ва ен ныя 
пен сіі.

З 1 ве рас ня суб сі дзі ру е-
 мыя дзяр жа вай цэ ны на 
пры род ны і звад ка ва ны 
газ, та ры фы на элект рыч-
ную і цеп ла вую энер гію 
для па трэб ацяп лен ня і га-
ра ча га во да за бес пя чэн ня 
для на сель ніц тва вы рас-
туць у ся рэд нім на 9,8 пра-
цэн та.

Пе ра лік бяс плат ных ме-
ды цын скіх па слуг, што мо-
гуць быць ака за ны гра ма-
дзя нам Бе ла ру сі, якія зна-
хо дзяц ца ў Ра сіі, не аб ход на 
ўдак лад няць у кан крэт най 
уста но ве ахо вы зда роўя 
або тэ ры та ры яль ных ор га-
нах ахо вы зда роўя.

Пом нік на род на му ар-
тыс ту СССР Ула дзі мі ру 
Му ля ві ну ўста но вяць на 
яго ра дзі ме ў Ека ця рын-
бур гу 29 ве рас ня.

Адзі ны ін тэр нэт-пар тал фі-
нан са вай да свед ча нас ці на-
сель ніц тва www.fіngrаmоtа.bу 
па чаў пра ца ваць у Бе ла ру сі з 
1 ве рас ня.

Бой кае мес ца Бой кае мес ца   �� Не ру хо масцьНе ру хо масць  ��

4

3

Гро шы Гро шы   ��
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Ма гут ныя 
пы ла со сы 
за ба ра ні лі 

У Еў ра са ю зе за ба ра ні лі 
пы ла со сы ма гут нас цю звыш 
1600 Вт, па ве дам ляе Thе 
Tеlеgrарh. Ад па вед нае ра-
шэн не Еў ра пей ская ка мі сія 
пры ня ла, каб зні зіць уз ро вень 
спа жы ван ня элект ра энер гіі. 
Еў ра чы ноў ні кі сцвяр джа юць, 
што пра дук цый насць пы ла со-
са ад ма гут нас ці не за ле жыць. 
Спа жыў цы з гэ тым не згод ны 
і ак тыў на скуп ля юць ма гут ныя 
пы ла со сы. У не ка то рых сет ках 
роз ніч на га ганд лю рост про-
да жаў пы ла со саў вы рас на 
44 пра цэн ты за мі ну лыя два 
тыд ні. Асаб лі вай па пу ляр нас-
цю ка рыс та юц ца ма дэ лі ма-
гут нас цю вы шэй за 2200 Вт. 
Ра шэн не аб за ба ро не ма гут-
ных пы ла со саў у ЕС бы ло пры-
ня та яшчэ ў лі пе ні 2013 го да, 
але вы твор цам бы ло да дзе на 
13 ме ся цаў, каб пе ра ары ен-
та ваць вы твор часць на больш 
эка на міч ныя ма дэ лі. У Бру се-
лі не ма юць на ме ру спы няц-
ца на да сяг ну тым: з 2017-га 
ў Еў ра пей скім са ю зе спы няць 
вы твор часць пы ла со саў ма гут-
нас цю больш за 900 Вт.

Долар ЗША    10430,00
Еўра 13700,00
Рас. руб. 280,00
Укр. грыўня 802,31

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 02.09.2014 г. 

«ПАД ЗЕМ НЫ» ГАН ДАЛЬ:
ЗРУЧ НАСЦЬ АБО БЯС ПЕ КА?

МЕР КА ВАН НЕ МІН ЧАН СУ ПРАЦЬ ПА МКНЕН НЯЎ УЛА ДЫ
Дня мі стар шы ня 
Мін гар вы кан ка ма Мі ка лай 
Ла дуць ка зноў рас кры ты ка ваў 
стан пад зем ных пе ра хо даў 
у бе ла рус кай ста лі цы. 
Не за да во ле насць мэ ра вы клі ка лі 
не санк цы я на ва ны ган даль, што 
вя дзец ца на вы ха дзе са стан цый 
мет ро, а так са ма ан ты са ні та рыя 
і рэ клам нае афарм лен не 
ў «пад зем цы». Асаб лі вую ўва гу 
Мі ка лай Ла дуць ка звяр нуў 
на пе ра хо ды ка ля стан цый 
«Ка мен ная Гор ка» і «Ін сты тут 
куль ту ры», за па тра ба ваў шы 
на вес ці там па ра дак да 30 жніў ня. 
Мы на кі ра ва лі ся на зга да ныя 
стан цыі мет ро, каб аца ніць 
пра ве дзе ную ра бо ту, і за спе лі 
пад зем ныя пе ра хо ды 
ўжо ў зме не ным ста не.

Той са мы «праб лем ны» вы хад
са стан цыі мет ро «Ка мен ная Гор ка».

ЗЯМ ЛЯ ПАД МІНСК АМ.

ПО ПЫТ
МАК СІ МАЛЬ НЫ
Стан дарт ныя 11 со так у Ра там цы бы лі 
пра да дзе ны на аў кцы ё не за 65 ты сяч до ла раў

На мі ну лым тыд ні Мін скі ра ён пра вёў аў кцы ён па про-
да жы зя мель ных участ каў на сель ніц тву ў пры-
ват ную ўлас насць.
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На двор'е На двор'е   ��

ПА ЦЯП ЛЕЕ
І БЕЗ ДАЖ ДЖОЎ 

У блі жэй шыя дні на двор'е на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі бу дзе 
фар мі ра вац ца пад уплы вам 
па вы ша на га ат мас фер на га 
ціс ку, 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.

На пра ця гу пра цоў на га тыд ня 
ў нас бу дзе гас па да рыць скан-
ды наў скі ан ты цык лон. Та му сі-
ноп ты кі праг на зу юць, што з 3 па 
5 ве рас ня ўключ на ў на шай кра і -
не ўста лю ец ца су хое і со неч нае 
на двор'е. Ад нак уна чы і ра ні цай 
мес ца мі ча ка ец ца ту ман. Тэм пе-
ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 
плюс 5–12 гра ду саў, удзень — 
16–22 цяп ла, на поўд ні — да 
плюс 24 гра ду саў. Прак тыч на 
не зме ніц ца на двор'е і ў су бо ту, 
ка лі бу дзе без даж джоў, а тэм пе-
ра тур ны фон уна чы ста не ў ме-
жах 5–11 цяп ла, удзень — плюс 
17–24 гра ду сы.

Па вод ле доў га тэр мі но вых 
пра гно заў ай чын ных спе цы я ліс-
таў, кры ху са псу ец ца на двор'е 
толь кі ў ня дзе лю. У гэ ты дзень 
ка рот ка ча со выя даж джы ча ка-
юц ца пе ра важ на па паў ноч ным 
ус хо дзе кра і ны. Тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўна чы скла дзе плюс 6–12, 
а ўдзень — 15–22 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЯК СУ СЕ ДЗЯМ,
ЯК БРА ТАМ 

Гра ма дзя нам Укра і ны,
якія ча со ва зна хо дзяц ца ў на шай кра і не,

бу дзе ака за на пад трым ка 
Гэ та пра ду гле джа на Ука зам «Аб зна хо джан ні гра ма дзян Укра і -

ны ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь», які пад пі саў Прэ зі дэнт Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. Указ пры ня ты ў су вя зі з тым, што ця пер на зі ра ец ца 
ўстой лі вая тэн дэн цыя па ве лі чэн ня коль кас ці гра ма дзян Укра і ны, 
якія пры бы ва юць у Бе ла русь з Да не цкай і Лу ган скай аб лас цей, 
пра ва вы ста тус якіх у Бе ла ру сі ў са цы яль най і пра цоў най сфе рах 
па тра буе ўрэ гу ля ван ня.

Указ, у пры ват нас ці, спра шчае пра цэ ду ру пры зна чэн ня дзяр-
жаў ных да па мог гра ма дзя нам Укра і ны, а так са ма да зва ляе за бяс-
пе чыць гра ма дзя нам Укра і ны, якія ча со ва зна хо дзяц ца ў Бе ла ру сі, 
пра ва на атры ман не да школь най, агуль най ся рэд няй і спе цы яль-
най аду ка цыі на роў ні з не паў на лет ні мі гра ма дзя на мі Бе ла ру сі.

Гра ма дзя не Укра і ны вы зва ля юц ца ад не аб ход нас ці прад стаў-
ляць ва ўста но вы аду ка цыі Бе ла ру сі ў мэ тах за лі чэн ня іх не паў-
на лет ніх дзя цей да ку мен ты, якія не мо гуць быць прад стаў ле ны па 
аб' ек тыў ных пры чы нах. Гэ тая ме ра да зво ліць дзе цям пра доў жыць 
аду ка цыю і атры маць до ступ да са цы яль най аба ро ны на ву чэн цаў 
(ка ры стан не пад руч ні ка мі і ву чэб ны мі да па мож ні ка мі; за бес пя-
чэн не хар ча ван нем, мес ца мі для пра жы ван ня ў ін тэр на тах; транс-
парт нае за бес пя чэн не і ін шае).

Указ так са ма вы зва ляе ад вы пла ты дзяр жаў най пош лі ны за 
вы да чу да зво лаў на пры цяг нен не ў Бе ла русь за меж най ра бо-
чай сі лы і спе цы яль ных да зво лаў на пра ва зай мац ца пра цоў най 
дзей нас цю ў Бе ла ру сі. Пры гэ тым тэр мін пры няц ця ра шэн ня аб 
вы да чы (ад мо ве ў вы да чы) спе цы яль ных да зво лаў на пра ва зай-
мац ца пра цоў най дзей нас цю ў Бе ла ру сі гра ма дзя нам Укра і ны не 
мо жа пе ра вы шаць пя ці ра бо чых дзён, а тэр мін пра да стаў лен ня 
за клю чэн ня аб маг чы мас ці (не маг чы мас ці) іх пры цяг нен ня — двух 
пра цоў ных дзён.

Пры няц це ўка за не пры вя дзе да да дат ко вых вы дат каў рэс-
пуб лі кан ска га бюд жэ ту, ад зна ча юць у прэс-служ бе бе ла рус ка га 
лі да ра.
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па ста ян на дзей ных пунк таў 
спа да рож ні ка вай сіс тэ мы 
дак лад на га па зі цы я на ван ня 
пла ну ец ца ўвес ці ў экс плу а-
та цыю ў Бе ла ру сі ў сту дзе ні 
2015 го да. Гэ тая сіс тэ ма пры-
зна ча на для дак лад на га вы зна-
чэн ня ка ар ды нат з да па мо гай 
спа да рож ні ка ва га пры ём ні-
ка па на зі ран нях на ві га цый-
ных спа да рож ні каў. Стан цыі 
пры ма юць сіг на лы гла баль-
ных на ві га цый ных спа да рож-
ні ка вых сіс тэм — ГЛО НАСС 
(Ра сія)) і GРS (ЗША). Іх вы-
ка ры стан не дае маг чы масць 
вы зна чыць ка ар ды на ты яко-
га-не будзь аб' ек та (на прык-
лад, пад зем ных ка му ні ка цый 
або ме жы зя мель ных участ-
каў) з дак лад нас цю ад ад на го 
да пя ці сан ты мет раў. Пры-
мя нен не атры ма ных з да па-
мо гай ССДП звес так да зва ляе 
па збег нуць мно гіх па мы лак у 
пра ек та ван ні і бу даў ніц тве 
аб' ек таў, бо вы мя рэн ні ро бяц-
ца ў адзі най сіс тэ ме ка ар ды-
на таў Бе ла ру сі.

Зу сім як да рос лы 
ФІ НАН СА ВАЯ АДУ КА ЦЫЯ

З СА МА ГА РАН НЯ ГА ЎЗРОС ТУ ПРЫ НО СІЦЬ ПЛЁН

НА СТАЎ НІК,НА СТАЎ НІК,
ПАД РЫХ ТУЙПАД РЫХ ТУЙ

НА СТАЎ НІ КА!НА СТАЎ НІ КА!
Ці ка ва, ка лі б абі ту ры ен там пе да га гіч на га 
ўні вер сі тэ та пра па на ва лі на пі саць са чы нен не 
на тэ му «Ча му я аб раў пе да го гі ку?», што б яны 
на пі са лі? А ча му б і са праў ды не ўвес ці та кое 
са чы нен не пры за лі чэн ні на пе да га гіч ныя 
спе цы яль нас ці? Ка лі б яшчэ на ўва хо дзе 

ў пе да га гіч ную ВНУ ўча раш ніх школь ні каў 
пры му сі лі за ду мац ца: а ці свой шлях у жыц ці 
яны аб ра лі? — маг чы ма, у пе да го гі цы 
бы ло б менш вы пад ко вых лю дзей. Яшчэ 
ста ра жыт ныя грэ кі ка за лі: «Ка лі кра вец 
дрэн ны — то лю дзі бу дуць прос та дрэн на 

апра ну тыя, але ка лі ў гра мад стве бу дзе 
дрэн ны на стаў нік — то вы рас туць па ка лен ні 
не аду ка ва ных і ня вы ха ва ных лю дзей». Ад нак 
ці мо жа «вы пад ко вы» на стаў нік вы ха ваць 
аду ка ва ную асо бу? Пы тан не з шэ ра гу 
ры та рыч ных…

...У 20-й МІН СКАЙ ГІМ НА ЗІІ ВЫ ХОЎ ВАЦЬ БУ ДУ ЧЫХ ПЕ ДА ГО ГАЎ ПАЧНУЦЬ ЯШЧЭ ЗА ШКОЛЬ НАЙ ПАР ТАЙ

Па доб рай тра ды цыі, усе пер ша клас ні кі ў на шай кра і не
атры ма лі па да ру нак ад Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь —
ву чэб ны да па мож нік «Бе ла русь — на ша Ра дзі ма».

ВЯР НУЦЬ 
«КА РА ЛЕ ВУ» 

НА П'Е ДЭС ТАЛ 
Прэ зі дэнт да ру чыў вы ву чыць праб лем ныя 

мо ман ты ў лёг кай ат ле ты цы на ўсіх уз роў нях 
Пра гэ та іш ла га вор ка пад час ра бо чай су стрэ чы, якую кі раў нік 

дзяр жа вы пра вёў з па моч ні кам Прэ зі дэн та Бе ла ру сі па пы тан нях 
фі зіч най куль ту ры, спор ту і раз віц ця ту рыз му Мак сі мам Ры жан ко-
вым і на мес ні кам стар шы ні 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 ахо ве зда роўя, фі зіч най 
куль ту ры, ся мей най і ма ла дзёж най па лі ты цы Ва дзі мам Дзе вя тоў-
скім. Прэ зі дэнт да ру чыў вя до ма му спарт сме ну, а ця пер дэ пу та ту, 
ушчыль ную за няц ца пы тан ня мі па вы шэн ня эфек тыў нас ці ў бе ла-
рус кай лёг кай ат ле ты цы і вы ву чыць усе праб лем ныя мо ман ты як 
на ўзроў ні на цы я наль най ка ман ды, так і ў дзі ця ча-юнац кім спор це, 
інф ра струк ту ры, у тым лі ку з улі кам ма ю чых ад быц ца лет ніх Алім-
пій скіх гуль няў у Рыа-дэ-Жа нэй ра, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што яго па куль не за да валь-
няе ра бо та кі раў ніц тва спар тыў най га лі ны і ён не ба чыць асаб лі-
вай ад да чы. Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, яго так са ма ў цэ лым не 
ра ду юць вы ні кі фе дэ ра цый па ме да ле ё міс тых ві дах спор ту — на-
прык лад, та кіх, як пла ван не і лёг кая ат ле ты ка. Пры гэ тым кі раў нік 
дзяр жа вы пад крэс ліў, што за апош нія га ды мно гае бы ло зроб ле на 
для раз віц ця спар тыў най інф ра струк ту ры, і пы тан не аб тым, што 
ня ма дзе трэ ні ра вац ца, уз ні каць не па він на.

Ра зам з тым, Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ў асоб ных 
спар тыў ных дыс цып лі нах зда ра юц ца і пос пе хі, як, на прык лад, ня-
даў няя пе ра мо га бе ла рус кай спарт смен кі ў бе гу на 800 м на чэм-
пі я на це Еў ро пы па лёг кай ат ле ты цы. Ад нак Прэ зі дэнт пад крэс ліў, 
што па ін шых кі рун ках, дзе Бе ла русь тра ды цый на зай ма ла вы со кія 
мес цы, спра вы ў ай чын най лёг кай ат ле ты цы ідуць дрэн на. «Трэ-
ба зу ба мі чап ляц ца і вяр таць са бе лі дзі ру ю чыя па зі цыі. Мы гэ та 
мо жам зра біць. Мы га то вы ўся ляк да па ма гаць лёг кай ат ле ты цы. 
І са мае га лоў нае — там па трэб ны вы зва ле ны ча ла век, які ве дае 
знут ры ўсю гэ тую кух ню з усі мі хіт ра спля цен ня мі. І па трэб ны ча-
ла век, на дзе ле ны ўла дай», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за пэў ніў, што га то вы аса біс та пад клю-
чыц ца да вы ра шэн ня праб лем ных пы тан няў у лёг кай ат ле ты цы. 
Ён так са ма лі чыць не аб ход ным пра во дзіць у Бе ла ру сі буй ныя 
між на род ныя спа бор ніц твы. У су вя зі з гэ тым кі раў нік дзяр жа вы 
на га даў, што ста ды ён «Ды на ма» ў Мін ску да ру ча на рэ кан стру-
я ваць ме на ві та пад лёг ка ат ле тыч ны ста ды ён. Там пла ну ец ца 
ства рыць усе не аб ход ныя ўмо вы, якія да зво ляць Бе ла ру сі на 
вы со кім уз роў ні пры маць у тым лі ку чэм пі я на ты Еў ро пы і све ту 
па лёг кай ат ле ты цы.


