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Сла ва кія па чы нае рэ верс ныя 
па стаў кі га зу ва Укра і ну

Учо ра са Сла ва кіі ва Укра і ну па чаліся ка мер цый ныя 
па стаў кі га зу ў рэ верс ным рэ жы ме па рэ кан стру я ва ным 
тру ба пра вод зе «Ва я ны—Ужга рад». Пра гэ та па ве да міў 
прад стаў нік апе ра та ра га за транс парт най сіс тэ мы Сла-
ва кіі — кам па ніі Еustrеаm Ваг рам Чу гу ран. Па вод ле яго 
слоў, афі цый ны старт ка мер цый ных па ста вак га зу ва 
Укра і ну ў рэ верс ным рэ жы ме быў да дзе ны 2 ве рас ня. 
Так са ма па ве дам ля ец ца, што за пла на ва ны аб' ём па ста-
вак га зу — 27 млн ку ба мет раў га зу ў су ткі, або ка ля 10 
млрд у год. Кошт га зу па рэ вер сіў ных па стаў ках са Сла ва кіі — $360 за 1 тыс. ку ба мет раў.

Ідэн ты фі ка ва ны 183 ах вя ры ка та стро фы 
ма лай зій ска га «Бо ін га»

Це лы 183 за гі ну лых у ка та стро фе ма лай зій ска га «Бо ін га 777» у Да не цкай воб лас ці ўжо апа зна-
ны. Пра гэ та па ве дам ляе прэс-служ ба ААН. «Бо інг 777» авія кам па ніі Mаlауsіа Аіrlіnеs, які ру хаў ся 
рэй сам Амстэр дам (Ні дэр лан ды) — Ку а ла-Лум пур (Ма лай зія), па цяр пеў кру шэн не 17 лі пе ня ў 
Да не цкай воб лас ці Укра і ны. За гі ну лі 283 па са жы ры і 15 чле наў экі па жа.

Кі раў нік дып ла ма тыі ЕС па ве да мі ла пра но выя санк цыі
Экс-кі раў нік МЗС Іта ліі Фе дэ ры ка Ма ге ры ні, пры зна ча ная на мі ну лых вы хад ных вяр хоў ным 

прад стаў ні ком Еў ра пей ска га са ю за па за меж ных спра вах і па лі ты цы бяс пе кі, за яві ла, што эка на-
міч ны блок пры ме ра шэн не на конт но вых санк цый у да чы нен ні да Ра сій скай Фе дэ ра цыі да пят ні цы, 

5 ве рас ня. Но вы па кет санк цый бу дзе ўклю чаць у ся бе аб ме жа-
валь ныя ме ры ў ча ты рох сфе рах. У іх лі ку — аба ро на, та ва ры 
двай но га пры зна чэн ня і фі нан сы. Ра ней па ве дам ля ла ся, што, у 
пры ват нас ці, ула ды Вя лі ка бры та ніі збі ра юц ца пра па на ваць ЕС 
раз гле дзець маг чы масць за бла кі ра ваць Ра сіі до ступ да бан каў-
скай сіс тэ мы SWІFT. Ад зна чым, што на пя рэ дад ні ў ін тэр в'ю вы-
дан ню «Соrrіеrе dеllа Sеrа» дып ла мат за яві ла, што «Ра сія ця пер 
больш не з'яў ля ец ца стра тэ гіч ным парт нё рам» Еў ра са ю за.
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Па ток ту рыс таў у Бе ла-
русь у І паў год дзі 2014 го да 
па вя лі чыў ся на 25%.

Мі ніс тэр ства фі нан саў 
Бе ла ру сі з кра са ві ка па 
ве ра сень шля хам пра мо га 
про да жу праз Бе ла рус кую 
ва лют на-фон да вую бір жу 
раз мяс ці ла дзяр жаў ных 
ва лют ных аб лі га цый вы пус-
каў №№ 123, 124, 126, 128 
для юры дыч ных асоб на 
$90,1 млн і 13,7 млн еў ра.

З па чат ку го да ў РНПЦ 
«Кар дыя ло гія» пра ве дзе на 
30 транс план та цый сэр ца.

Вік то рыя Аза ран ка 
прай шла ў чвэрць фі нал ад-
кры та га чэм пі я на ту ЗША, 
атры маў шы пе ра мо гу над 
17-га до вай Аляк санд рай 
Кру ніч — 4:6, 6:4, 6:4.

Мiн ляс гас Бе ла ру сi на-
кi руе на раз вiц цё сiс тэ мы 
вi дэа на зi ран ня ў ляс ным 
фон дзе Br10 млрд, па ве да-
мiў пер шы на мес нiк мi нiст ра 
ляс ной гас па дар кi Аляк сандр 
Ку лiк. Да па мо гу на раз вiц цё 
сiс тэ мы вi дэа на зi ран ня вы-
дзя ляе дзяр жа ва.

Бе ла русь увя ла ча со выя 
аб ме жа ван нi на ўвоз свi нi-
ны з Чар нi гаў скай воб лас-
цi Укра i ны з-за АЧС. 2

Са да ві на — 
уні вер саль ная 

аба ро на ад ін суль таў 
і сар дэч ных пры сту паў

Уся го 1-2 ка ва лач кі са да ві ны ў 
дзень да стат ко ва, каб зні зіць ры зы-
ку сар дэч на га пры сту пу або ін суль ту 
да 40%. Пра гэ та ка жуць на ву коў цы 
з Окс фард ска га ўні вер сі тэ та, якія да-
сле да ва лі амаль 500 тыс. ча ла век 
на пра ця гу ся мі га доў. Ака за ла ся, 
лю дзі, якія ўклю ча лі ў свой ра цы ён 
са да ві ну кож ны дзень, ра дзей су-
ты ка лі ся з хва ро ба мі сэр ца і дву ма 
ты па мі ін суль таў. Спа жы ван не са-
да ві ны ха рак та ры за ва ла ся па пя ці 
ка тэ го ры ях: «ні ко лі», «што ме сяц», 
«1-3 ра зы на ты дзень», «4-6 ра зоў у 
ты дзень», «кож ны дзень». Так, чым 
час цей лю дзі елі са да ві ну, тым ні-
жэй бы ла ры зы ка ўсклад нен няў. У 
па раў на нні з людзь мі, якія на огул не 
ўжы ва лі са да ві ны, у тых, хто з'я даў 
па фрук це кож ны дзень, па каз чы кі 
сар дэч на-са су дзіс тых хва роб бы лі 
зні жа ны на 15%. Па каз чы кі ішэ міч-
на га ін суль ту па мян ша лі ся на 25%, 
а ге ма ра гіч на га ін суль ту — на 40%. 
Акра мя та го, у ама та раў са да ві ны 
быў знач на зні жа ны сіс та ліч ны ціск 
(на 3,4 мі лі мет ра ртут на га слуп ка) і 
дыя ста ліч ны (на 4,1 мі лі мет ра), пі ша 
Thе Tеlеgrарh.

Пра ва на сва бод ны аплач ва е мы дзень у 
ты дзень ра бот ні кам, якія вы хоў ва юць дзя-
цей, — ад на з мер дзяр жаў най са цы яль най 
па лі ты кі па пад трым цы шмат дзет ных сем'-
яў і сем' яў, якія вы хоў ва юць дзя цей-ін ва-
лі даў. Яна вель мі важ ная для іх, па коль кі 
да зва ляе гар ма ніч на спа лу чаць пра цу з 
ся мей ны мі аба вяз ка мі. Но вай рэ дак цы яй 
Пра цоў на га ко дэк са кра і ны, які ўсту піў у 
сі лу 25 лі пе ня, паў на моц твы па рэг ла мен та-
ван ні пра да стаў лен ня та ко га дня да дзе ны 
Мі ніс тэр ству пра цы і са цы яль най аба ро ны. 
Пры ня та па ста но ва Мінп ра цы і са ца ба ро-
ны № 34, якой за цвер джа на Ін струк цыя аб 
па рад ку і ўмо вах пра да стаў лен ня ад на го 
да дат ко ва га сва бод на га ад ра бо ты дня ў 
ты дзень з апла тай у па ме ры ся рэд ня га 
дзён на га за роб ку. Аб асноў ных на ва цы ях у 
гу тар цы з ка рэс пан дэн там БЕЛ ТА па ве да мі-

ла 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.

— Ін струк цыя рас пра ца ва на ў раз віц цё ч.2 
арт. 265 Пра цоў на га ко дэк са, што ўста наў лі вае 
га ран тыі па пра да стаў лен ні ад на го да дат ко ва га 
сва бод на га ад ра бо ты дня ў ты дзень з апла тай 
у па ме ры ся рэд ня га дзён на га за роб ку ма ці (ма-
чы се) ці баць ку (ай чы му), апе ку ну (па пя чы це-
лю), якія вы хоў ва юць дзі ця-ін ва лі да ва ўзрос це 
да 18 га доў аль бо тра іх і больш дзя цей 
ва ўзрос це да 16 га доў.

ШЧЫ РА 
АБ ВАЖ НЫМ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка даў ін тэр в'ю 
вя до ма му ра сій ска му жур на ліс ту Сяр гею Бры лё ву — вя ду-
ча му пра гра мы «Вест кі ў су бо ту» на тэ ле ка на ле «Ра сія 1», 
па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Кі раў нік дзяр жа вы ад ка заў на комп лекс пы тан няў, звя за ных з 
вы ні ка мі су стрэ чы прэ зі дэн таў дзяр жаў — чле наў Мыт на га са ю за, 
Укра і ны з удзе лам вы со кіх прад стаў ні коў Еў ра пей ска га са ю за, 
якая прай шла ў Мін ску 26 жніў ня.

У кан тэкс це мінск ага са мі ту Аляк сандр Лу ка шэн ка асоб на па-
зна чыў сваё ба чан не ро лі Бе ла ру сі і яе Прэ зі дэн та ў ар га ні за цыі і 
пра вя дзен ні на зва най су стрэ чы, якая ад бы ла ся на фо не тра гіч ных 
па дзей ва Укра і не. «Мы на ле жым ад на му сла вян ска му све ту. І ў 
гэ тым све це ўспых нуў па жар. І я гэ та хва ра ві та і эма цы я наль на 
ўспры маю, — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. — І ка лі мне па чы на юць 
ка заць пра тое, што вось ней кія ды ві дэн ды... Глуп ства поў нае! 
На гэ тым гу ляць ні ў якім ра зе нель га! Бя да ў лю дзей. І хто мы 
по тым бу дзем, ка лі мы з гэ та га пач нём да ста ваць ней кія га ра чыя 
га ла веш кі і вы ка рыс тоў ваць для ся бе?»

«Я прос та зра біў тое, ча го ха це лі ўсе. Па ра шэн ка ха цеў у 
Мін ску пра вес ці гэ ты са міт. Ён у Ра сію не па ехаў бы, вы ж ра зу-
ме е це, — ад зна чыў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі. — Гэ та не я кры чаў: «Да-
вай це, пры яз джай це ў Мінск». Гэ тая ідэя бы ла Па ра шэн кі. І без 
Пу ці на гэ тая су стрэ ча тут не ад бы ла ся б». Аляк сандр Лу ка шэн ка 
па дзя ліў ся мер ка ван нем пра шля хі больш хут ка га ўрэ гу ля ван ня 
ўнут ры ўкра ін скай сі ту а цыі, а так са ма рас па вёў аб зроб ле ных 
бе ла рус кім бо кам кро ках па змяк чэн ні не ка то рых гу ма ні тар ных 
на ступ стваў па дзей, якія ад бы ва юц ца ва Укра і не.

Пад час ін тэр в'ю бы лі так са ма пад ра бяз на за кра ну ты тэ мы да-
лей шай эва лю цыі Еў ра зій скага са ю за, перс пек тыў уза е ма вы гад най 
вы твор чай ка а пе ра цыі Бе ла ру сі і Ра сіі ў га лі не пе ра пра цоў кі і па ста-
вак сель ска гас па дар чай пра дук цыі ва ўмо вах уве дзе ных ра сій скім 
бо кам аб ме жа ван няў на ім парт та ва раў з шэ ра гу кра ін.

Пла ну ец ца, што пад ра бяз ная вер сія ін тэр в'ю вый дзе ў эфі ры 
пра гра мы «Вест кі ў су бо ту» на тэ ле ка на ле «Ра сія 1» 6 ве рас ня.

Уз ро вень па крыц ця са бе кош ту 
жыл лё ва-ка му наль ных па слуг 
на сель ніц твам за 2013 год склаў 
24,4 %, а за пер шае паў год дзе 
сё ле та ён па вя лі чыў ся да 31%, 
па ве да міў ды рэк тар дэ парт амен та 
цэ на вай па лі ты кі Мі нэ ка но мі кі 
Ігар ФА МІН. З улі кам дзе ян ня 
мер, пра ду гле джа ных іс ну ю чы мі 
нарматыў на-пра ва вы мі ак та мі, 
да кан ца го да гэ ты па каз чык 
па ві нен знач на па вя лі чыц ца. 
Пры гэ тым тэр мін вы ха ду 
на 100-пра цэнт нае па крыц цё па слуг 
жыль ца мі спе цы я ліс ты аб' яў ляць 
не спя ша юц ца.

Кра і на па ды хо дзіць да гэ та га хоць і ма-
руд на, але цвёр да, свед чан нем ча го ста ла 
чар го вая ін дэк са цыя та ры фаў на не ка то рыя 
па слу гі. Так, з 1 ве рас ня та ры фы на пры род-

ны і звад ка ва ны газ, элект ра- і цеп ла 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, што суб сі дзі ру-
юц ца дзяр жа вай, па вя лі чы лі ся ў ся рэд нім 
на 9,8%. На га да ем, ра шэн не аб ін дэк са цыі 
не ка то рых та ры фаў пры ня та згод на з ука-
зам Прэ зі дэн та, які ўсту піў у сі лу сё ле та з 
1 сту дзе ня. Да ку мент дае ме ха нізм зме ны 
та ры фаў, які пры вя за ны да тэм паў рос ту 
на мі наль най за ра бот най пла ты. Па да ных 
На цы я наль на га ста тыс тыч на га ка мі тэ та, 
ін дэкс зме ны тэм паў рос ту на мі наль най 
за ра бот най пла ты склаў 9,8%. Пры гэ тым 
пра ін дэк са ва ныя толь кі тыя та ры фы, што 
суб сі дзі ру юц ца, — гэ та зна чыць, тыя, якія 
не да сяг ну лі 100-пра цэнт на га ўзроў ню кам-
пен са цыі вы дат каў.

Так, та рыф на цеп ла вую энер гію для 
па трэб ацяп лен ня і га ра ча га во да за бес пя-
чэн ня з 82 020 руб лёў за 1 Гкал вы рас це 
да 90 058 руб лёў. Кошт ад на го ку ба мет ра 

пры род на га га зу ў ацяп ляль ны пе ры яд пры 
на яў нас ці ін ды ві ду аль ных га за вых ацяп-
ляль ных пры бо раў па вы ша ец ца з 530,3 да 
582,2 руб лёў, а звад ка ва ны газ да ра жэе з 
8 215,9 да 9 021 руб ля за куб. м. Ад на ста-
вач ны та рыф на элект рыч ную энер гію ў жы-
лых да мах (ква тэ рах), аб ста ля ва ных элект-
ра плі та мі, з 1 ве рас ня, згод на з па ста но вай, 
вы рас це з 633,9 да 696 руб лёў за 1 кВт/гадз. 
Ды фе рэн цы ра ва ны та рыф па ча са вых пе-
ры я дах па вя лі чыц ца: з 443,7 руб лёў да 487,1 
за 1 кВт/гадз (з 22.00 да 17.00 — пе ры яд 
мі ні маль ных на гру зак); з 1 267,8 руб ля да 
1 392 за 1 кВт/гадз (з 17.00 да 22.00 — пе-
ры яд мак сі маль ных на гру зак).

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

ПРА ЦА 
І СЯ МЕЙ НЫЯ 
АБА ВЯЗ КІ
Па шы ра на ко ла ра бот ні каў, 
якія ма юць пра ва 
на сва бод ны аплач ва е мы дзень 
у ты дзень

Са цы яль ная пад трым каСа цы яль ная пад трым ка  ��
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Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі  ��

НЕ АПЛАЧ ВА ЕМ 
І ПА ЛОВЫ...

ЦЫТАТА ДНЯ

Ігар ШУ НЕ ВІЧ, 
мі ністр унут ра ных спраў:

«Ба раць ба з ка руп цы яй па-
він на стаць у нас усе на род-
най спра вай. За ко на пра ект 
па ба раць бе з ка руп цы яй — 
гэ та ўся го толь кі адзін з ін-
стру мен таў, які дае дзяр жа-
ва пра ва ахоў ні кам у гэ тай 
ба раць бе. Усё бу дзе за ле жаць 
ад яго вы ка нан ня, ад та го, 
як ён бу дзе пры мя няц ца на 
прак ты цы. Ка лі ў гра мад-
стве сфар мі ру ец ца глы бін нае 
не пры ман не та кіх не га тыў-
ных фак таў, та ды і вы нік 
бу дзе ад па вед ным. Кож ны 
гра ма дзя нін па ві нен ра зу-
мець, што, пры хо дзя чы ў па-
лі клі ні ку або лю бую ін шую 
ўста но ву і ў якас ці па дзя кі 
пе ра да ючы ней кія ма тэ ры-
яль ныя срод кі за тое, што 
прад стаў нік дзяр жа вы па-
ві нен зра біць бяс плат на, ён 
тым са мым сты му люе ка-
руп цыю. Ла тэнт насць гэ тай 
ан ты са цы яль най з'я вы яшчэ 
да стат ко ва вы со кая. Пра ва-
ахоў ні кі, акра мя тых за ко-
наў, якія пры ма юц ца дзяр-
жа вай, ду ма юць пра но выя 
спо са бы і ме та ды вы яў лен ня 
ка руп цы я не раў, ня чыс тых 
на ру ку кі раў ні коў».

ХТО — ХТО — 
«НА БУЛЬ БУ», «НА БУЛЬ БУ», 
ХТО — ХТО — 
«НА МОРК ВУ»«НА МОРК ВУ»

Немцам 
даспадобы 

нашы блінцы

Суседзяў 
прынялі 
як сваіх

Лайдачыць 
стане 

нявыгадна

Для не каль кіх па ка лен няў па езд ка 
на сель гас ра бо ты («на буль бу») 
на па чат ку на ву чаль на га го да пад час 
сту дэнц тва — са мы ра ман тыч ны 
і не за быў ны час. Су час ныя сту дэн ты 
так са ма не за ста юц ца ў ба ку ад да па мо гі 

сель гас прад прыемствам. На прык лад, 
Вік то рыя Паў люч ко ва і яе ад на курс ні кі, 
на ву чэн цы фі лі яла БДТУ Ві цеб ска га 
дзяр жаў на га тэх на ла гіч на га ка ле джа, 
збі ра юць ура джай морк вы ў СВК 
«Аль гоў скае» Ві цеб ска га ра ё на.

ЗБА ЛАН СА ВА НЫ 
БЮД ЖЭТ

Бе ла русь мае на мер у 2015 го дзе 
раз лі чыц ца па ўсіх знеш ніх даў гах

Аб гэ тым учо ра на па ся джэн ні Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст-
раў, дзе раз гля даў ся пра ект за ко на аб рэс пуб лі кан скім 
бюд жэ це на 2015 год, за явіў прэм' ер-мі ністр Мі ха іл Мяс ні-
ко віч, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Кі раў нік ура да вы лу чыў пры яры тэ ты за ко на пра ек та. «У пер-
шую чар гу, раз гля да ю чы зба лан са ва насць бюд жэ ту на 2015 год, 
мы па він ны ра зу мець, што нам трэ ба ў поў ным аб' ёме раз лі чыц ца 
па ўсіх знеш ніх даў гах. Гэ та свя тое. Мы гэ тыя срод кі бра лі для ма-
дэр ні за цыі эка но мі кі, мы па він ны вы кон ваць усе ўзя тыя на ся бе 
аба вя за цель ствы», — пад крэс ліў Мі ха іл Мяс ні ко віч. Асаб лі вую 
ўва гу не аб ход на на да ваць пы тан ням ва лют на га ба лан су, у пры-
ват нас ці за ха ван ню зо ла та ва лют ных рэ зер ваў кра і ны, да даў ён.

За кра на ю чы ра шэн ні мэ та вых за дач са цы яль на-эка на міч на-
га раз віц ця, прэм' ер-мі ністр ад зна чыў: «Мы па він ны раз гля даць 
гэ тыя пы тан ні, ма ю чы на ўва зе не аб ход насць да лей ша га ўма ца-
ван ня і на цы я наль най бяс пе кі, і на цы я наль най эка но мі кі ў цэ лым 
праз раз віц цё рэ аль на га сек та ра, праз пы тан ні, звя за ныя з да-
хо да мі на сель ніц тва».

Мі ха іл Мяс ні ко віч звяр нуў ува гу, што бу ду чы год асаб лі вы, та-
му што за вяр ша ец ца пя ці год ка. У су вя зі з гэ тым урад і Нац банк 
па він ны ўзяць на ся бе асаб лі выя аба вя за цель ствы.

Нагода для гонаруНагода для гонару  ��

КРА І НА 100-ПРА ЦЭНТ НАЙ 
ПІСЬ МЕН НАС ЦІ

Бе ла русь зай мае чац вёр тае мес ца ў све це па коль кас ці тых, 
хто атрым лі вае ся рэд нюю спе цы яль ную, вы шэй шую аду ка цыю 
і аду ка цыю пас ля ВНУ на 10 ты сяч жы ха роў (641 ча ла век). 

Та кія да ныя ЮНЕС КА пры во дзіць На цы я наль ны ста тыс тыч ны ка-
мі тэт, па ве дам ляе БЕЛ ТА. Па гэ тым па каз чы ку на ша кра і на ўсту пае 
толь кі Рэс пуб лі цы Ка рэя (699 ча ла век), ЗША (683 ча ла ве кі), Чы лі 
(657 ча ла век) і апя рэдж вае та кія раз ві тыя дзяр жа вы, як Фін лян дыя 
(592 ча ла ве кі), Шве цыя (496 ча ла век), Нар ве гія (495 ча ла век), Аў-
стрыя (461 ча ла век), Фран цыя (374 ча ла ве кі).

Дзяржаўны інтарэсДзяржаўны інтарэс  ��

ДАК ЛАД НА ПА ГРА ФІ КУ
Уз вя дзен не Бе ла рус кай атам най элект ра стан цыі пе рай шло 
ў над зем ную ста дыю бу даў ніц тва.

На энер га бло ку №1 Бе лА ЭС зман ці ра ва ны 1-ы блок унут ра най 
ахоў най аба лон кі. «Гэ тая па дзея па знач нас ці па раў наль ная з за лі-
ван нем «пер ша га бе то ну». Ман таж унут ра най ахоў най аба лон кі — 
адзін з вуз ла вых мо ман таў бу даў ніц тва. Тым са мым мы вый шлі на 
ман таж над зем най част кі стан цыі», — цы туе БЕЛ ТА ге не раль на га 
ды рэк та ра РУП «Бе ла рус кая АЭС» Мі ха і ла Фі лі мо на ва.

Як пад крэс ліў Мі ха іл Фі лі мо наў, ман таж пер ша га бло ка ўнут ра най 
ахоў най аба лон кі вы ка на ны дак лад на па гра фі ку.


