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Ста ліч ны час

 Ся мей ны ка пі тал у Мін ску з 2015 го да пры зна ча-

ны 9656 шмат дзет ным сем' ям, па ве да мі ла стар шы ня 

ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Мін-

гар вы кан ка ма Жан на Ра ма но віч на вы ні ко вай ка ле гіі 

ве дам ства, пе рад ае ка рэс пан дэнт Бел ТА. Ся мей ны ка пі-

тал — гэ та ад на ра зо вае вы дзя лен не сем' ям без на яў ных 

гра шо вых срод каў у па ме ры $10 ты сяч пры на ра джэн ні, 

усы наў лен ні (уда ча рэн ні) трэ ця га або на ступ ных дзя цей. 

Рэа лі за ваць пра ва на пры зна чэн не ся мей на га ка пі та лу 

мож на толь кі адзін раз. 

 У ста лі цы ў сту дзе ні гэ та га го да ар га ні за цы я мі ўсіх 

фор маў улас нас ці па бу да ва на 344 но выя ква тэ ры, а ле-

тась за ана ла гіч ны пе ры яд бы ло 278, па ве да мі лі ў га-

лоў ным ста тыс тыч ным упраў лен ні го ра да Мін ска. Уся го 

ўве дзе на ў экс плу а та цыю 25,2 тыс. кв. м агуль най пло-

шчы жыл ля. 

 Са юз пісь мен ні каў Бе ла ру сі пра вя дзе паэ тыч ны 

флэш моб «Род нае сло ва, цу доў нае сло ва» ў Між на род ны 

дзень род най мо вы (21 лю та га) на цэнт раль ным чы гу-

нач ным вак за ле Мін ска, па ве да міў ка рэс пан дэн ту Бел ТА 

стар шы ня са ю за Мі ка лай Чар гі нец. Пад час паэ тыч на га 

флэш мо бу вы сту пяць лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Мі ка-

лай Мят ліц кі, лаў рэ ат На цы я наль най лі та ра тур най прэ міі 

Мі ха іл Па зня коў, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў кам па зі-

тар-вы ка наў ца Алег Елі се ен каў і на род ны ар тыст Эду ард 

Ха нок. 

Ве дай на шых!

ЮНІ БАЙК ДЛЯ ЭМІ РА
Ду бай пер шым у све це ўка рэ ніць но вы від транс-

пар ту. Яго рас пра ца ва лі бе ла ру сы.

Аб гэ тым па ве дам ля юць араб скія СМІ са спа сыл кай на 

Dubaі Medіa Offіce і афі цый ны сайт пра ві це ля Ду бая.

У ААЭ прай шоў Су свет ны ўра да вы са міт. На ім прад-

стаў ні кі 140 кра ін і між на род ных ар га ні за цый аб мер ка ва лі 

іна ва цыі ў га лі не на ву кі, тэх на ло гій і гла баль на га кі ра-

ван ня. У рам ках са мі ту Мі ніс тэр ства транс пар ту Ду бая 

пра вя ло прэ зен та цыю но ва га пра ек та Dubaі Sky Pods. 

Гэ та транс парт ная сіс тэ ма эс та кад на га ты пу, вя до мая як 

струн ны транс парт SkyWay (Скай Вэй). Яе рас пра ца ва ла 

бе ла рус кая кам па нія «Струн ныя тэх на ло гіі».

З сіс тэ май азна ё міў ся эмір Ду бая Му ха мед бен Ра-

шыд аль-Мак тум, які ад на ча со ва з'яў ля ец ца прэм' ер-мі-

ніст рам і ві цэ-прэ зі дэн там Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра-

таў. Яму па ка за лі дзве ма дэ лі струн на га транс пар ту — 

двух мес ны юні байк і шас ці мес ны юні кар, якія мо гуць 

ру хац ца з хут ка сцю да 150 кі ла мет раў за га дзі ну. Но вы 

від транс пар ту бес пі лот ны — мо ду ля мі кі руе бар та вы 

кам п'ю тар і аў та ма ты за ва ны цэнтр кі ра ван ня.

У араб скіх ме дыя ад зна ча юць: гэ тая сіс тэ ма зай мае 

знач на мен шую пло шчу, чым звы чай ныя транс парт ныя 

сіс тэ мы той жа пра дук цый нас ці. Яна так са ма ха рак та ры-

зу ец ца больш вы со кай энер га эфек тыў нас цю, бо спа жы-

вае ў пяць (!) ра зоў менш энер гіі, чым элект ра ма бі лі.

За раз бе ла рус кія рас пра цоў шчы кі пра вод зяць тэс-

ці ра ван не ру хо ма га са ста ву, адап та ва на га да бліз ка-

ўсход ня га клі ма ту, па ве дам ляе ін фар ма цый ная служ ба 

ЗАТ «Струн ныя тэх на ло гіі».

Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ.

«Ка ра ні тра вы»: 
да па мо га па шы ра на

Амаль 110 ты сяч до ла раў атры ма юць ад кі раў ніц тва 

Япо ніі ў якас ці гран таў ме ды цын скія, са цы яль ныя і 

аду ка цый ныя ўста но вы ў рэ гі ё нах Бе ла ру сі.

Дзя ку ю чы гэ та му Го мель скі аб лас ны клі ніч ны ан ка-

ла гіч ны дыс пан сер змо жа на быць апа рат уль тра гу ка вой 

ды яг нос ты кі на су му больш за 75 ты сяч до ла раў. Тэ ры та-

ры яль ны цэнтр са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва 

Ві цеб ска га ра ё на атры мае грант на 26 ты сяч до ла раў для 

на быц ця аў та ма бі ля для па са жы раў з аб ме жа ва ны мі маг-

чы мас ця мі. А ся рэд няя шко ла № 2 Сто лі на за ку піць ву ліч ны 

трэ на жор ны комп лекс за 8,5 ты ся чы до ла раў. Агуль ная 

су ма вы дат ка ва ных срод каў скла дае 109 789 до ла раў.

Срод кі вы дат коў ва юц ца ў ме жах пра гра мы «Ка ра ні 

тра вы» — гран та вая да па мо га для пра ек таў па за бес пя-

чэн ні бяс пе кі ча ла ве ка». Так кі раў ніц тва Япо ніі да па ма гае 

лю дзям, па цяр пе лым ад ка та стро фы на Чар но быль скай 

АЭС і яе на ступ стваў. Ра ней срод кі вы дат коў ва лі ся толь кі 

ўста но вам ахо вы зда роўя, сё ле та іх атры ма юць шко лы і 

цэнт ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня.

Кант рак ты на ўра чыс тай цы ры мо ніі кі раў ні кам на зва ных 

уста ноў уру чыў па сол Япо ніі ў Бе ла ру сі Хі ро кі Та ку на га. 

Гэ тыя пра ек ты ста нуць 46-м, 47-м і 48-м, рэа лі за ва ны мі ў 

ме жах пра гра мы «Ка ра ні тра вы». Агуль ная су ма гран таў, 

вы да дзе ных Бе ла ру сі з 2004 да 2019 го да, скла дае больш 

за 3,8 міль ё на до ла раў.

Але на КРА ВЕЦ.

На ба зе 51-й ар ты-

ле рый скай бры га ды 

прай шоў збор «Ва ен ная 

бяс пе ка і аба ро на Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь» са 

стар шы ня мі вы ка наў-

чых ка мі тэ таў аб лас цей 

і Мін ска, іх на мес ні ка-

мі, якія ку ры ру юць пы-

тан ні тэ ры та ры яль най 

аба ро ны, па ве да мі лі ў 

прэс-служ бе Мі ніс тэр-

ства аба ро ны. 

Пад час збо ру яго ўдзель-

ні кі азна ё мі лі ся з асноў ны мі 

тэн дэн цы я мі раз віц ця ва ен-

на-па лі тыч на га ста но ві шча. 

Яны на ве да лі вы стаў ку, дзе 

бы лі прад стаў ле ны асноў-

ныя срод кі аг ня во га па ра-

жэн ня, якія ёсць ва Уз бро е-

ных Сі лах і тэ ры та ры яль ных 

вой сках, іх маг чы мас ці. За-

тым ка ля вёс кі Пра та се ві-

чы быў па ка за ны прык лад 

на ня сен ня ма гут на га аг ня-

во га ўда ру ра кет ных пад-

раз дзя лен няў, а на па лі го не 

Асі по віц кі прай шлі прак тыч-

ныя ву чэн ні па страль бе з 

мі на мё таў і про ці тан ка вых 

гар мат.

Як за пэў ніў на чаль нік 

упраў лен ня тэ ры та ры яль-

най аба ро ны — на мес нік 

на чаль ні ка Ге не раль на га 

шта ба Уз бро е ных Сіл Бе-

ла ру сі Анд рэй ПА СЕ КА, 

аса бо вы склад вай скоў цаў 

за па су, які браў удзел у 

збо рах, упэў не на вы ка наў 

па стаў ле ную за да чу, па-

ра зіў шы ўсе цэ лі ўмоўнага 

пра ціў ні ка. Як ад зна чыў на 

тэ а рэ тыч ных за ня тках мі-

ністр аба ро ны Бе ла ру сі 

Анд рэй РАЎ КОЎ, кож ны 

збор мае сваю на кі ра ва-

насць, пе рад ае Бел ТА. З 

2016 го да раз гле джа ны 

пы тан ні фар мі ра ван ня тэ-

ры та ры яль ных вой скаў, ар-

га ні за цыі тэ ры та ры яль най 

аба ро ны, ахо вы аба рон ных 

аб' ек таў і ўвя дзен ня ва ен на-

га ста но ві шча.

Пад час па пя рэд ня га збо-

ру, які прай шоў у Брэсц кай 

воб лас ці, быў вы ву ча ны 

па ра дак ба я во га пры мя-

нен ня ва ен ных час цей і 

Уз бро е ных Сіл су мес на з 

пад раз дзя лен ня мі тэ ры та-

ры яль ных вой скаў, ак цэнт 

быў зроб ле ны на аба ро не 

на се ле ных пунк таў. На ця-

пе раш ніх збо рах асноў ная 

ўва га на да ва ла ся аг ня во-

му па ра жэн ню пра ціў ні ка. 

«Як па каз ва юць ва ен ныя 

кан флік ты апош ніх га доў, 

гэ та з'яў ля ец ца важ ным 

фак та рам для да сяг нен ня 

мэт лю бо га су праць ста ян-

ня», — пад крэс ліў Анд рэй 

Раў коў.

Ул. інф.

Бяс пе ка
Гу бер на та ры прай шлі аг ня вую пад рых тоў ку

Як ад зна чы ла на чаль нік упраў-

лен ня гу ма ні тар най дзей нас ці 

Дэ парт амен та па гу ма ні тар най 

дзей нас ці Кі раў ніц тва спра-

ва мі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Ін га 

ГАР БУН ЦО ВА, вы ні кам усёй дзей-

нас ці ў гэ тым кі рун ку ста ла су пра-

цоў ніц тва Бе ла ру сі з 51 кра і най па 

вы ні ках 2018 го да.

«Амаль 70 міль ё наў до ла раў фі-

нан са вых рэ сур саў у эк ві ва лен це 

па сту пі ла на рэа лі за цыю роз ных са-

цы яль ных пра ек таў», — пад крэс лі ла 

спе цы я ліст.

На зі ра ец ца ста ноў чая ды на мі ка — 

у 2017 го дзе су ма да па мо гі скла ла 

59,8 млн до ла раў.

Яна звяр ну ла ўва гу, што пры яры-

тэ ты рэа лі за цыі срод каў за ста юц ца 

ра ней шы мі — гэ та ахо ва зда роўя, аба-

ро на дзя цей, са ста рэ лых гра ма дзян, 

на ва коль на га ася род дзя, ука ра нен не 

рэ сур саз бе ра галь ных тэх на ло гій.

Ін га Гар бун цо ва так са ма ад зна чы-

ла, што ўся пра ца па да моў ле нас цях, 

якія бы лі да сяг ну ты ў 2018 го дзе, ужо 

дае вы нік. На прык лад, лі та раль на не-

каль кі дзён та му пры быў пер шы груз 

ле ка вых срод каў на су му 2,2 млн до-

ла раў з ЗША. Па вод ле яе слоў, гэ та 

доў га тэр мі но вы пра ект, звя за ны з па-

стаў ка мі най больш за па тра ба ва ных 

ле каў у Бе ла русь.

Да рэ чы, на сён ня пры ўдзе ле бе-

ла рус ка га па соль ства ў ЗША на ладж-

ва юц ца су вя зі з больш чым дзе сяц цю 

най буй ней шы мі даб ра чын ны мі ар га-

ні за цы я мі Злу ча ных Шта таў Аме ры-

кі. Спе цы я ліст вы ка за ла над зею, што 

да дат ко выя аб' ёмы да па мо гі з ЗША па 

вы ні ках 2019 го да мо гуць пе ра вы сіць 

па каз чы кі апош ніх га доў (10—12 млн 

до ла раў) і пе ра сяг нуць бар' ер у 15 млн 

до ла раў.

...На той жа прэс-кан фе рэн цыі пер-

шы на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня 

ава рый на-вы ра та валь ных служ баў і 

лік ві да цыі над звы чай ных сі ту а цый Мі-

ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях 

Бе ла ру сі Аляк сей Іо фэ рас ка заў пра 

тое, якім кра і нам Бе ла русь ака за ла 

гу ма ні тар ную да па мо гу ў 2018 го дзе.

Так, у сту дзе ні мі ну ла га го да груз 

быў на кі ра ва ны па цяр пе лым ад тра-

піч ных тай фу наў і раз бу раль ных па-

во дак у В'ет нам. Гэ та пра дук ты хар-

ча ван ня, па лат кі, коў дры, ге не ра та ры 

энер гіі, лож кі-рас кла дан кі.

Аў та ма біль ным транс пар там быў 

да стаў ле ны груз ва Укра і ну. Бы лі на-

кі ра ва ны два гру за выя аў та ма бі лі, а 

так са ма аў та ма бі лі з ха ла дзіль ні ка мі 

і школь най мэб ляй.

Яшчэ ў мі ну лым го дзе Бе ла русь ад-

пра ві ла свой вер та лёт для ту шэн ня 

па жа раў у Лат вію.

Акра мя та го, у 2018 го дзе чар го вы 

раз бы ло пры ня та ра шэн не аб ака зан-

ні гу ма ні тар най да па мо гі Сі рыі. Да рэ-

чы, быў пра пра ца ва ны но вы марш рут 

да стаў кі — з да па мо гай чы гу нач на га, 

а по тым мар ско га транс пар ту. «Ця-

пер да дзе ны груз ужо, ска жам так, 

фак тыч на да стаў ле ны ў Сі рый скую 

Араб скую Рэс пуб лі ку. Кан тэй не ры 

да стаў ле ны, і гру за вы транс парт ай-

чын най вы твор час ці — са ма звал і аў-

то бус МАЗ, яны ідуць ін шым па ро мам — 

бу дзе пе ра да дзе ны ва ўста ноў ле ным 

па рад ку», — да даў ён.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

51 КРА І НА І 70 МІЛЬ Ё НАЎ ДО ЛА РАЎ
Да сяг нен ні ар га ні за цыі гу ма ні тар най дзей нас ці ў кра і не 
за мі ну лы год агу чы лі на спе цы яль най прэс-кан фе рэн цыі

ЗА ЧА ПІЎ КУ ЗА ВАМ 
ГА ЗА ПРА ВОД

У Мі ка шэ ві чах гру за вік, 

пра яз джа ю чы пад эс та ка дай, 

за ча піў тру бу га за пра во да. 

Зда рэн не ад бы ло ся на 

тэ ры то рыі пра мыс ло вай зо ны.

Вы свет лі ла ся, што гру за вік МАЗ 5516,

вы яз джа ю чы з яе з не апу шча ным ку-

за вам праз эс та ка ду, за ча піў тру бу 

га за пра во да. У вы ні ку ДТЗ ад бы ла ся 

дэ фар ма цыя і змя шчэн не сталь но га 

га за пра во да ся рэд ня га ціс ку дыя мет-

рам 159 мі лі мет раў і даў жы нёй 41 метр, 

удак лад ні лі ў МУС.

Уцеч кі га зу не ад бы ло ся дзя ку ю чы 

та му, што спра ца ваў кла пан-ад ся каль-

нік на рэ гу ля тар ным пунк це. Па цяр пе-

лых ня ма. Было пры пы не на га за за бес-

пя чэн не ка цель ні. Пры чы на зда рэн ня 

вы свят ля ец ца.

СКРА ЛІ З ФУ РЫ ГУ МО ВЫ 
АБУ ТАК І ШЫ НЫ

Ін цы дэнт ад быў ся ўна чы. Па 

да па мо гу да пра ва ахоў ні каў 

звяр нуў ся кі роў ца аў та ма шы ны 

DАF, які спы ніў ся для ад па чын ку 

на АЗС у Ар шан скім ра ё не, 

раз ме шча най уз доўж тра сы Е95.

Муж чы на па ве да міў, што за час 

двух га дзін на га сну не вя до мыя асо бы 

вы кра лі з паў пры чэ па пры зна ча ную для 

рэа лі за цыі ў ганд лё вых сет ках воб лас ці 

пар тыю гу мо ва га абут ку і аў та па крыш-

кі, якія на ле жаць ААТ «Бел шы на». Су ма 

шко ды скла ла ка ля 3,5 ты ся чы руб лёў, 

па ве да мі лі ў МУС.

Мі лі цы я не ры вы зна чы лі асо бы зла-

мыс ні каў. У ноч кра дзя жу яны пад' еха-

лі да фу ры на мік ра аў то бу се і, ска рыс-

таў шы ся аб ста ві на мі, пе ра гру зі лі част-

ку гру зу з яе ў свой аў та ма біль. Па да-

зра ва ныя ў здзяйс нен ні зла чын ства — 

32- і 31-га до вы жы ха ры Ор шы — 

за тры ма ны. Вы кра дзе ныя та вар на-

ма тэ ры яль ныя каш тоў нас ці вы яў ле ны 

на скла дзе, аран да ва ным ад ным са 

зла мыс ні каў у якас ці ін ды ві ду аль на га 

прад пры маль ні ка. За раз пра во дзіц ца 

ра бо та па ўста наў лен ні маг чы май да-

тыч нас ці за тры ма ных да ін шых фак таў 

кра дзя жоў.

ПАД РО БАК ГРО ШАЙ 
СТА НО ВІЦ ЦА МЕНШ

У мі ну лым го дзе ў кра і не 

бы ло за фік са ва на 810 фак таў 

фаль шы ва ма нец тва, па ве дам ляе 

Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў.

У 96 пра цэн тах вы пад каў з агуль-

най коль кас ці за рэ гіст ра ва ных фак таў 

фаль шы ва ма нец тва прад ме там пра ва-

па ру шэн няў ста ла за меж ная ва лю та 

(779 фак таў), і толь кі ў 4 пра цэн тах — 

бе ла рус кія руб лі (31 факт).

У 2018 го дзе ў па раў на нні з па пя рэд-

нім коль касць фаль шы вак змен шы ла-

ся на 12,2 пра цэн та (810 су праць 922). 

Па доб ная тэн дэн цыя за хоў ва ец ца на 

пра ця гу не каль кіх га доў.

Як па каз вае прак ты ка, фаль шы вая 

за меж ная ва лю та вы раб ля ец ца на вы-

са ка я кас ным па лі гра фіч ным аб ста ля-

ван ні, бе ла рус кія пад роб кі — гэ та на ма-

ля ва ныя або на дру ка ва ныя на звы чай-

ных прын та рах ку пю ры, вы раб ле ныя ў 

хат ніх умо вах.

У боль шас ці вы пад каў пад роб ле ная 

за меж ная ва лю та пры во зіц ца ў кра і ну 

так зва ны мі доб ра сум лен ны мі на быт-

чы ка мі (ту рыс та мі, гра ма дзя на мі, якія 

вы яз джа юць за мя жу для пра ца ўлад-

ка ван ня, у гос ці да род ных і бліз кіх, а 

так са ма прад пры маль ні ка мі, што за-

куп ля юць ім парт ныя та ва ры). Фаль-

шыў кі па сту па юць на ўнут ра ны ры нак 

і за дзей ні ча юц ца пры ажыц цяў лен ні 

не за кон ных ва лют ных апе ра цый, г. зн. 

пры аб ме не па між фі зіч ны мі асо ба мі, 

на быц ці та ва раў па-за роз ніч най сет-

кай — на рын ках, у ін тэр нэт-кра мах, па 

пры ват ных аб' явах.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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