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Джу зэ пе Кон тэ фар мі руе но вы ўрад Іта ліі
Пе рад прэм' ер-мі ніст рам Іта ліі Джу зэ пе Кон тэ ста іць 

скла да ная за да ча. Ён па ві нен сфар мі ра ваць но вы ўрад 

з пар ты я мі, у якіх ма ла агуль на га, акра мя ня на віс ці да 

пра вай пар тыі «Лі га», ад зна чыў Euronews. На дум ку не-

ка то рых італь ян скіх СМІ, са юз «Ру ху пя ці зо рак» з ле ва-

цэнт рысц кай Дэ ма кра тыч най пар ты яй вы гля дае та кім жа 

дзіў ным, як і па пя рэд няя ка а лі цыя «пя ці зо рач ні каў» з «Лі-

гай». Ма тэа Саль ві ні, ві ноў нік ця пе раш ня га па лі тыч на га 

кры зі су, па куль зна хо дзіц ца ўба ку ад усіх аб мер ка ван няў. 

Ві цэ-прэм' ер, мі ністр унут ра ных спраў, які сы хо дзіць з 

па са ды, спа дзя ец ца, што ў яго апа не нтаў ні чо га не атры-

ма ец ца і ў кра і не пра вя дуць да тэр мі но выя вы ба ры. «У нас 

усё яшчэ ёсць час, прэ зі дэнт Ма та рэ ла, — па пя рэ дзіў 

Ма тэа Саль ві ні. — Вы па спе е це вяр нуць ула ду тым, хто 

мае яе ў гэ тай кра і не, гра ма дзя нам Іта ліі. Ула да на ле-

жыць на ро ду». Як вя до ма, Саль ві ні не бу дзе пры сут ні чаць 

на су стрэ чах, якія Кон тэ пра во дзіць з най буй ней шы мі 

пар тыя  мі. Ча ка ец ца, што прэм' ер-мі ністр су стрэ нец ца з 

лі да ра мі Дэ ма кра тыч най пар тыі Ні ко лай Зін га рэ ці і «Ру-

ху пя ці зо рак» Лу і джы Дзі Маё. У блі жэй шыя дні на ноў 

пры зна ча ны прэм' ер па ві нен прад ста віць сфар мі ра ва ны 

ім ка бі нет прэ зі дэн ту кра і ны Сер джо Ма та рэ ле.

Ка лум бій скія паў стан цы зноў бя руц ца 
за зброю

Спе цы яль ны тры бу-

нал Ка лум біі вы даў ор-

дар на арышт ад на го з 

лі да раў бы лых паў стан-

цаў з Рэ ва лю цый ных 

уз бро е ных сіл Ка лум біі 

(РУСК/FARC), які аб вяс-

ціў аб на ме ры зноў узяц ца за зброю. Іван Мар кес з РУСК 

апуб лі ка ваў ві дэа, дзе ён на фо не двух дзя сят каў лю дзей 

за яў ляе аб ства рэн ні но вай гру пы, якая бу дзе вес ці ўзбро-

е ную ба раць бу су праць пры гнё ту. «Ка лум бія не па цер піць 

ні я кіх па гроз і тым больш па гроз з бо ку нар ка ма фіі», — 

за явіў прэ зі дэнт Ка лум біі Іван Ду ке. Акра мя Мар ке са, ор-

да ры на арышт вы да дзе ны на імя ін ша га вя до ма га лі да ра 

РУСК Хе су са Сан тры ча і яшчэ не каль кіх бы лых паў стан-

цаў. Мір нае па гад нен не ка лум бій скіх ула даў з РУСК бы ло 

пад пі са на ў 2016 го дзе. Да га вор па клаў ка нец пя ці дзе ся-

ці га до ва му ўзбро е на му су праць ста ян ню. Два га ды та му 

рух быў пе ра ўтво ра ны ў па лі тыч ную пар тыю.

У Эфі о піі знай шлі ран ня га прод ка ча ла ве ка
У Эфі о піі знай шлі чэ рап муж чын скай асо бі ны ран ня га 

прод ка ча ла ве ка, які жыў 3,8 міль ё на га доў та му. Зна ход-

ка ста віць пад су мнеў уяў лен ні пра тое, якім чы нам пер-

шыя лю дзі эва лю цы я на ва лі з ча ла ве ка па доб ных мал паў. 

На ву коў цы вы свет лі лі, што чэ рап на ле жыць анам ска му 

аў стра ла пі тэ ку, што, як мяр ку ец ца, з'я віў ся 4,2 міль ё на 

га доў та му. Ра ней лі чы ла ся, што гэ ты від быў прод кам 

афар ска га аў стра ла пі тэ ка, з яко га мог пай сці род Homo 

(ча ла век). До ка зам та му слу жыў част ко вы шкі лет са мкі 

афар ска га аў стра ла пі тэ ка, на зва най Лю сі, які знай шлі 

ў Эфі о піі ў 1974 го дзе. Яна жы ла ка ля 3,18 міль ё на га-

доў та му. Тым ча сам ана ліз но вай зна ход кі па каз вае, 

што анам скія аў стра ла пі тэ кі не бы лі прод ка мі афар скіх 

і су іс на ва лі ад на ча со ва на пра ця гу як мі ні мум 100 ты сяч 

га доў. Чэ рап знай шоў у мяс тэч ку Мі ро-До ра пра фе сар 

кліў ленд ска га пры ро да знаў ча-гіс та рыч на га му зея Ёха нес 

Хай ле-Се са сіа. Па вод ле яго слоў, на ця пе раш ні мо мант 

гэ ты чэ рап най лепш за ха ваў ся ся род ча ра поў, ста рэй шых 

за тры міль ёны га доў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Ні вёс ка, 
ні аг ра га ра док

На мес нік на чаль ні ка ўпраў-

лен ня зем ле ўпа рад ка ван ня 

Дзяр жаў на га ка мі тэ та па ма-

ё мас ці Ма ры на АСТА ПЕН КА 

на га да ла, што пы тан не на дан-

ня са доў ніц кім та ва рыст вам 

ста ту су жы лых па сёл каў раз-

гля да ла ся яшчэ ў 2013—2014 

га дах. Але яно за ста ло ся ня вы-

ра ша ным, бо боль шасць та ва-

рыст ваў у нас не ад па вя да юць 

па тра ба ван ням, што прад' яў-

ля юц ца да на се ле ных пунк таў 

(у іх мен шая шы ры ня да рог, 

не ка рэкт нае раз мя шчэн не па-

бу доў). Хтось ці вы ка рыс тоў вае 

зя мель ны ўчас так толь кі для 

вы рошч ван ня сель гас пра дук-

цыі, а хтось ці ўзво дзіць прос-

тыя са до выя до мі кі. Не ва ўсіх 

са доў ніц кіх та ва рыст вах мож на 

раз мяс ціць пэў ныя аб' ек ты інф-

ра струк ту ры.

Пры гэ тым дзе ю чае за ка на-

даў ства не пе ра шка джае пе ра-

во ду са доў ніц ка га та ва рыст ва 

ў жы лую за бу до ву, звяр нуў 

ува гу кан суль тант ад дзе ла 

пра ва во га за бес пя чэн ня зя-

мель ных ад но сін, геа дэз іі 

і кар та гра фіі юры дыч на га 

ўпраў лен ня Дзярж кам ма ё-

мас ці Аляк сандр ПАЎ ЛАЎ. 

Пры кла ды ёсць на тэ ры то рыі 

Мін скай воб лас ці. Так, у Мін-

скім ра ё не дач ны ка а пе ра тыў 

быў да лу ча ны да Жда но ві чаў. 

«Але прын цы по вае пы тан не ў 

тым, што дзе ю чым са доў ніц кім 

та ва рыст вам вель мі цяж ка вы-

ка наць па тра ба ван ні, што прад'-

яў ля юц ца да на се ле ных пунк таў 

па вод ле ар хі тэк тур ных, бу даў ні-

чых, су праць па жар ных нор маў і 

пра ві лаў», — да поў ніў ён.

Акра мя та го, для пе ра во ду 

дач на га ка а пе ра ты ва па тра бу-

ец ца ра шэн не агуль на га схо-

ду са доў ніц ка га та ва рыст ва аб 

лік ві да цыі. Як па каз вае прак-

ты ка, на ват у та ва рыст вах з 

раз ві той інф ра струк ту рай склі-

каць та кі сход, на якім «за» да 

та го ж па він ны пра га ла са ваць 

дзве тра ці ны чле наў, не заў сё-

ды рэ аль на.

Трэ ба неш та 
ўдак лад ніць 
ці на ват спрас ціць

Мі ніс тэр ства эка но мі кі 

ва ўза е ма дзе ян ні з ін шы мі 

дзяр жаў ны мі ор га на мі вя дзе 

ра бо ту па ўдас ка на лен ні за-

ка на даў ства аб са доўніцкіх 

та ва рыст вах. Як па ве да мі ла 

кан суль тант юры дыч на га 

ўпраў лен ня Мі ніс тэр ства 

эка но мі кі Іры на СКАЧ КО ВА, 

пад рых та ва ны змя нен ні ва 

Указ № 50 «Аб ме рах па ўпа-

рад ка ван ні дзей нас ці са доў-

ніцкіх та ва рыст ваў».

Пра ект ука за ў кра са ві ку гэ-

та га го да прай шоў гра мад скае 

аб мер ка ван не на пра ва вым 

фо ру ме. Па сло вах прад стаў-

ні ка Мі нэ ка но мі кі, пра па ну ец-

ца спрас ціць па ра дак зме ны 

ме жаў зя мель ных участ каў, 

ка лі пра ект ар га ні за цыі і за бу-

до вы тэ ры то рыі са доў ніц ка га 

та ва рыст ва быў за цвер джа-

ны да ўступ лен ня ў сі лу Ука за 

№ 50 — да 7 жніў ня 2008 го да. 

У та кіх вы пад ках вы зна чэн не 

ме жаў пры ад сут нас ці зя мель-

най спрэч кі мо жа быць вы ка-

на на па фак тыч ным ка ры стан-

ні, без уня сен ня змя нен няў.

Іры на Скач ко ва так са ма 

за кра ну ла пы тан не аб фар-

мі ра ван ні член скіх уз но саў у 

са доўніцкіх та ва рыст вах. Дзе-

ю чая ў ця пе раш ні час нор ма 

вы клі кае шмат пы тан няў, зва-

ро таў і скар гаў з бо ку чле наў 

та ва рыст ваў. На дум ку Мі н-

э ка но мі кі, нор му трэ ба змя-

ніць і даць пра ва са доўніцкім 

та ва рыст вам са ма стой на вы-

ра шаць та кія пы тан ні на ўзроў-

ні агуль на га схо ду або схо ду 

ўпаў на ва жа ных.

Ма юц ца і ін шыя мер ка ван ні, 

якія ка жуць пра тое, што член-

скія ўзно сы не па він ны за ле-

жаць ад пло шчы і коль кас ці 

зя мель ных участ каў, па коль-

кі ў асноў ным на кі роў ва юц ца 

на апла ту пра цы ра бот ні каў. 

Акра мя та го, у пра ек це пра па-

ну ец ца ўрэ гу ля ваць пы тан ні аб 

член стве асоб, якія з'яў ля юц ца 

ўдзель ні ка мі до ле вай улас нас-

ці на зя мель ны ўчас так і са до-

вы до мік.

Ды фе рэн цы я цыя 
та ры фаў і кра дзеж 
элект рыч нас ці

На чаль нік упраў лен ня 

збы ту энер гіі «Бел энер га» 

Вік тар ЖЫТ КЕ ВІЧ ад зна чыў, 

што са доў ніц кія та ва рыст вы 

раз ліч ва юц ца з энер га за бес-

пя чаль най ар га ні за цы яй як 

юры дыч ная асо ба па гру па-

вым пры бо ры ўлі ку элект рыч-

най энер гіі, які па ві нен уста-

лёў вац ца на мя жы элект рыч-

ных се так. Вы пад кі кра дзя жу 

элект ра энер гіі са праў ды ад бы-

ва юц ца, у тым лі ку ў са доў ніц-

кіх та ва рыст вах. Але асоб на га 

ўлі ку, коль кі бы ло вы кра дзе-

на элект рыч най энер гіі, та ва-

рыст ва мі не вя дзец ца. Ін шае 

пы тан не, што да спе цы я ліс таў 

аб' яд нан ня па сту пае ве лі зар-

ная коль касць зва ро таў стар-

шы няў са доў ніц кіх та ва рыст-

ваў ака заць ім са дзей ні чан не ў 

вы яў лен ні кра дзя жоў элект ра-

энер гіі ўнут ры са міх дач.

«На жаль, мы не на дзе ле-

ны паў на моц тва мі аказ ваць 

са дзей ні чан не праў лен ням са-

доў ніц кіх та ва рыст ваў у вы яў-

лен ні без улі ко ва га спа жы ван ня 

элект ра энер гіі. Гэ тую праб ле-

му мож на вы ра шыць толь кі з 

да па мо гай ад па вед ных спе-

цы я ліс таў, за клю чыў шы з імі 

да га во ры на ака зан не та кой 

па слу гі. А са мае дзейс нае ме-

ра пры ем ства, якое да зва ляе 

амаль на 100 % вы клю чыць 

кра дзеж элект ра энер гіі ўнут ры 

са доў ніц кіх та ва рыст ваў, — гэ-

та вы нас пры бо раў улі ку за мя-

жу зем ле ўла дан ня участ ка», — 

па ра іў Вік тар Жыт ке віч.

Да рэ чы, у па чат ку го да за-

па зы ча насць са до вых та ва-

рыст ваў за элект ра энер гію 

скла да ла ка ля васьмі мільёнаў 

руб лёў. У пер шую чар гу гэ та 

звя за на з се зон нас цю пра-

жы ван ня ў та кіх та ва рыст вах. 

Элект ра энер гія спа жы ва ец ца 

цэ лы год, што ме сяц, кож ныя 

су ткі, а са браць гро шы з гра-

ма дзян зі мой не заў сё ды ўяў-

ля ец ца маг чы мым. Па ста не на 

1 жніў ня за па зы ча насць знач на 

зні зі ла ся і скла дае ка ля трох з 

паловай мільёнаў руб лёў.

У на шай кра і не сё ле та з 

1 лі пе ня ўве дзе на да дат ко вая 

ды фе рэн цы я цыя та ры фаў на 

элект ра энер гію для на сель ніц-

тва па ча са вых пе ры я дах, па-

шы ра ны ка тэ го рыі гра ма дзян, 

якія мо гуць пе рай сці на вы ка ры-

стан не элект рыч най энер гіі для 

ацяп лен ня і га ра ча га во да за-

бес пя чэн ня па адзі ным та ры фе 

0,0761 руб ля за 1 кВт г. Ча му 

гэ тыя та ры фы, а так са ма ды фе-

рэн цы ра ва ныя та ры фы нель га 

ўжы ваць у дач ных да мах?

Экс перт «Бел энер га» рас-

тлу ма чыў, што гэ ты та рыф быў 

уста ноў ле ны для апла ты на-

сель ніц твам спа жы тай элект-

рыч най энер гіі ў жыл лё вым 

фон дзе. Сён ня ў ад па вед нас ці 

з Жыл лё вым ко дэк сам дач ныя 

са до выя до мі кі не ад но сяц ца 

да жыл фон ду. З энер га за-

бес пя чаль ны мі ар га ні за цы-

я мі са доў ніц кія та ва рыст вы 

раз ліч ва юц ца як юры дыч ныя 

асо бы па та ры фе, уста ноў ле-

ным для на сель ніц тва. Га вор ка 

ідзе аб па ста но ве ад 27 лю та-

га 2017 го да № 16. Гэ ты та-

рыф скла дае 17,46 ка пей кі 

за 1 кВт   г.

Пра вя рай це ся бе 
са мі

На чаль нік юры дыч на га 

ад дзе ла Га лоў на га ўпраў лен-

ня юс ты цыі Мінск ага аб лас-

но га вы ка наў ча га ка мі тэ та 

Та ма ра ПРА СКО ВА ад зна чы-

ла, што на ад рас Мі набл вы кан-

ка ма па сту пае вель мі шмат 

зва ро таў з прось бай пра ве-

рыць фі нан са ва-гас па дар чую 

дзей насць дач ных струк тур. 

«У гэ тай су вя зі ха це ла б звяр-

нуць ува гу, што вар та даць 

паў на моц твы свай му ўнут ра-

на му рэ ві зій на му ор га ну, па-

коль кі ён пер ша сны. Та му што, 

як пра ві ла, пад стаў, каб вый сці 

на пра вер ку ін ша му дзяр жаў-

на му ор га ну, не да стат ко ва з 

той ін фар ма цыі, якая да дзе на 

гра ма дзя на мі. Яна не па цвяр-

джа ец ца да ку мен та мі», — ад-

зна чы ла Та ма ра Пра ско ва.

«Ка лі ка заць пра кант роль з 

бо ку ор га наў мяс цо вай ула ды, 

то мы не прак ты ку ем пра вер кі 

са доў ніц кіх та ва рыст ваў. Ка лі 

ма юць мес ца пры кме ты пра ва-

па ру шэн няў, якія но сяць кры-

мі наль на ка раль ны ха рак тар, 

трэ ба па за яў ным прын цы пе 

звяр нуц ца ў пра ва ахоў ныя ор-

га ны па мес цы зна хо джан ня 

та ва рыст ва», — рас тлу ма чы ла 

Та ма ра Пра ско ва.

Пад рых та ваў 

Сяр гей КУР КАЧ.

Но выя тэх на ло гіі 
для спрад веч на га

Бе ла рус кія на ву коў цы прэ зен та ва лі 
пер шы ай чын ны комп лекс па ўбор цы лё ну

Ад па вед нае ме ра пры ем ства прай шло на 

Шкло ўскім іль но за вод зе. Но вае аб ста ля-

ван не скла да ец ца з ча ты рох спе цы я лі за ва-

ных ма шын для ме ха ні за цыі пра цэ су і да-

зва ляе пра вес ці поў ны цыкл убор кі лё ну.

Тэх ні ку рас пра ца ва лі ў На ву ко ва-прак тыч ным 

цэнт ры На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі 

па ме ха ні за цыі сель скай гас па дар кі. Уз ро вень 

ла ка лі за цыі на він кі ка ля 80—90 %. У комп лекс 

ува хо дзяць ча ты ры агрэ га ты — це ра біл ка (агуль-

ны кошт ра зам з трак та рам — 60 000 руб лёў, ім-

парт ныя ана ла гі да ра жэй шыя амаль у 10 ра зоў), 

аб гур тоў валь нік і ва ру шыл ка-ўзбі валь нік лен таў 

ільну, са ма ход ны прэс-пад бор шчык. Бе ла рус кія 

ма шы ны ні ў чым не са сту па юць за меж ным ана-

ла гам, толь кі што ў ца не. Не ка то рыя ай чын ныя 

пры ста са ван ні тан ней шыя ў два і больш ра зоў.

Ся род прад пры ем стваў, за дзей ні ча ных у ства-

рэн ні комп лек су, ААТ «Ка лін ка віц кі ра монт на-ме-

ха ніч ны за вод», ДП «Экс пе ры мен таль ны за вод», 

ТДА «Гід ра Тэх Сэр віс», ААТ «Гом сель маш», ААТ 

«ККХ Баб руй скаг ра маш», ААТ «Бе ла русь ры зі на-

тэх ні ка» і ін шыя.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Фут болФут бол

БА ТЭ ЗА СТАЎ СЯ 
БЕЗ ЕЎ РА КУБ КАЎ

Чэм пі ён Бе ла ру сі ба ры саў скі БА ТЭ ў да-

маш нім мат чы пра явіў доб ры бай цоў скі ха-

рак тар, але ўсё ж вы ле цеў з ро зыг ры шу 

Лі гі Еў ро пы.

Пас ля бяз воль на га па ра жэн ня ад «Аста ны» ў 

Нур-Сул та не з лі кам 0:3 ма ла хто ве рыў у маг-

чы масць ады грац ца до ма. Але на сва ім по лі БА-

ТЭ ад ра зу ўзяў ся за спра ву, і ўжо на 6-й хві лі не 

мат ча Мак сім Ска выш ад крыў лік. Да лей гас-

па да ры на пра ця гу амаль усёй гуль ні ва ло да лі 

іні цы я ты вай, вост ра ата ка ва лі і ства ра лі не бяс-

печ ныя мо ман ты, але за біць змаг лі толь кі яшчэ 

адзін раз на пры кан цы мат ча — на 85-й хві лі не 

пры го жы ўдар атры маў ся ў Яў ге на Яб лон ска га. 

На дзея на трэ ці гол і пе ра вод гуль ні ў да да ко вы 

час пра жы ла яшчэ амаль дзе сяць хві лін, але, на 

жаль, так і не спраў дзі ла ся. Сё ле та чэм пі ён Бе-

ла ру сі не змог па да рыць бе ла рус кім ама та рам 

фут бо ла еў ра куб ка вую во сень.
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БЕЗ СТА ТУ СУ ПА СЁЛ КАБЕЗ СТА ТУ СУ ПА СЁЛ КА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)
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