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Мінск раз ліч вае раз віць су пра цоў ніц тва з Таш кен там да 

па бра цім ства і ўма ца ван ня ўза е ма дзе ян ня на ўсіх уз роў нях. Пра 

гэ та за явіў на мес нік стар шы ні Мін гар вы кан ка ма Ар цём Цу ран 

на су стрэ чы з дэ ле га цы яй ха кі мі я та Таш кен та ў га рад ской ра-

ту шы, па ве да мі ла Бел ТА. Ад на з за дач — на рошч ван не ці ка-

вас ці да брэн да Мін ска, яго спар тыў на га і ту рыс тыч на га па тэн-

цы я лу. «Ці ка выя ка ле гам і на шы на пра цоў кі ў сфе ры аду ка цыі 

і ахо вы зда роўя. Што да ты чыц ца рэ аль на га сек та ра, то аб мяр-

ку ем ства рэн не су мес ных вы твор час цяў і раз віц цё іс ну ю чых», — 

да даў на мес нік стар шы ні Мін гар вы кан ка ма. Дэ ле га цыя на ча ле 

з на мес ні кам ха кі ма Дзіл бар На жмут дзі на вай зна хо дзіц ца ў 

Мін ску 15—18 кра са ві ка. Па вы ні ках су стрэ чы ба кі пад пі са лі 

па гад нен не аб ганд лё ва-эка на міч ным, на ву ко ва-тэх ніч ным і 

куль тур ным су пра цоў ніц тве.

Два но выя фан та ны — у ра ё не На цы я наль най біб лі я тэ кі 

і ка ля бу дын ка Вяр хоў на га су да — за пус цяць у Мін ску ў гэ тым 

се зо не, які пач нец ца 26 кра са ві ка, па ве да міў ка рэс пан дэн ту 

Бел ТА га лоў ны ін жы нер УП «Мінск зе лян буд» Ула дзі мір Ба біў скі. 

Фан тан па ву лі цы Яз мі на вай у ра ё не На цы я наль най біб лі я тэ кі 

бу дзе свят ло му зыч ным. Не ка то рыя мін скія фан та ны ў гэ тым 

се зо не па вы хад ных і свя точ ных днях ста нуць пра ца ваць даў-

жэй, чым звы чай на. Уся го на ба лан се прад пры ем ства «Мінск-

зе лян буд» 34 фантаны. Ся род іх фан тан-шыр ма — з рас пы лен-

нем ва ды ве е рам на 180 гра ду саў (у ра ё не На цы я наль най біб-

лі я тэ кі), ве ліч ны фан тан пе рад На цы я наль ным ака дэ міч ным 

Вя лі кім тэ ат рам опе ры і ба ле та, лі дар па коль кас ці стру ме няў 

на пло шчы Не за леж нас ці, са мы ма гут ны і вы со кі фан тан на 

ва дзе — «Вет разь», са мы ста ра жыт ны — «Хлоп чык з ле бе-

дзем» у Аляк санд раў скім скве ры (уста ноў ле ны ў 1874 го дзе, а 

ў 2016-м ад рэ стаў ра ва ны).

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— У рэг ла мен це пра пі са ны шэ раг па-

ла жэн няў, вы ка нан не якіх да зва ляе пад-

вы сіць бяс пе ку як па са жы раў ліф та, так 

і пер са на лу, які яго аб слу гоў вае, — пра-

цяг вае Пётр Клім ко. — На прык лад, на ля-

бёд цы ліф та ця пер уста наў лі ва юц ца два 

тар ма зы, якія пра цу юць не за леж на адзін 

ад ад на го. Ка лі зла маў ся адзін тор маз, то 

бу дзе пра ца ваць ін шы. Ад на ча со ва ад мо-

ва двух вуз лоў вель мі ма ла ве ра год ная. 

А вось у ста рых ліф тах та кі тор маз уся го 

адзін. І ка лі ка бі на па чы нае ехаць хут-

чэй, чым трэ ба, то спра цоў ва юць лоў ні кі. 

Ад чу ван ні для па са жы раў пры гэ тым не 

са мыя леп шыя — ліфт у та кім вы пад ку 

вель мі рэз ка спы ня ец ца, яго моц на тра се 

з гру ка там.

Ста лі знач на больш жорст кі мі і про-

ці па жар ныя па тра ба ван ні. «Ві зі тоў ка» 

са вец ка га ліф та — гэ та аб шыў ка сцен 

ка бі ны знут ры, вы ка на ная з ДСП. У но вых 

ма шы нах на зме ну ім прый шлі ме та ліч-

ныя па нэ лі. Іс тот на пе ра роб ле на і сіс тэ ма 

асвят лен ня. Ка лі, як ка заў адзін кі на ге-

рой, «элект рыч насць кан ча ла ся», то свят-

ло ў ка бі не гас ла. Для тых, хто па ку туе 

на клаў стра фо бію, ва ры янт не леп шы. 

Та му ў но вых ліф тах свят ло за ста нец ца ў 

лю бым вы пад ку. Но выя лям пы свят ло ды-

ёд ныя, якія не толь кі слу жаць пры кмет на 

даў жэй, але і мо гуць эка но міць да 50 % 

элект ра энер гіі. А па гэ тым ра хун ку пла-

цяць ме на ві та жы ха ры пад' ез да.

Пад пра гра ма «Бяс печ ны ліфт» бы ла 

за цвер джа на па ста но вай Са ве та Мі ніст-

раў яшчэ ў 2016-м. Пер шыя два га ды яна 

вы кон ва ла ся па воль на. Сі ту а цыя зру шы-

ла ся толь кі пас ля жорст кай кры ты кі Прэ-

зі дэн та на рэс пуб лі кан скім се мі на ры, які 

прай шоў уво сень 2017 го да і быў пры све-

ча ны ўдас ка на лен ню і раз віц цю жыл лё-

ва-ка му наль най гас па дар кі. Толь кі пас ля 

гэ та га бы лі асіг на ва ны не аб ход ныя срод-

кі. На прык лад, з 2016 да 2020 го да трэ ба 

бы ло за мя ніць у кра і не 13 686 ліф таў. 

Але да лі пе ня 2018 го да з'я ві лі ся толь кі 

1142 но выя пад' ём ні кі — гэ та толь кі во-

сем (!) пра цэн таў. Ле тась па кра і не за мя-

ні лі 1599 ліф таў. Гэ та пры клад на па ло ва 

ад пла на ва на га аб' ёму 2018 го да.

— Пры гэ тым вар та за зна чыць, што 

дзе ян не гэ тай пад пра гра мы рас паў сюдж-

ва ец ца толь кі на жыл лё, якое зна хо дзіц-

ца ў сіс тэ ме Мі ніс тэр ства жыл лё ва-ка-

му наль най гас па дар кі, — звяр тае ўва гу 

Пётр Клім ко. — Пра мыс ло выя аб' ек ты, 

офіс ныя бу дын кі, ін тэр на ты ад прад пры-

ем стваў у гэ тую ка тэ го рыю не ўва хо-

дзяць.

Та кім чы нам, тэр мі но ва за мя ніць трэ-

ба ліф ты, вы пу шча ныя да 1988 го да. Але 

гэ та не азна чае та го, што ў до ме, зда-

дзе ным, на прык лад, у 1991 го дзе, ні чо га 

ра біць не бу дуць. Прос та пас ля 25 га доў 

экс плу а та цыі гэ ты пад' ём нік прой дзе праз 

тэх ніч нае ды яг нас та ван не. Пры ста ноў-

чым вы ні ку ліф ту да дуць да бро на па езд кі 

па са жы раў яшчэ на тры га ды. За гэ ты 

час ула даль нік му сіць або ма дэр ні за ваць 

ста ры агрэ гат, або за мя ніць яго.

Не ма ла важ нае пы тан не для жы ха роў 

пад' ез даў, дзе ўста ноў ле ны ўся го адзін 

ліфт, — гэ та тэр мін за ме ны. Усё-та кі ха-

дзіць з гру за мі «пад не ба» — ва ры янт так 

са бе, але ін ша га эле мен тар на ня ма. На-

прык лад, у ма ім пад' ез дзе ўсё бы ло зроб-

ле на за ме сяц. У кан цы ліс та па да па чаў ся 

дэ ман таж ста ро га ліф та, і на Но вы год я 

ўжо па ды маў ся да ся бе на но вым.

— Ка лі ра бо ты доў жац ца ме сяц, то гэ-

та ідэа льны ва ры янт, — сцвяр джае Пётр 

Клім ко. — Экс пер таў Дзярж пра мнаг ля да 

за пра ша юць толь кі на фі наль ны этап, ка-

лі ліфт ужо зман ці ра ва ны і пад рых та ва ны 

для тэх ніч на га агля ду. Але на шы спе цыя-

ліс ты не заўж ды да юць з пер ша га ра зу 

зя лё нае свят ло. Мы вы яў ля лі па ру шэн ні 

па тра ба ван няў пра мыс ло вай бяс пе кі ў 

част цы зон аб слу гоў ван ня аб ста ля ван ня 

і па ды хо даў да іх, а так са ма па ру шэн ня 

па ме раў ува ход ных пра ёмаў у ма шын нае 

ад дзя лен не. А ў шах тах і ма шын ных ад-

дзя лен нях ліф таў зна хо дзяц ца ка му ні ка-

цыі, якія не ма юць да пад' ём ні ка ні я ка га 

да чы нен ня. Так са ма мы ад зна ча лі, што 

не ўсе ра бо ты вы ка на ны ў ад па вед нас ці 

з за цвер джа ным пра ек там. Гэ та зна чыць, 

пад рад чык па гнаў ся за ча сам, але за быў 

пра якасць. І больш за тое, зда ра ла ся так, 

што да нас па сту па лі за яў кі на тэх ніч ны 

агляд, ка лі да ман та жу ліф та яшчэ і не 

пры сту па лі! Вось так пад рад чык губ ляў 

гро шы на роў ным мес цы — ві зіт на ша-

га экс пер та аплач ва ец ца па каш та ры се 

за га дзя.

Як пра ві ла, пас ля пер ша га ж фаль-

стар ту ўсе за ўва гі вы стаў ля юц ца. Паў-

тор ныя ад моў ныя ак ты тэх ніч на га агля-

ду вель мі рэд кія. Тым са мым эка но міц ца 

час і на шых спе цы я ліс таў — каб пра вес ці 

ўсе не аб ход ныя ра бо ты толь кі на ад ным 

аб' ек це, экс пер ту па трэ бен дзень. І тое, 

што да во лі пра цяг лы час ліф ты мя ня лі-

ся ма руд ны мі тэм па мі, ця пер ад бі ва ец ца 

на нас. На прык лад, па Мін скім га рад скім 

упраў лен ні Дзярж пра мнаг ля да ця пер у 

ра бо це 200 за явак на тэх ніч ны агляд ліф-

таў. Зда ва ла ся б, ня шмат, але трэ ба ўлі-

чыць, што ў на шым шта це ўся го толь кі 

чатыры экс пер ты. Та кім чы нам, гра фік 

ра бот больш чым на два ме ся цы ўжо рас-

пі са ны. А ў кан цы мі ну ла га го да на шы 

экс пер ты пра ца ва лі і ў вы хад ныя дні, і 

на ват да вя ло ся за пра шаць спе цы я ліс таў 

з рэ гі я наль ных упраў лен няў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

АСЦЯ РОЖ НА, ДЗВЕ РЫ ЗА ЧЫ НЯ ЮЦ ЦА
Пад пра гра ма «Бяс печ ны ліфт» 
бы ла за цвер джа на па ста но вай 
Са ве та Мі ніст раў яшчэ 
ў 2016-м. Пер шыя два га ды 
яна вы кон ва ла ся па воль на. 
Сі ту а цыя зру шы ла ся толь кі пас ля 
жорст кай кры ты кі Прэ зі дэн та 
на рэс пуб лі кан скім се мі на ры, 
які прай шоў уво сень 2017 го да 
і быў пры све ча ны ўдас ка на лен ню 
і раз віц цю жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі. Толь кі пас ля гэ та га 
бы лі асіг на ва ны не аб ход ныя 
срод кі. На прык лад, з 2016 
да 2020 го да трэ ба бы ло за мя ніць 
у кра і не 13 686 ліф таў.

 Да рэ чы
Рэ сурс но вых ліф таў боль шы, чым у іх са вец кіх па пя рэд ні каў. Мяр ку ец-

ца, што но выя пад' ём ныя ме ха ніз мы змо гуць экс плу а та вац ца не 25, 

а 30 га доў. Тэр мін гэ ты раз лі ча ны пры да па мо зе спе цы я ліс таў з Ака дэ міі 

на вук. Але з ад ной ага вор кай — пры на леж ным аб слу гоў ван ні, свое ча со-

вым ра мон це і пра віль най экс плу а та цыі. І ка лі пер шыя два пунк ты зна хо-

дзяц ца пад юрыс дык цы яй ар га ні за цый-улас ні каў, то апош ні — цал кам на 

сум лен ні жы ха роў пад' ез даў і іх гас цей.

На пя рэ дад ні па дзеіНа пя рэ дад ні па дзеі

Тэнісны паў фі нал 
у Аўстраліі

20—21 кра са ві ка на хард Раt Rаftеr Аrеnа ў Брыс бе не збор-

ныя Аў стра ліі і Бе ла ру сі па спра ча юц ца за пу цёў ку ў фі нал 

са ма га буй но га ка манд на га тур ні ру ў жа но чым тэ ні се — 

Куб ка Фе дэ ра цыі.

Бе ла рус кая ка ман да з па чат ку тыд ня ўжо зна хо дзіц ца ў Аў-

стра ліі і па спе ла апра ба ваць хут кія кор ты Брыс бе на. Сён ня 

да бе ла рус кай «дрым-цім» да лу чыц ца Вік то рыя Аза ран ка. 

Да рэ чы, для яе паў фі нал у Аў стра ліі ста не дэ бю там на та кой 

ад каз най ста дыі Куб ка Фе дэ ра цыі, ас тат нія дзяў ча ты ўжо 

ма юць во пыт прад стаў лен ня сва ёй кра і ны на вы ра шаль ных 

эта пах ка манд на га Куб ка све ту. На га да ем, ка пі тан ка ман ды 

Тац ця на Пу чак акра мя Вік то рыі ўклю чы ла ў склад пер шую 

ра кет ку кра і ны Ары ну Са ба лен ку, Аляк санд ру Са сно віч, 

Ве ру Лап ко і Лі дзію Ма ро за ву.

«Корт ся рэд няй хут ка сці дзяў ча там спа да баў ся, вель мі шмат 

ча су для та го, каб пры вык нуць, не спат рэ біц ца, — па дзя лі ла ся 

ўра жан ня мі Тац ця на Пу чак. — Сам ста ды ён і тры бу ны не вель мі 

вя лі кія, усё да во лі кам пакт нае, утуль нае, і я ду маю, што гэ ты ста-

ды ён нам па ды дзе. Пад рых тоў ка да мат ча па ча ла ся ў штат ным 

рэ жы ме».

За збор ную Аў стра ліі, якой кі руе Алі сія Мо лік, згу ля юць Эш лі 

Бар ці, Да р'я Гаў ры ла ва, Са ма нта Сто сур і Пры сцы ла Хон.

«Нам уда ло ся са браць па-са праўд на му моц ную ка ман ду, так 

што гэ та бу дзе год ная біт ва, — за пэў ні ла Алі сія Мо лік. — На шай 

ка ман дзе вель мі па шан ца ва ла, што ў нас ёсць та кі фан тас тыч ны 

ўзор для пе рай ман ня, як Эш лі Бар ці. Дзя ку ю чы сва ёй уні вер саль-

нас ці ў адзі ноч ным і пар ным раз ра дах, а так са ма вы дат ным лі дар-

скім якас цям і сва ёй ак тыў нас ці яна з'яў ля ец ца ад ным з най леп шых 

гуль цоў Куб ка Фе дэ ра цыі ў све це. Так са ма вель мі пры ем на зноў 

ба чыць у ка ман дзе Са ма нту Сто сур, якая ва ло дае рэ кор дам па 

коль кас ці пе ра мог за кра і ну. Я ве даю, што ўсе дзяў ча ты не ве ра-

год на га на рац ца тым, што прад стаў ля юць сваю кра і ну, і яны зро-

бяць усё маг чы мае, каб мы вый шлі ў фі нал».

На га да ем, збор ная Бе ла ру сі пры мае ўдзел у ро зыг ры шы Куб ка 

Фе дэ ра цыі з 1994 го да. За гэ ты час на шы тэ ні сіст кі пра вя лі 

101 між на род ную су стрэ чу і атры ма лі 71 пе ра мо гу. Сё ле та бе ла-

рус кія спартсменкі стар та ва лі мат чам су праць Гер ма ніі і атры ма лі 

пе ра ка наў чую пе ра мо гу з лі кам 4:0. З са пер ні ца мі з Аў стра ліі ра ней 

бе ла рус кі не су стра ка лі ся. На да дзе ны мо мант на ша збор ная зай-

мае 3-е мес ца ся род 105 удзель ніц Куб ка Фе дэ ра цыі.

Ка ман да Аў стра ліі ў гэ тым рэй тын гу 6-я і з'яў ля ец ца ад ной з ча-

ты рох збор ных у све це, якія ўдзель ні ча лі ў кож ным ро зыг ры шы 

Куб ка Фе дэ ра цыі з мо ман ту яго за сна ван ня ў 1963 го дзе. На ра хун-

ку аў стра лій скіх тэ ні сіс так 17 фі на лаў, у якіх зда бы та сем пе ра мог. 

Апош ні раз за па вет ны Ку бак прад стаў ні цы гэ тай кра і ны ўзды ма лі 

над га ла вой у да лё кім 1974 го дзе, а ў фі на лах не гу ля лі з 1993-га.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

За су ткі — 53 руб лі
З са ма га па чат ку гэ та га го да на бе ла-

рус кія са на то рыі ёсць устой лі вы по пыт. Іх 

за паў няль насць у пер шым квар та ле вы-

шэй, чым у гэ ты пе ры яд ле тась. Сва бод ная 

рэа лі за цыя пу цё вак вы рас ла на 14 %, а 

экс парт па слуг па вя лі чыў ся на 13 %. Вы рас 

на 38 % і по пыт на да дат ко выя па слу гі, якія 

не ўва хо дзяць у кошт пу цёў кі. За паў няль-

насць са на то ры яў у лет нія ме ся цы так са ма 

абя цае быць вы со кай.

— Ка ля 80—90 % мес цаў у са на то ры ях 

ужо за бра ні ра ва ны, по пыт вель мі вы со кі. 

Та му ка лі вы хо ча це пра вес ці ле та ў са на-

то рыі, вар та ўжо сён ня пра гэ та па кла па-

ціц ца, — ка жа Ге надзь Бал ба тоў скі.

Пры гэ тым знач на га рос ту цэн не пра-

гна зу ец ца.

— Рос ту цэн не бу дзе, уліч ва ю чы, што 

80—90 % пу цё вак за бра ні ра ва ны па ра ней-

шых цэ нах. Адзін лож ка-дзень у стан дарт-

ным двух мес ным ну ма ры абы дзец ца 

ў 53 руб лі. Гэ та пры клад на на 3 % да ра жэй, 

чым ле тась. Уліч ва ю чы вы со кі по пыт, маг-

чы ма, што рэшт кі пу цё вак бу дуць рэа лі за-

ва ны кры ху да ра жэй, але ў ме жах 55 руб-

лёў за су ткі ў стан дарт ным двух мес ным 

ну ма ры, — праг на зуе экс перт.

Што год са на тор на-ку рорт ныя ўста но вы 

знач ныя срод кі вы дат коў ва юць на ўма ца-

ван не ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы. Ле тась 

гэ та ліч ба скла ла ка ля 70 міль ё наў руб лёў. 

На бы ва ец ца са мае су час нае аб ста ля ван-

не, якое ёсць у све це, бо са на то рыі ўсё 

больш ары ен ту юц ца на гас цей з за ход ніх 

кра ін. У тым лі ку і з пры чы ны лі бе ра лі за цыі 

ві за ва га рэ жы му.

— Сён ня дзе сяць са на то ры яў у Брэсц-

кай і Гро дзен скай аб лас цях пра цу юць у 

бяз ві за вай зо не, і да іх ёсць ці ка васць. 

І яны не ста яць на мес цы. На шым брэн дам 

за ста ец ца ме ды цын скі склад нік, вы со кі 

ўзро вень ды яг нос ты кі, уні каль ныя ме та ды 

ля чэн ня з вы ка ры стан нем пры род ных фак-

та раў, тыя пра цэ ду ры, якія не вы кон ва юць 

ні ў якім ін шым мес цы, — ад зна чыў Ге-

надзь Бал ба тоў скі.

Зрэш ты, ня гле дзя чы на ці ка васць да на-

шых са на то ры яў з бо ку за ход ніх су се дзяў, 

пе ра важ ную част ку гас цей у бе ла рус кіх 

са на то ры ях тра ды цый на скла дуць ра сі я-

не — ка ля 80 %.

Да та цыі — дзе цям
На вя сен ніх ка ні ку лах у азда раў лен чых 

уста но вах па бы ва ла 67 ты сяч бе ла рус кіх 

школь ні каў. На гэ тыя мэ ты бы ло вы дат ка-

ва на больш за 1,7 міль ё на руб лёў. На лет-

нюю азда раў лен чую кам па нію рэс пуб лі кан-

скі цэнтр па азда раў лен ні і са на тор на-ку-

рорт ным ля чэн ні на сель ніц тва атры мае 

47 міль ё наў руб лёў.

— Пла ну ец ца азда ра віць 390 ты сяч дзя-

цей. Ле тась гэ та ліч ба бы ла кры ху мен-

шай — 380,9 ты ся чы. По пыт на пу цёў кі ў 

дзі ця чыя ла ге ры за ста ец ца. Мы ады шлі ад 

пла на вых аб' ёмаў і пра цу ем толь кі па за-

яў ным прын цы пе. Усе тыя, хто мае па трэ бу 

ў азда раў лен ні, а так са ма ўсе ах вот ныя 

атры ма юць пу цёў кі, — рас ка заў Ге надзь 

Бал ба тоў скі.

Да та цыі бу дуць па вя лі ча ны ў па раў на-

нні з мі ну лым го дам у ся рэд нім на 6 % у 

за леж нас ці ад ты пу ла ге ра. Так, у ла ге ры 

з круг ла су тач ным зна хо джан нем да та цыя 

скла дзе 196 руб лёў, у дзён ным ла ге ры на 

18 дзён — 81 ру бель, у спар тыў ным круг-

ла су тач ным ла ге ры — 217 руб лёў, у 

9-дзён ным про філь ным ла ге ры — 84—86 

руб лёў. Та кім чы нам, удзель ная ва га да-

та цыі ў кош це пу цёў кі скла дзе ад 40 % (у 

круг ла су тач ных) да 80 % (у дзён ных і 

9-дзён ных про філь ных). Баць кам да вя-

дзец ца за пла ціць ка ля 10 % ад кош ту пу-

цёў кі. Ас тат няе кам пен су юць за кошт 

праф са юз ных ар га ні за цый, мяс цо вых 

бюд жэ таў і ін шых кры ніц.

Пла ну ец ца, што сё ле та школь ні каў пры-

муць 146 ста цы я нар ных ла ге раў.

— Не каль кі га доў та му нам уда ло ся спы-

ніць не га тыў ную тэн дэн цыю ма са ва га за-

крыц ця ста цы я нар ных за га рад ных ла ге раў. 

За ці каў ле насць у та кім ві дзе азда раў лен ня 

вя лі кая, і на ша мэ та — мак сі маль на за ха-

ваць ба зу і раз ві ваць яе, — пад крэс лі вае 

спе цы я ліст.

Сё ле та, як і ле тась, срод кі, за роб ле ныя 

на рэс пуб лі кан скім су бот ні ку, част ко ва 

пой дуць на ад наў лен не ма тэ ры яль на-тэх-

ніч най ба зы дзі ця чых ла ге раў і іх доб ра ўпа-

рад ка ван не.

Але на КРА ВЕЦ.

Хут ка ле таХут ка ле та

Пу цёў кі ў са на то рыі 
амаль не да ра жэ юць

«Эле мен ты жыц ця» пра па нуе ад крыць 

Цэнт раль ная на ву ко вая біб лі я тэ ка НАН 

Бе ла ру сі ў рам ках га рад ской ак цыі «Біб-

лія ноч-2019», якая ад бу дзец ца 19 кра са ві-

ка з 19 да 23 га дзін.

Цэнт раль ная на ву ко вая біб лі я тэ ка НАН Бе ла-

ру сі за пра шае і да рос лых, і дзя цей ад чуць ся бе 

са праўд ны мі да след чы ка мі і да кра нуц ца да та-

ям ніц хі міч ных з'яў. Стаў шы ўдзель ні кам пра гра-

мы «Эле мен ты жыц ця», усе ах вот ныя змо гуць 

да ве дац ца пра хі мію бу ду чы ні і пра тое, як уплы-

ва юць хі міч ныя злу чэн ні на ар га нізм ча ла ве ка, 

пра ве рыць свае ве ды ў за хап ляль ных квэс тах і 

вік та ры нах, на ўлас ныя во чы ўба чыць мік ра свет 

хі міч ных эле мен таў. На ву ко ва-па пу ляр ны стэнд-

ап ад пра ек та «Ра зум ны Мінск» не па кі не і сле-

ду ад ва шых па мыл ко вых мер ка ван няў у да чы-

нен ні да ўся го «хі міч на га»!

Гас цей ча ка юць раз на стай ныя вы стаў кі: ка-

лей да скоп уні каль ных ста ра жыт ных кніг і ру ка-

пі саў, най леп шыя кні гі су свет най лі та ра ту ры, 

эк скурс у мі ну лае з на ву ко ва-па пу ляр ны мі ча со-

пі са мі XX ста год дзя. У гэ тай дзіў най ла ба ра то рыі 

зной дзец ца мес ца і твор чым экс пе ры мен там. 

Ува зе на вед валь ні каў бу дуць пра па на ва ны пры-

го ды да ку мен таль ных кры ніц у мас тац кім тэкс-

це, кніж ная ар хі тэк ту ра, арт-тэ ра пія, му зыч ная 

гуль ня на са да ві не, ку лі нар ная ал хі мія і мно гае 

ін шае!

У фор му лу вы дат на га на строю бу дуць упі са-

ны ва каль на-тан ца валь ны мікс ад Цэнт ра на-

цыя наль ных куль тур, ча роў ная гі тар ная му зы ка 

ў вы ка нан ні FERGІO, джаз з бе ла рус кі мі ка ра-

ня мі, экс прэ сія ар ген цін ска га тан га ад TangoLіbre 

і не ве ра год нае шоу ад ІLLІZІUM.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

«Вя лі кі ка мень»— пер шы 

аб' ект, які пад час прэс-ту ра на-

ве да лі кі тай скія жур на ліс ты. 

Шэф-ка рэс пан дэнт між на род-

на га ра дыё Кі тая ў Ра сіі Ван 

Ююнь за ўва жы ла, што ёй ці ка-

ва па гля дзець, што ўжо зроб-

ле на з дня стар ту іні цы я ты вы 

«Адзін по яс і адзін шлях». «Мы 

ве да ем, што ін дуст ры яль ны 

парк — выдатны прык лад су-

пра цоў ніц тва, — ад зна чы ла 

жур на ліст. — У гэ та га пра ек та 

вель мі доб рыя перс пек ты вы».

Як вя до ма, у Бе ла ру сі ад бы-

ва ец ца прэс-тур кі тай скіх жур-

на ліс таў, які бу дзе доў жыц ца 

да 20 кра са ві ка. Ён ар га ні за ва-

ны Мі ніс тэр ствам ін фар ма цыі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь су мес на з 

Мі ніс тэр ствам за меж ных спраў 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Гро дзен-

скім абл вы кан ка мам.

Ад на кноп ка — 
для ўсіх сай таў
У Бе ла ру сі з'я віц ца но вы сэр віс для ма біль най 

ідэн ты фі ка цыі ў ін тэр нэ це — Mobіle Connect. 

Да га вор аб за пус ку між апе ра тар ска га сэр ві су 

па спро шча най аў та ры за цыі пад пі са лі бе ла рус кія 

апе ра та ры velcom | А1, МТС, lіfe :) і Аса цы я цыя GSM 

(GSMA).

Mobіle Connect — сэр віс, пры зна ча ны для ідэн ты фі ка цыі і 

аў та ры за цыі ка рыс таль ні каў ін тэр нэт-рэ сур саў або пра грам з 

да па мо гай ну ма ра ма біль на га тэ ле фо на. Ка рыс таль ні кі сэр ві су 

(аба не нты бе ла рус кіх апе ра та раў ма біль най су вя зі) пры да па-

мо зе спе цы яль най кноп кі змо гуць у адзін клік па ана ло гіі з рэ-

гіст ра цы яй праз са цы яль ныя сет кі пра хо дзіць аў та ры за цыю на 

сай тах — не трэ ба бу дзе пры дум ляць і за па мі наць ло гі ны і па-

ро лі для роз ных пля цо вак.

Тэх на ло гія га ран туе поў ную бяс пе ку апе ра цый і аба ра няе 

пер са наль ныя да ныя. Пе ра да ча ну ма ра аба не нта ад бы ва ец ца 

толь кі з яго зго ды. Акра мя та го, аў та ры за цыя для ўва хо ду на 

сайт маг чы мая з лю бой пры ла ды — кам п'ю та ра, план шэ та, ма-

біль на га тэ ле фо на або ноў тбу ка.

Аса цы я цыя GSM іні цы я ва ла пра ект па рас пра цоў цы адзі на га 

стан дар ту для аў тэн ты фі ка цыі і ідэн ты фі ка цыі на асно ве аба-

ненц ка га ну ма ра ў 2014 го дзе. Сён ня Mobіle Connect — гэ та 

між на род ны пра ект, які пры цяг нуў больш за 100 млн ка рыс таль-

ні каў па слуг 70 апе ра та раў ма біль най су вя зі ў 38 кра і нах све ту. 

Ця пер да іх лі ку да лу чы ла ся і Бе ла русь. Для бе ла рус ка га рын ку 

гэ та но вы сэр віс, ука ра нен не яко га так са ма пра хо дзіць пад эгі-

дай Аса цы я цыі GSM.

«Пра дукт на ба зе сэр ві су Mobіle Connect уяў ляе са бой хут кі, 

зруч ны і бяс печ ны до ступ да роз ных рэ сур саў у ін тэр нэ це. Яго 

пе ра ва гі ацэ няць як ка рыс таль ні кі, так і ўла даль ні кі рэ сур саў і 

біз не су. Вар тас ці гэ та га сэр ві су ўжо аца ні лі аба не нты дзя сят каў 

ма біль ных апе ра та раў па ўсім све це. І мы ра ды, што ра зам з 

парт нё ра мі змаг лі пры нес ці гэ тае ра шэн не ў Бе ла русь», — пра-

ка мен та ваў па дзею ге не раль ны ды рэк тар МТС Ула дзі мір 

КАР ПО ВІЧ.

— Гру па кам па ній Turkcell пра цуе з Mobіle Connect 

з 2015 го да, — ад зна чыў CEO lіfe :) Эр дал ЯЙ ЛА. — Сэр віс 

атры маў за слу жа на вы со кія ацэн кі ў аба не нтаў: ён прос ты, 

зруч ны, бяс печ ны і вель мі хут кі. З вы ка ры стан нем Mobіle 

Connect па кро ка вая рэ гіст ра цыя, ад рас элект рон най пош ты, 

увод па ро ля — усё за ста ец ца ў мі ну лым. Ідэн ты фі ка цыя ска-

ра ча ец ца да ад на го кро ку, клі ку па вы яве, якая ўсплы вае на 

эк ра не смарт фо на.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва

Бе ла русь з'яў ля ец ца важ най част кай 
пра ек та «Адзін по яс — адзін шлях»

Та кое мер ка ван не пад час на вед ван ня ін дуст ры яль на га 

пар ка «Вя лі кі ка мень» вы ка заў ка рэс пан дэнт кі тай ска га 

тэ ле ка на ла JSBC Чэн Чаа, пе рад ае Бел ТА.

«Біб лі я ноч-2019»«Біб лі я ноч-2019»

На ву ко вы стэнд-ап 
і ку лі нар ная ал хі мія

Кам па нія па доб ра ах вот най зда чы се так 

і сет ка вых пры лад і вы зва лен ні ад ад каз-

нас ці за іх за хоў ван не стар та ва ла 20 са ка-

ві ка. Менш чым за ме сяц у Дзярж ін спек-

цыю бы ло зда дзе на 318 се так даў жы нёй 

17,4 кі ла мет ра і 34 сет ка выя пры ла ды.

Як рас ка за лі тут, ра бо ту па ін фар ма ван ні на-

сель ніц тва ін спек та ры вя дуць як ма са ва, так і 

кроп ка ва — на вед ва ю чы па тэн цый ных па ру-

шаль ні каў і тлу ма ча чы: вы бар за ва мі. Пас ля 

та кіх гу та рак не ка то рыя са праў ды зда юць сет кі, 

каб спаць спа кой на. Жы хар вёс кі Га на лес, што 

на бе ра зе Мінск ага мо ра, вы даў 11 се так даў-

жы нёй ка ля 300 мет раў. У ва да ёме ка ля вёс кі — 

буй ное не рас ці лі шча, спа ку са вя лі кая, але штра-

фы яшчэ боль шыя.

Шанц па збег нуць да дат ко ва га штра фу за за-

хоў ван не за ба ро не ных пры лад лоў лі ін спек та ры 

да лі на ват тым, ка го за трым лі ва лі з сет ка мі на 

ва да ёме. Жы хар Ле пе ля ры ба чыў сет кай і не ра-

там на ра цэ Ака ні ца, па спеў зла віць пяць асо бін 

ры бы, за што ў да чы нен ні да яго ін спек та ры па-

ча лі ад мі ніст ра цый ны пра цэс. Муж чы на пры-

знаў ся, што за хоў вае до ма яшчэ дзве сет кі і 

га то вы пры нес ці іх у ін спек цыю. За не за кон ную 

лоў лю ры бы па ру шаль ні ку бу дзе пры зна ча ны 

штраф, а за за хоў ван не се так — не.

У па доб най сі ту а цыі апы нуў ся і жы хар Го ме-

ля, вось толь кі ра шэн не ён пры няў ін шае. Муж-

чы ну вы кры лі ў бра кань ер стве — свае сет кі ён 

па ста віў на за то цы ра кі Сож. На пы тан не, ці ёсць 

у яго ін шыя пры ла ды бра кань ер ства, ад ка заў 

ад моў на. Па фак це ж у до ме па ру шаль ні ка вы-

яві лі цэ лы склад се так — 144 но выя і 24 бы лых 

у ка ры стан ні, а так са ма не за рэ гіст ра ва нае руж-

жо. За за хоў ван не та ко га «ар се на ла» га мяль ча-

нін атры мае да дат ко выя штра фы.

Ба га тае бра кань ер скае мі ну лае і ў жы ха ра 

Жло бін ска га ра ё на. Ад нак, да ве даў шы ся пра 

кам па нію па доб ра ах вот най зда чы се так, муж-

чы на вы ра шыў больш не ры зы ка ваць і па тэ ле-

фа на ваў у ін спек цыю. Здаў 18 се так даў жы нёй 

528 мет раў. На Го мель шчы не кам па нія пра хо-

дзіць з най боль шай ак тыў нас цю — там ад зна-

ча на ўжо 23 па доб ныя фак ты, за ўва жы лі ў 

Дзярж ін спек цыі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ФактФакт

Менш чым за ме сяц — 17 км се так
Столь кі доб ра ах вот на зда дзе на ў Дзярж ін спек цыю

На бе ла рус кім прад пры ем стве «Штад лер 

Мінск» вы раб ле ны пер шы ку заў ды зель-

цяг ні ка FLІRT для сла вен ска га дзяр жаў-

на га чы гу нач на га апе ра та ра. 

У най блі жэй шы час яго да ста вяць на за-

вод Stadler у Поль шчы для да лей шых 

эта паў вы твор час ці: збор кі і за пус ку.

Кант ракт па між кам па ні яй Stadler і сла вен скім 

апе ра та рам быў пад пі са ны ў кра са ві ку 

мі ну ла га го да. За каз на цяг ні кі зме ша най 

ця гі ўклю чае рас пра цоў ку, вы твор часць 

і па стаў ку 5 трох ва гон ных ды зель-цяг ні-

коў, 11 ча ты рох ва гон ных элект ра цяг ні-

коў і 10 трох ва гон ных двух па вяр хо вых 

элект ра цяг ні коў. Уся го кант ракт пра ду-

гледж вае оп цыю на па стаў ку 26 да дат-

ко вых цяг ні коў, а кошт яго ацэнь ва ец ца 

пры клад на ў 170 міль ё наў еў ра.

Не ка то рыя вы твор чыя ста дыі, та кія 

як звар ка і афар боў ка пер шых ку за ваў 

для ды зель-цяг ні ка FLІRT DMU, ажыц цяў ля лі ся 

на прад пры ем стве «Штад лер Мінск». Ку за вы 

па фар ба ва ныя ў ад па вед нас ці з ды зай нам сла-

вен ска га апе ра та ра і ўжо лёг ка па зна юц ца на 

вы твор чай пля цоў цы. Пер шы ку заў быў ад праў-

ле ны з Фа ні па ля аў та ма біль ным транс пар там 

на прад пры ем ства Stadler у Поль шчы для рэа-

лі за цыі да лей шых вы твор чых ста дый.

Сяр гей КУР КАЧ.

КА А ПЕ РА ЦЫЯ Ў ЕЎ РО ПЕ
На шы «Флір ты» па едуць у Сла ве нію

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Але 
тра піць 

ту ды ле там 
ня прос та

Да та цыя на дзі ця чыя ла ге ры сё ле та бу дзе 

па вя лі ча на, і па бы ваць у іх змо гуць 

усе ах вот ныя. А вось мес цаў у бе ла рус кіх са на то ры ях 

на лет нія ме ся цы амаль не за ста ло ся. 

Пры гэ тым цэ ны на іх у па раў на нні 

з мі ну лым го дам амаль не вы рас лі. 

Якой мяр ку ец ца лет няя азда раў лен чая кам па нія, 

рас ка заў ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

па азда раў лен ні і са на тор на-ку рорт ным ля чэн ні 

на сель ніц тва Ге надзь БАЛ БА ТОЎ СКІ.


