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Мінск     + 22°  

НАДВОР’Е СЁННЯ

Уся го ты дзень та му сто лiн скiм ра та-
валь нi кам да вя ло ся зды маць з дрэ ва 
на бе ра зе Пры пя цi мiн ча нi на. Ста лiч ны 
госць пры ехаў па лю ба вац ца на пры га-
жосць Пры пяц ка га за каз нi ка i за блу-
дзiў ся. Ка лi на зям лю па чаў апус кац ца 
змрок, не ба ра ка, якi стра цiў ужо над зею 
вы брац ца на «вя лi кую зям лю» са ма-
стой на, за лез на дрэ ва i на браў 103. 
Ту рыс та знай шлi толь кi ка ля 2 га дзiн 
но чы. Дзя куй Бо гу, ён не меў па трэ бы 
ў ме ды цын скай да па мо зе.

Да рэ чы, час цей за ўсё на Брэст чы-
не вяс коў цы i га ра джа не «губ ля юц ца» 
ў Сто лiн скiм i Пру жан скiм ра ё нах. Гэ та 
зна чыць, там, дзе ле су шмат, i ба га ты ён 
гры ба мi i яга да мi. Пер шы пiк тра ды цый на 
пры па дае на час збо ру чар нiц, дру гi — на 
жу ра вiн ны час. Ча сам збор шчы кам ягад 
да во дзiц ца ў ле се на ват на ча ваць. Зна хо-
дзяць iх, за мерз лых i зга ла да лых, 
праз су ткi, а то i праз двое.

ГА РА ЧЫ ЛЕС КЛІ ЧА... ГА РА ЧЫ ЛЕС КЛІ ЧА... 
«МІ-2»«МІ-2»

Хро ні ка ад на го па лё туХро ні ка ад на го па лё ту  ��

ПРАЦА ЧАЛАВЕКА 
НЕ ЗАСТАЕЦЦА 

НЕЗАЎВАЖАНАЙ
Прэм' ер-мi нiстр Бе ла ру сi Мi ха iл Мяс нi ко вiч па да ру чэн нi 
кi раў нi ка дзяр жа вы ўру чыў учо ра дзяр жаў ныя ўзна га ро-
ды за слу жа ным лю дзям кра i ны, пе рад ае ка рэс пан дэнт 
БЕЛ ТА.

У спi се ўзна га ро джа ных больш як 100 ча ла век. Гэ та прад-
стаў нi кi пра мыс ло ва га комп лек су, транс пар ту, бу даў нi чай га лi ны, 
сель скай гас па дар кi, ахо вы зда роўя, на ву кi, аду ка цыi, спор ту i 
куль ту ры. Яны ўда сто е ны вы со кiх уз на га род за шмат га до вую 
плён ную пра цу, узор нае вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў, аса-
бiс ты ўклад у да сяг нен не вы со кiх вы твор чых па каз чы каў.

Мi ха iл Мяс нi ко вiч ад зна чыў уклад уз на га ро джа ных у са цы яль-
на-эка на мiч нае раз вiц цё кра i ны. «Цу доў на, што сён ня ў гэ тай за ле, 
што ўжо ста ла доб рай тра ды цы яй, пры сут нi ча юць прад стаў нi кi 
прак тыч на ўсiх пра фе сiй, усiх вi даў дзей нас цi. Гэ та свед чыць аб 
тым, што ў нас на лю бым участ ку пра ца ча ла ве ка, яго iнi цы я ты ва 
i доб ра сум лен ныя ад но сi ны да спра вы не за ста юц ца не за ўва-
жа ны мi», — пад крэс лiў прэм' ер-мi нiстр. Вы со кi мi ўзна га ро да мi 
ад зна ча юц ца лю дзi, якiя ўнес лi най боль шы ўклад у раз вiц цё эка-
но мi кi кра i ны i яе са цы яль най сфе ры. Та кiя лю дзi з'яў ля юц ца i 
свое асаб лi вы мi ма я ка мi, на якiя па вiн ны раў няц ца ас тат нiя чле ны 
ка лек ты ву, звяр нуў ува гу Мi хал Мяс нi ко вiч.

«Глы бо кая ма дэр нi за цыя, якая iдзе ў на шай кра i не, па тра буе, 
без умоў на, iнi цы я ты вы, твор час цi ад кож на га, ня хай гэ та бу дзе 
кi раў нiк прад пры ем ства або ра да вы ра бот нiк», — ад зна чыў прэм'-
ер-мi нiстр. Не аб ход на сур' ёз ная ра бо та над ра цы я на лi за цы яй вы-
твор час цi, знi жэн нем ма тэ ры я ла- i энер га ёмiс тас цi вы пус ка е мых 
та ва раў. Гэ та дасць маг чы масць па вы сiць кан ку рэн та здоль насць 
пра дук цыi, вы ра шыць пы тан нi ма тэ ры яль на га ўзна га ро джан ня 
лю дзей, якiя ства ра юць гэ ты та вар, у цэ лым зба лан са ваць i ап-
ты мi за ваць эка но мi ку.

Мi ха iл Мяс нi ко вiч вы ка заў сло вы ўдзяч нас цi ўзна га ро джа ным. 
Звяр та ю чы ся да ву чо ных, прад стаў нi коў твор чай iн тэ лi ген цыi, 
вы клад чы каў, на стаў нi каў, прэм' ер ад зна чыў iх вя лi кi ўклад у 
раз вiц цё iн тэ ле кту аль на га па тэн цы я лу бе ла рус кай на цыi. «Ча-
ла век ад бу дзец ца як асо ба, толь кi ка лi ён гар ма нiч на раз вi ты», 
— пад крэс лiў ён.

На са цы яль ную сфе ру ў су вя зi з пад рых тоў кай да са ма стой на-
га жыц ця пад рас та ю ча га па ка лен ня ўскла да ец ца вя лi кая ад каз-
насць, ад зна чыў Мi ха iл Мяс нi ко вiч. «Трэ ба зра бiць усё, каб на шы 
дзе цi вы рас лi да стой ны мi гра ма дзя на мi, са праўд ны мi па тры ё та мi, 
за ко на па слух мя ны мi, якiя лю бяць i па ва жа юць на шу кра i ну, яе 
тра ды цыi i, без умоў на, ты мi людзь мi, якiя гля дзяць у бу ду чы ню i 
ўня суць за кошт сва ёй аду ка цыi, пра фе сiй най пад рых тоў кi ўклад 
у раз вiц цё Бе ла ру сi», — пад крэс лiў прэм' ер-мi нiстр.

Ся род уз на га ро джа ных лю дзi ад ной з са мых гу ман ных пра фе-
сiй — ме ды цын скiя ра бот нi кi. «Вы, па ва жа ныя ме ды кi, ве да е це, 
што та кое каш тоў насць ча ла ве ча га жыц ця, i дзя куй вам за тое, 
што вы да стой на ста i це на вар це зда роўя на шых гра ма дзян», — 
звяр нуў ся прэм' ер-мi нiстр да прад стаў нi коў ме ды цы ны.

Звяр та ю чы ся да ра бот нi каў сфе ры куль ту ры, Мi ха iл Мяс нi ко вiч 
пад крэс лiў: «Цу доў на, што май страм на шай сцэ ны апла дзi ру юць 
мно гiя га ра ды све ту, i гэ та са праў ды свед чыць аб тым, што ў нас 
вы со ка iн тэ ле кту аль ная, ба га тая ду хоў на бе ла рус кая на цыя. Ваш 
уклад у раз вiц цё на цы я наль на га мас тац тва, ду хоў нае, эс тэ тыч нае 
вы ха ван не на шых гра ма дзян вель мi вя лi кi i за слу гоў вае асаб лi-
вай удзяч нас цi».

Ся род ра бот нi каў, уда сто е ных дзяр жаў ных уз на га род за ўзор-
нае вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў, ёсць i су пра цоў нi кi ор га наў, 
якiя за бяс печ ва юць за кон насць i пра ва па ра дак. «У мно гiм дзя ку-
ю чы ва шым на ма ган ням спы ня юц ца спро бы па ру шэн ня за ко ну, 
рас кры ва юц ца мно гiя зла чын ствы», — звяр нуў ся прэм' ер-мi нiстр 
да ўзна га ро джа ных.

«Яшчэ раз ха чу пад крэс лiць, што вы ўва саб ля е це са бой са праў-
ды пра ца вi тую, ста бiль ную Бе ла русь i сва iм аса бiс тым пры кла дам 
па цвяр джа е це, што доб ра сум лен ная пра ца — гэ та за лог даб ра-
бы ту на шай Ай чы ны, кры нi ца шчас ця кож на га ча ла ве ка. Вя лi кi 
дзя куй за ва шу пра цу, пра фе сi я на лiзм, iнi цы я ты ву!» — ска заў 
Мi ха iл Мяс нi ко вiч i па жа даў уз на га ро джа ным моц на га зда роўя i 
но вых пос пе хаў у пра цы.

Па вод ле слоў га лоў на га сi ноп ты ка Рэс пуб-
лi кан ска га гiд ра ме тэа цэнт ра Люд мi лы Па-
ра шчук, ужо сён ня ў ся рэ дзi не дня ў ат мас-
фе ры пач нуць ад бы вац ца зме ны. 

«Цёп лае i кам форт нае на двор'е з ха рак тэр ны-
мi для лi пе ня ся рэд ня су тач ны мi тэм пе ра ту ра мi 
зме нiць больш ха лод нае, вет ра нае i даждж лi вае», 
— да да ла яна. Та кiя пе ра ме ны пры ня се на тэ ры-
то рыю кра i ны ха лод ны ат мас фер ны фронт ад ат-
лан тыч на га цык ло на, якi за раз тры мае шлях праз 
Скан ды наў скi паў вост раў на паў днё вы ўсход.

«Мi ну лай ноч чу на тэ ры то рыi кра i ны яшчэ бы ло 
без апад каў, а ўдзень на боль шай част цы рэс пуб лi-
кi прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, пра гры мяць 
на валь нi цы», — ска за ла Люд мi ла Па ра шчук. Пры 
гэ тым па Вi цеб скай воб лас цi ў асоб ных ра ё нах 
ча ка юц ца моц ныя лiў нi. Ве цер праг на зу ец ца паўд-
нё ва-за ход нi ўме ра ны, пры на валь нi цах мес ца мi 
шква лiс тае ўзмац нен не з па ры ва мi да 15-20 м/с. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень бу дзе ад 20 да 26 
гра ду саў вы шэй за нуль, па поўд нi кра i ны па вет ра 
пра грэ ец ца да 28 гра ду саў. «Та кi комп лекс не-
спры яль ных умоў на двор'я — на валь нi ца, шквал, 
моц ныя лiў нi — ад па вя дае аран жа ва му ўзроў ню 
не бяс пе кi», — пад крэс лi ла сi ноп тык.

Па вод ле слоў Люд мi лы Па ра шчук, на вы хад-
ных цык лон, асеў шы над цэнт раль ны мi ра ё на мi 
еў ра пей скай Ра сii, па кi не Бе ла русь у ты ла вой 
част цы. Пры гэ тым паў ноч ныя вят ры пры ня суць 
на тэ ры то рыю рэс пуб лi кi ха лод нае па вет ра. 
У мно гiх ра ё нах прой дуць даж джы, дзе-нi дзе маг-
чы мы на валь нi цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
скла дзе плюс 8-14 гра ду саў, удзень праг на зу ец ца 
ад 14-16 вы шэй за нуль па паў ноч ным ус хо дзе 
кра i ны, да плюс 20-22 у паўд нё ва-за ход нiх ра ё-
нах Брэсц кай воб лас цi. «Та кi тэм пе ра тур ны фон 
бу дзе на 2-5 гра ду саў нi жэй за клi ма тыч ную нор-
му», — ад зна чы ла Люд мi ла Па ра шчук.

У па чат ку на ступ на га тыд ня цык лон, за ста ю-
чы ся ма ла ру хо мым над су сед нi мi аб лас ця мi Ра сii, 
пра цяг не ўтрым лi ваць у Бе ла ру сi ха лад на ва тае 
на двор'е. На знач най част цы тэ ры то рыi рэс пуб-
лi кi бу дуць iс цi ка рот ка ча со выя даж джы, мес ца мi 
пра гры мяць на валь нi цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы скла дзе 7-14 са зна кам плюс, днём — ад 
15 да 22, па за ха дзе ў асоб ных ра ё нах бу дзе да 
плюс 24 гра ду саў. 

«Толь кi да на ступ ных вы хад ных на двор'е ў 
Бе ла ру сi на ла дзiц ца», — ад зна чы ла Люд мi ла 
Па ра шчук.

Кар. БЕЛ ТА.

НА ВЫ ХАД НЫХ НА ДВОР'Е СА ПСУ ЕЦ ЦА

АД ЗНА КА: 
ВЫ ДАТ НА!

Мі ністр спор ту 
і ту рыз му Аляк сандр 
Шам ко, су стра ка ю чы 
ў На цы я наль ным 
аэ ра пор це Мінск вя лі кую 
гру пу спарт сме наў 
з XXVІІ Су свет най 
лет няй уні вер сі я ды, якая 
за вяр шы ла ся ў Ка за ні 
17 лі пе ня, даў вы со кую 
ацэн ку іх вы ступ лен ню.

«Вы сён ня тры ум фа та ры. 
Год ны вы нік на Су свет най 
лет няй уні вер сі я дзе, па ка за-
ны ў жорст кай кан ку рэнт най 
ба раць бе, вель мі ўраж вае. 
Гэ тыя спа бор ніц твы бы-
лі асаб лі ва прад стаў ні чы мі 
і рэ корд ны мі па коль кас ці 
ўдзель ні каў і кра ін. Ме да лі, 
якія вы за ва я ва лі, ад гэ та га 
на бы ва юць яшчэ боль шую 
каш тоў насць. Ду маю, вы 
пры нес лі па чуц цё вя лі ка-
га эма цый на га ўзды му лю-
дзям на шай кра і ны. Ва шы 
вы ні кі вар тыя та го, каб вас 
па ва жа лі», — звяр та ю чы ся 
да спарт сме наў, пад крэс ліў 
Аляк сандр Шам ко.

Ул. інф.
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Ра бот ні кі ле су лі чаць пе ры яд Ра бот ні кі ле су лі чаць пе ры яд 
вы спя ван ня вы спя ван ня 
і збо ру ляс ных ягад ад ным з і збо ру ляс ных ягад ад ным з 
са мых не бяс печ ных са мых не бяс печ ных 
у вяс но ва-лет нім се зо не. у вяс но ва-лет нім се зо не. 
Ты ся чы лю дзей у гэ ты час Ты ся чы лю дзей у гэ ты час 
вы праў ля юц ца ў бліз кія вы праў ля юц ца ў бліз кія 
і да лё кія ляс ныя не тры і да лё кія ляс ныя не тры 
на за па шваць ма лі ны на за па шваць ма лі ны 
і чар ні цы. І хоць ляс ная і чар ні цы. І хоць ляс ная 
ахо ва звяр та ец ца ахо ва звяр та ец ца 
да на сель ніц тва да на сель ніц тва 
з па пя рэ джан ня мі з па пя рэ джан ня мі 
пра па жар ную не бяс пе ку, пра па жар ную не бяс пе ку, 
без па жа раў лес без па жа раў лес 
у гэ ты час бы вае рэд ка. у гэ ты час бы вае рэд ка. 
Та му без па вет ра най Та му без па вет ра най 
ахо вы ля соў, якую ў нас ахо вы ля соў, якую ў нас 
вы кон вае прад пры ем ства вы кон вае прад пры ем ства 
«Бел ле са вія», абы сці ся «Бел ле са вія», абы сці ся 
не маг чы ма. Лёт чы кам не маг чы ма. Лёт чы кам 
і па вет ра ным па жар ным-і па вет ра ным па жар ным-
дэ сант ні кам су ма ваць дэ сант ні кам су ма ваць 
у гэ ты час не да во дзіц ца. у гэ ты час не да во дзіц ца. 
Што дня яны здзяйс ня юць Што дня яны здзяйс ня юць 
па труль ныя рэй ды па труль ныя рэй ды 
на бар тах са ма лё таў «Ан-2» на бар тах са ма лё таў «Ан-2» 
і «Іл-103», вер та лё тах «Мі-2», і «Іл-103», вер та лё тах «Мі-2», 
каб свое ча со ва за фік са ваць каб свое ча со ва за фік са ваць 
і на ват абясш ко дзіць і на ват абясш ко дзіць 
вог нен ную па гро зу ле су. вог нен ную па гро зу ле су. 
Ім, як у пес ні спя ва юць, Ім, як у пес ні спя ва юць, 
звер ху бач на ўсё...звер ху бач на ўсё...

Май на ўвазеМай на ўвазе  ��

КАВАРСТВА «ЗЯЛЁНАГА СЯБРА»...
Што год ад на ча со ва з ягад на-грыб ным па чы-
на ец ца i, пе ра фра зу ю чы наз ву вя до май тэ ле-
пе ра да чы, се зон «жа хаў на ша га ле су». Хтось цi 
губ ляе ў ле се ары ен та цыю, ка мусь цi ста но вiц ца 
дрэн на ад спя ко ты цi ўку саў на ся ко мых, iн ша му 

бо кам вы хо дзiць су стрэ ча са зме я мi... На жаль, 
мы ўпар та за бы ва ем ся, што, ня гле дзя чы на лас-
ка вае со ней ка i ма тыль коў-кве тач кi, лес быў i 
за ста ец ца мес цам не бяс печ ным, асаб лi ва для 
бес тур бот ных i са ма ўпэў не ных гра ма дзян.

ЛІТ ВА ВЯС НОЙ 2014 ГО ДА ПА ДАСЦЬ ЗА ЯЎ КУ НА ДА ЛУ ЧЭН НЕ ДА ЕЎ РА ЗО НЫ
Літ ва на кі руе Еў ра ка мі сіі за яў ку на да лу чэн не да еў ра зо ны вяс ной 2014 го да. Пра та кі 

план ура да кра і ны ў эфі ры ра дыё стан цыі «Жы ню ра ды яс» па ве да міў прэм' ер-мі ністр Літ вы 
Аль гір дас Бут кя ві чус.

«Літ ва ця пер цал кам ад па вя дае Ма аст рыхц кім кры тэ ры ям для прэ тэн дэн таў на пры ём у 
еў ра зо ну», — пад крэс ліў ён. Ка лі ра ней у кра і не быў кры ху пе ра вы ша ны ўзро вень ін фля цыі, 
то, як ад зна чыў кі раў нік ура да, «на пра ця гу ўжо двух ме ся цаў фік су ец ца дэ фля цыя». «Ра бо-
ты па пла на ван ні бюд жэ ту на на ступ ны год вя дуц ца ў стро гай ад па вед нас ці з прын цы па мі 

фі нан са вай дыс цып лі ны», — за явіў Бут кя ві чус. Літ ва мае на мер пе рай сці на еў ра ў 2015 го дзе.

АБА ВЯ ЗА ЛІ ВЯР НУЦЬ $100 ТЫ СЯЧ ЗА ДРЭН НУЮ ВУ ЧО БУ
Жы хар ку Ка зах ста на, якая ву чы ла ся ў Ка на дзе па сты пен дыі прэ зі дэн та кра і ны, ад нак за тым па зба ві ла ся яе з-за 

дрэн най па спя хо вас ці, аба вя за лі кам пен са ваць дзяр жа ве 15 міль ё наў тэн ге (ка ля ста ты сяч до ла раў). Та кое ра шэн не, 
як пе рад ае Tengrіnews.kz, вы нес Ка ста най скі аб лас ны суд. Па звест ках вы дан ня, дзяў чы на атры ма ла прэ зі дэнц кую 
сты пен дыю ў са ка ві ку 2006 го да і бы ла па збаў ле на яе ў 2009 го дзе. У Ка зах ста не дзей ні чае пра гра ма «Ба ла шак», якая 
фі нан суе атры ман не вы шэй шай аду ка цыі за мя жой. Яе ўдзель ні кі на ву ча юц ца ў 200 вя ду чых ВНУ 23 кра ін све ту. За ўсю 
гіс то рыю пра гра мы за не па спя хо васць бы ло ад лі ча на больш як 70 ча ла век.

СКЛА ДЗЕ НЫ РЭЙ ТЫНГ СА МЫХ «СТРЭ СА ВЫХ» КРА ІН
Спе цы я ліс ты агенц тва Bloomberg скла лі рэй тынг з 74 кра ін, на сель ніц тва якіх час цей за ін шых ад чу вае стрэ сы. 

Ча ка на пер шыя рад кі за ня лі дзяр жа вы, якія не вы лу ча юц ца ба гац цем і раз ві тас цю гра мад ска-са цы яль ных ін сты ту таў, 
а так са ма па ку ту юць ад уз бро е ных кан флік таў. У пад лі ках ана лі ты кі ары ен та ва лі ся на та кія па каз чы кі, як коль касць 
за бой стваў на 100 ты сяч ча ла век, па мер ВУП на ду шу на сель ніц тва, уз ро вень са цы яль най ня роў на сці, раз мах ка руп-
цыі, уз ро вень бес пра цоўя, сту пень за брудж ван ня па вет ра ў га ра дах і ся рэд няя пра цяг ласць жыц ця. Са май «стрэ са-
вай» кра і най у све це экс пер ты Bloomberg пры зна лі Ні ге рыю — яна на бра ла 70,1 ба ла. Дру гое мес ца рэй тын гу за ня ла 
Паўд нё вая Аф ры ка з 70 ба ла мі. Сле дам ідуць Эль-Саль ва дор, Ман го лія, Гва тэ ма ла, Ка лум бія, Па кі стан, Ямай ка, 

Ма ке до нія і Ба лі вія. 
Так са ма ў лі ку кра ін, якія на бра лі больш за 50 «стрэ са вых» ба лаў — Іран, Ве не су э ла, 

Бос нія і Гер ца га ві на. На 14-й па зі цыі рэй тын гу — Ін дыя (48,9 ба ла), 15 мес ца — Егі пет 
(46,3), 17-е — Бра зі лія (45,3). Ра сія са сва і мі 43,8 ба ла раз мяс ці ла ся на 25 рад ку рэй-
тын гу з су се дзя мі — Ін да нэ зі яй і Бал га ры яй. Са мы мі спры яль ны мі з пунк ту гле джан ня 
ад сут нас ці стрэ су да след чы кі на зва лі Нар ве гію (5,4 ба ла), Люк сем бург (7,1) і Швей ца-
рыю (9,2). Не над та шмат нер ву юц ца і жы ха ры ЗША, якія апы ну лі ся на 54 мес цы (25,7 
ба ла), Вя лі ка бры та ніі (24,6), Фран цыі (22,8) і Гер ма ніі (16,6).

ПА ЛЯ КІ АД МО ВІ ЛІ СЯ 
АД «ДЗЁН ДОБ РА СУ СЕД СТВА» 

З УКРА І НАЙ
Поль шча сё ле та не бу дзе пра во дзіць су мес ны з 

Укра і най фес ты валь «Еў ра пей скія дні доб ра су сед-
ства», які быў на ме ча ны на 10-11 жніў ня. Пра гэ та 
пі ша Gazeta Wyborcza са спа сыл кай на ад на го з 
ар га ні за та раў ме ра пры ем ства, ста рас ту па меж-
най во лас ці Мір чэ (Люб лін скае ва я вод ства) Ле ха 
Ша пін ска га. Ён пад крэс ліў, што пры няў ра шэн не 
аб ад ме не фес ты ва лю ад на асоб на. 

Як укра ін скі бок ад рэ ага ва ў на гэ та, не па ве-
дам ля ец ца. Пад ста вай для та ко га ра шэн ня, па 
сло вах Ша пін ска га, стаў ін цы дэнт у Луц ку, дзе 
ўкра і нец раз ду шыў яй ка на пля чы прэ зі дэн та 
Поль шчы Бра ні сла ва Ка ма роў ска га. Акра мя та го, 
ста рас ту абу ры ла па ста но ва Ва лын скай аб лас-
ной ра ды, якая асу дзі ла рэ за лю цыю поль ска га 
Сей ма з на го ды Ва лын скай раз ні (у на зва най 
рэ за лю цыі па дзеі 70-га до вай даў ні ны бы лі на зва-
ныя «эт ніч най чыст кай з пры кме та мі ге на цы ду»). 
«Я лі чыў, што на са мой спра ве ўсё ідзе да леп-
ша га, што на шы ад но сі ны — па ля каў і ўкра ін цаў 
тут, на па меж жы, — фак тыч на ста но вяц ца ўсё 

лепш. Але ві-
даць, што дэ-
ма ны лю ту юць. 
А ка лі хтось ці 
аб ра жае на ша-
га прэ зі дэн та, то 
аб ра жае нас», 
— цы туе вы дан-
не сло вы Ша пін-
ска га.

40 386
суб' ек таў гас па да ран-
ня бы ло за рэ гіст ра ва на ў 
кра і не за пер шае паў год дзе 
2013 го да. Ся род іх 10787 
юры дыч ных асоб і 29599 
ін ды ві ду аль ных прад пры-
маль ні каў — гэ та на 26% 
больш, чым за та кі ж пе-
ры яд 2012-га. Са мая вя лі-
кая коль касць юры дыч ных 
асоб і ін ды ві ду аль ных прад-
пры маль ні каў за рэ гіст-
ра ва ла ся ў Мін ску (3166 і 
7649 ад па вед на). Менш за 
ўсё юры дыч ных асоб бы ло 
за рэ гіст ра ва на ў Гро дзен-
скай воб лас ці (922), а прад-
пры маль ні каў — у Ві цеб-
скай (3039).

УЗНА ГА РО ДЫ 
ШМАТ ДЗЕТ НЫМ МАЦІ

За на ра джэн не i вы ха ван не пя цi i больш дзя цей Прэ зi дэнт 
Бе ла ру сi ўзна га ро дзiў ор дэ нам Ма цi шмат дзет ных жан чын 
Го мель скай, Гро дзен скай i Ма гi лёў скай аб лас цей. Ад па вед-
ны ўказ кi раў нiк дзяр жа вы пад пi саў 18 лi пе ня, па ве да мi лi 
БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лi да ра.

Ор дэ на Ма цi ўда сто е ны шлi фа валь шчык го мель ска га ТАА «Мi-
ла та» Але на Са ўчан ка, паш таль ён ад дзя лен ня паш то вай су вя зi 
Дра гунск Ра га чоў ска га ра ён на га вуз ла паш то вай су вя зi Ве ра 
Яку ша ва, ра бот нi ца СВК «До цiш кi» Во ра наў ска га ра ё на Ва лян-
цi на Вай ткун, хат нiя гас па ды нi Але ся Сле па ва, Ла ры са Яр мак i 
Свят ла на Зiнь ке вiч, мед сяст ра Бы хаў скай цэнт раль най ра ён най 
баль нi цы Ва лян цi на Бель ская i iн шыя.
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Спе цы яль на для «Звяз ды» 
Адам Маль дзі с па га дзіў ся 
па раз ва жаць 
пра Фран цыс ка Ска ры ну, 
перс пек ты вы раз віц ця 
бе ла рус кай на цыі, 
а так са ма па дзя ліў ся 
пла на мі і тым, што яго 
сён ня тур буе.

Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень

20 КАНАЛАЎ

Эка но мія на спа жы ван ні 
цеп ла вой, элект рыч най 
энер гіі і ва ды — гэ та 
не ад маў лен не ад кам фор ту, 
а за бес пя чэн не не аб ход ных 
умоў пра жы ван ня 
шля хам ра цы я наль на га 
вы ка ры стан ня 
рэ сур саў. 
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