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Ін фля цыя ў Бе ла ру сі за сту-
дзень 2014 г. у па раў на нні са 
снеж нем 2013 скла ла 1,6%. Цэ-
ны на хар чо выя та ва ры ў сту дзе ні 
2014-га па ад но сі нах да снеж ня 
2013-га вы рас лі на 2,3%, на не-
хар чо выя та ва ры ста лі вы шэй 
на 0,6%.

Па меж ні кі вы яві лі ра ні цай 9 
лю та га ў Ка мя нец кім ра ё не ў 
300 м ад лі ніі бе ла рус ка-поль-
скай мя жы та бун ко ней. Вы-
свет лі ла ся, што 15 ко ней-«па-
ру шаль ні каў» прый шлі з Поль-
шчы, дзе не да лё ка ад мя жы 
зна хо дзіц ца фер мер ская гас-
па дар ка. Пас ля ра шэн ня юры-
дыч ных фар маль нас цяў та бун 
пе ра да дзе ны поль ска му бо ку.

Аб ноў ле ная за ла пры лё ту 
ад кры ла ся ў На цы я наль ным 
аэ ра пор це Мінск. Пер шы мі на-
вед ні ка мі ста лі па са жы ры, якія 
пры ля це лі з Маск вы ў Мінск з 
авія кам па ні яй «Аэ ра флот».

Кі тай скія ву чо ныя да ка за-
лі, што ін тэр нэт-за леж насць 
уплы вае на мозг гэ так жа, як 
нар ко ты кі, вы клі ка ю чы ў да лей-
шым па доб ныя змя нен ні. У той 
жа час ме ды кі не лі чаць ін тэр-
нэт-за леж насць псі хіч ным рас-
строй ствам, а мно гія экс пер ты 
ў га лі не псі хі ят рыі на огул су мня-
ва юц ца ў іс на ван ні ін тэр нэт-за-
леж нас ці.
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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 11.02.2014 г. 
Долар ЗША    9680,00
Еўра 13200,00
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Укр. грыўня 1138,82

Ды рэк тар Ін сты ту та 
са цы я ло гіі, док тар 
са цы я ла гіч ных на вук, 
пра фе сар Ігар КАТ ЛЯ РОЎ:

«На да дзе ны мо мант ка заць 
аб пе ра хо дзе ад ма жа ры тар-
най вы бар чай сіс тэ мы да 
пра пар цый най цал кам не маг-
чы ма. Толь кі 3% на сель ніц-
тва кра і ны пад трым лі ва юць 
тую ці ін шую пар тыю, 97% 
ці не ве да юць пар тый, ці су-
праць іх. Так што спа чат ку 
пар тыі па він ны ўзмац ніц ца, 
а ўжо по тым прый дзе час 
мя няць вы бар чую сіс тэ му. 
Ка лі зра біць гэ та ця пер, то 
за пар тый ным бі ле там пач-
нуць пры хо дзіць су мніў ныя 
асо бы — вы ключ на з ка рыс-
лі вых мер ка ван няў. Да даб ра 
гэ та не пры во дзіць. Ка лі бу-
дзе ство ра на но вая моц ная 
пар тыя, та ды і ас тат нія за 
ёй па цяг нуц ца. Гэ та скла да-
ная ад каз ная пра ца. Для гэ-
та га спат рэ бяц ца не год і не 
два».
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...На стан цыі мет ро «Каст-
рыч ніц кая» — не вя лі кае за ціш-
ша пас ля ра ніш ня га ча су пік. 
Тур ні кет для апла ты пра ез ду з 
да па мо гай SMS-квіт ка на фо не 

ас тат ніх за ўваж ны ад ра зу: яго 
вы лу ча юць чыр во на-бе лыя на-
леп кі і ма лень кі эк ран, да яко га, 
улас на, і пры кла да юць эк ран 
ма біль на га з тэкс там па ве дам-

лен ня. Але па са жы ры ча мусь-
ці не спя ша юц ца гэ та зра біць і 
па ра да ваць на ша га фа то гра фа 
доб рым кад рам.

Кры ху агле дзеў шы ся на 
стан цыі, ра зу ме ем, што, каб 
спа сціг нуць прын цып дзе ян ня 
новай сіс тэ мы, да стат ко ва па-
гля дзець на ін струк цыю, што 
ві сіць на пры кмет ным мес цы 
і пад ра бяз на рас па вя дае, як 
апла ціць пра езд. Не вя лі кія 
«на па мі нал кі» пра маг чы масць 
ка рыс тац ца SMS-квіт ком пры-
леп ле ны і ля кож най 
ка сы. 

КНІЖ НАЯ ПА ЛІ ЦА 
НА ЎВЕСЬ ГОД

XXІ Мін скую між на род ную кніж ную 
вы ста ву-кір маш на ве да ла аж но 55 
ты сяч ча ла век. Та кую ліч бу агу чы ла 
пер шы на мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі 
Лі лія АНА НІЧ і вы ка за ла ўпэў не насць, 
што дзя ку ю чы ўба ча на му і па чу та му на вед-
ні кі змаг лі склас ці для ся бе пра гра му чы тан ня 
на ўвесь на ступ ны год.

Лі лія Ана ніч ад зна чы ла, што, ня гле дзя чы на раз віц цё су час ных 
тэх на ло гій, мно гія бе ла ру сы за ста юц ца пры хіль ні ка мі дру ка ва на га 
сло ва. І гэ та, ся род ін ша га, мож на лі чыць вы ні кам плён най пра цы, 
пра ве дзе най яшчэ ў 2012 го дзе, які Прэ зі дэнт аб вяс ціў Го дам кні гі. 
Дзяр жа ва заў сё ды пад трым лі вае на цы я наль нае кні га дру ка ван не. 
Пра плён та ко га ўкла дан ня, на дум ку пер ша га на мес ні ка мі ніст ра, 
свед чаць пе ра мо гі на між на род ных кніж ных кон кур сах, год ныя 
вы ні кі 53-га на цы я наль на га кон кур су «Мас тац тва кні гі 2014».

Ад мет нас цю сё лет няй вы ста вы мож на лі чыць прэ зен та цыі та-
кіх кніг, як «Эн цык ла пе дыя бе ла рус ка га ха кея», «Эн цык ла пе дыя 
БФСТ «Ды на ма». Яшчэ ад но ад мет нае вы дан не — « Кніж ная 
куль ту ра. Вет ка». Яно вый шла як пра цяг се рыі «Эн цык ла пе дыя 
ра ры тэ таў», якая з'яў ля ец ца су мес ным пра ек там Мі ніс тэр ства ін-
фар ма цыі Бе ла ру сі і Дэ парт амен та срод каў ма са вай ін фар ма цыі 
і рэ кла мы го ра да Маск вы. Да рэ чы, вет каў скі му зей — адзі ны ў 
све це, дзе на за па ша ны та кія вя ліз ныя ба гац ці ста ра аб рад ніц тва. 
На пад ста ве яго ка лек цый і ство ра на гэ тая кні га-аль бом, у якую 
ўва хо дзяць пом ні кі кніж нас ці та го ча су.

Лі лія Ана ніч па дзя лі ла ся пла на мі, на ме ча ны мі пад час вы ста-
вы. Бы ло вы ра ша на, на прык лад, што пад час Дня бе ла рус ка га 
пісь мен ства, які сё ле та прой дзе ў За слаўі Мін скай воб лас ці, ад-
бу дзец ца фо рум дзі ця чых пісь мен ні каў. З кі раў ніц твам Мінск ага 
абл вы кан ка ма да мо ві лі ся пра тое, каб па ка заць у га ра дах воб лас-
ці экс па зі цыю паш то вак лаў рэ а та прэ міі Прэ зі дэн та «За ду хоў нае 
ад ра джэн не» Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва. Маг чы ма, паш тоў кі гэ та га 
ка лек цы я не ра бу дуць экс па на вац ца і пад час пра вя дзен ня ў Мін ску 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі, каб гос ці ста лі цы змаг лі па зна ё міц ца з 
гіс та рыч ным мі ну лым Бе ла ру сі.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
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Пра ку рор Гро дзен скай 
воб лас ці Вік тар МА РО ЗАЎ 
лі чыць, што не аб ход на 
больш ак тыў на ўво дзіць у 
рэ гі ё не ча со выя аб ме жа-
валь ныя ме ры на про даж 
ал ка голь ных на по яў.

Ал ка га лі за цыя на сель ніц тва 
пра цяг вае ўзрас таць: па вод ле 
звес так Гро дзен ска га аб лас-
но га клі ніч на га цэнт ра «Псі хі-
ят рыя-нар ка ло гія», у воб лас ці 
на ўлі ку ста яць больш як 25 ты-
сяч хра ніч ных ал ка го лі каў, ся род 
якіх больш за 5 ты сяч жан чын. Ад 
атру чэн ня ал ка го лем і яго су ра-
га та мі ле тась па мер ла 216 ча ла-
век. У маі-жніў ні мі ну ла га го да на 
ва да ёмах воб лас ці па та ну ла 66 
ча ла век, з якіх 49 зна хо дзі лі ся 
ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня. 
Ле тась амаль кож нае чац вёр тае 
зла чын ства на тэ ры то рыі Гро-
дзен шчы ны здзейс ні лі асо бы, 
якія зна хо дзі лі ся ў не цвя ро зым 
ста не — у тым лі ку ўсе 59 за-
бой стваў і 68 фак таў на ўмыс на-
га пры чы нен ня цяж кіх ця лес ных 
па шко джан няў. У пра ку ра ту ры 
так са ма звяр та юць ува гу на рост 
су іцы даў: скон чы лі жыц цё са ма-

губ ствам 293 ча ла ве кі, звыш 
70% з якіх бы лі ў пра ца здоль ным 
уз рос це.

Вось як Вік тар Ма ро заў тлу-
ма чыць сваю па зі цыю па аб ме-
жа ван ні аба ра чэн ня ал ка голь най 
пра дук цыі:

— На ша воб ласць і па спа-
жы ван ні спірт ных на по яў, і па 
іх да ступ нас ці, коль кас ці нач-
ных крам, дзе про даж ал ка го лю 
ажыц цяў ля ец ца круг ла су тач на, 
зай мае, на жаль, лі дзі ру ю чае 
ста но ві шча ў кра і не. Так, сён ня ў 
за ко не на пі са на, што рэ гу ля ван-
не ганд лю спірт ны мі на по ямі — 
гэ та прэ ра га ты ва Саў мі на. Але 
за ко нам так са ма вы зна ча на, што 
мяс цо выя ор га ны ўла ды мо гуць 
у па рад ку экс пе ры мен ту ча со ва 

ўво дзіць аб ме жа валь ныя ме-
ры па ганд лі ал ка го лем. Гэ-
ты экс пе ры мент, на прык лад, 
сё ле та пра доў жа ны ў Го ме лі: 
з 8 га дзін ве ча ра да 8 га дзін 
ра ні цы спірт ное не пра да ец-
ца — за вы клю чэн нем да-
ра го га. Бу тэль ку кань я ку за 
200 ты сяч руб лёў, су ве нір-
ную га рэл ку мож на ку піць у 
лю бы час. А ві но, так зва нае 
«чар ні ла» за 19 ты сяч, у нач-

ны час не ку піш.
Гэ тыя ме ры на пра ця гу мі ну-

ла га го да па іні цы я ты ве пра ку-
ра ту ры і мі лі цыі бы лі пры ня ты ў 
9 ра ё нах Гро дзен шчы ны. І яны, 
як і ў Го ме лі, да юць ста ноў чы 
вы нік — у зні жэн ні зла чын нас ці 
і на ват што да ты чыц ца ска ра-
чэн ня пра гу лаў, ня вы ха даў на 
пра цу так зва ных аба вя за ных 
гра ма дзян.

Праў да, на жаль не ўсю ды вы-
кон ва юць ра шэн не абл вы кан ка-
ма аб про да жы спірт ных на по яў 
у спе цы я лі за ва ных ад дзе лах, 
якія па він ны зна хо дзіц ца як ма-
га да лей ад ва чэй лю дзей. На 
фо та здым ках, што зроб ле ны ў 
рэ гі ё нах і Грод не, ві даць: по бач з 

ка са мі і пі ва ў ця леж цы, і га рэл-
ка... Да рэ чы, ва ўсіх цы ві лі за ва-
ных кра і нах пас ля 22 га дзін ал ка-
го лю не маг чы ма «прай сці» праз 
ка са выя апа ра ты, па коль кі гэ та 
не пра ду гле джа на ад па вед ны мі 
кам п'ю тар ны мі пра гра ма мі.

Аб ме жа валь ныя ме ры па про-
да жы ў рэ гі ё не спірт ных на по яў 
лі чыць не аб ход ны мі і на чаль нік 
Гро дзен скай аб лас ной Дзяр-
жаў та інс пек цыі пал коў нік мі-
лі цыі Сяр гей ТА ЛА ТАЙ:

— Гэ та бя да — круг ла су тач-
ная да ступ насць ал ка го лю, у тым 
лі ку на пры да рож ных аў та за пра-
ва чных стан цы ях. Ле тась на тэ-
ры то рыі Гро дзен ска га ра ё на за-
гі ну лі ў да рож на-транс парт ных 
зда рэн нях 17 ча ла век, з якіх 6 — 
ка ля Скі да ля на аў та да ро зе М6. 
І як мі ні мум тры фак ты звя за ны 
з ру хам не цвя ро за га ча ла ве ка 
да АЗС для куп лі ал ка го лю. Ча-
му? Бо ў го ра дзе ган даль спірт-
ным аб ме жа ва ны да 22 га дзін, а 
там — круг лыя су ткі. Пры гэ тым 
сён ня толь кі ў Гро дзен скім ра ё-
не больш за дзя ся так АЗС, дзе 
ганд лю юць ал ка го лем.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

ПаехаліПаехалі  ��

«ЭСЭ МЭС КА» 
 ЗА МЕСТ ЖЭ ТО НА

...Та кі спо саб апла ты пра ез ду ня даў на стаў да ступ ны па са-
жы рам ста ліч на га мет ра па лі тэ на. Праў да, толь кі тым, хто 
з'яў ля ец ца аба не нта м ма біль на га апе ра та ра lіfe :). Ка рэс-
пан дэн ты «Звяз ды» па ці ка ві лі ся, на коль кі ак тыў на па са-
жы ры асвой ва юць зруч ную на він ку...

НН  �� адвор’еадвор’е

ПАХМУРНА, 
МОКРЫ СНЕГ І ДАЖДЖЫ

На гэ тым тыд ні Бе ла русь усё яшчэ бу дзе зна хо дзіц ца ва 
ўла дзе вель мі цёп ла га і віль гот на га ат лан тыч на га па вет ра. 
Тэм пе ра тур ны фон на 5-10 гра ду саў пе ра вы сіць клі ма-
тыч ную нор му, ха рак тэр ную для дру го га тыд ня лю та га. 
«Та кое на двор'е бу дзе ха рак тэр на хут чэй для ся рэ дзі ны 
са ка ві ка», — па ве да міў на чаль нік служ бы гід ра ме тэа ра-
ла гіч ных пра гно заў Рэс пуб лі кан ска га гід ра ме тэа цэнт ра 
Дзміт рый Ра баў.

У аў то рак, 11 лю та га, сі ноп ты кі аб' яві лі аран жа вы ўзро вень 
не бяс пе кі. На боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны праг на зу юц-
ца апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу і даж джу. У мно гіх ра ё нах 
згус ціц ца ту ман. Ноч чу і ра ні цай на знач най част цы рэс пуб лі кі, 
днём мес ца мі на да ро гах ча ка ец ца га ла лё дзі ца, сі ноп ты кі абя ца-
юць сла бы га ла лёд. Ве цер у нач ныя га дзі ны бу дзе ня ўстой лі вы, 
сла бы, днём — паў днё вы 4-9 мет раў у се кун ду. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 4 да плюс 1 гра ду са, пры пра-
яс нен нях — да 6 ма ро зу. У дзён ны час праг на зу ец ца ад 0 да 5 
гра ду саў са зна кам плюс.

У се ра ду на боль шай част цы тэ ры то рыі Бе ла ру сі праг на зу юц-
ца апад кі ў вы гля дзе даж джу, мок ра га сне гу. Мес ца мі згус ціц ца 
ту ман, ноч чу і ра ні цай ча ка ец ца сла бы га ла лёд, на да ро гах га ла-
лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 2 да плюс 
3 гра ду саў, удзень — ад 0 да 5 гра ду саў цяп ла, па поўд ні — да 7 
гра ду саў вы шэй за нуль.

У чац вер ха рак тар на двор'я іс тот на не зме ніц ца. Тэм пе ра ту-
ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 3 да 3 гра ду саў цяп ла, пры 
пра яс нен нях бу дзе да мі нус 5 гра ду саў, днём — ад 0 да плюс 5 
гра ду саў, па поўд ні — да 7 гра ду саў цяп ла.

У пят ні цу і су бо ту ат мас фер ны ціск пад рас це, апад каў ста не 
менш, у воб ла ках з'я вяц ца пра яс нен ні.
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БЕЛТА.

У Бе ла ру сі за вяр ша ец ца вы лу чэн не кан ды да таў у дэ пу та ты мяс цо вых 
Са ве таў двац цаць сё ма га склі кан ня. Па вод ле апош ніх звес так Цэнт рвы-
бар ка ма Бе ла ру сі, кан ды да та мі ў дэ пу та ты вы лу ча ны 16 тыс. 754 ча ла ве кі. 
Ся род вы лу чэн цаў больш як 8,2 тыс. дэ пу та таў дзе йна га склі кан ня, амаль 
8 тыс. жан чын, 826 ма ла дых лю дзей ва ўзрос це да 30 га доў і 21 гра ма дзя-
нін Ра сіі.

На гэ ты мо мант ся род прэ тэн дэн таў на дэ пу тац кі парт фель больш за ўсё 
прад стаў ні коў сфер аду ка цыі, куль ту ры, на ву кі, ахо вы зда роўя (4 тыс. 930 
ча ла век) і сель скай гас па дар кі (3 тыс. 799). Ся род вы лу чэн цаў так са ма 412 
пен сі я не раў і 117 не пра цу ю чых.

Востры ракурсВостры ракурс  ��

ВЕ ДАЙ ЧАС І МЕ РУ

ПЯЦЬ МІ НІС ТЭР СТВАЎ ЭВА КУ Я ВА НЫ З-ЗА ПА ГРО ЗЫ ВЫ БУ ХУ 
Ў ПОЛЬ ШЧЫ

Пяць мі ніс тэр стваў, а так са ма шэ раг дзяр жаў ных уста ноў у Поль шчы атры ма лі ін фар ма цыю аб 
за кла дзе ных у бу дын ках вы бу хо вых пры ла дах. Эва ку я ва на больш за 2 тыс. ча ла век, па ве дам ля юць 
поль скія СМІ. Ліс ты з па гро за мі прый шлі на элект рон ную пош ту мі ніс тэр стваў фі нан саў, куль ту ры на ву кі 
і вы шэй шай аду ка цыі, эка но мі кі і інф ра струк ту ры, на цы я наль най аба ро ны і не ка то рых дзярж уста ноў 
Поль шчы. Ва ўсіх вы пад ках аў тар ліс тоў па ве дам ляе аб пад кла дзе ных вы бу хо вых пры ла дах, а так са-
ма атру ча най ежы. У су вя зі з па гро зай пра ва ахоў ныя ор га ны пры ня лі ра шэн не пра вес ці эва ку а цыю 
су пра цоў ні каў на зва ных дзярж уста ноў. Па лі цыя пра ве ры ла бу дын кі. На мо мант пад пі сан ня ну ма ра ў 
друк па да зро ных прад ме таў зной дзе на не бы ло. Асо бу аў та ра ліс тоў вы свят ляе па лі цыя.

СТАР ТА ВАЎ ДРУ ГІ РА ЎНД МІЖ СІ РЫЙ СКІХ ПЕ РА МОЎ
У Жэ не ве ў па ня дзе лак ад на ві лі ся пе ра мо вы па між сі рый скім ура дам і апа зі цы яй пры па ся рэд ніц тве 

спец прад стаў ні ка ААН і Лі гі араб скіх дзяр жаў Лах да ра Бра хі мі. Бра хі мі па-ра ней ша му бу дзе су стра кац ца з 
кож най дэ ле га цы яй па асоб ку — сес ці за адзін стол яны па куль не га то вы. На га да ем, пер шы раўнд пе ра моў 
за вяр шыў ся 31 сту дзе ня і быў без вы ні ко вым. Сі рый скія ўла ды па тра ба ва лі не ад клад на скон чыць з тэ ра-
рыз мам і пра да ста віць маг чы мас ці для вы ра шэн ня гу ма ні тар на га кры зі су, та ды як апа зі цыя бы ла ў пер шую 
чар гу за ці каў ле на ў ства рэн ні пе ра ход на га ўра да і ад хі лен ні ад ула ды прэ зі дэн та Сі рыі Ба ша ра Аса да.

ЗНІ ЗІЦЬ ВА ГУ ДА ПА МО ЖА... ХО ЛАД?
The Daіly Maіl ад зна чае: пры фі зіч най ак тыў нас ці і ўздзе ян ні хо ла ду вы пра цоў-

ва юц ца гар мо ны, якія сты му лю юць вы твор часць ка рыч не ва га тлу шчу, які спаль вае 
бе лы тлушч. Чым больш ка рыч не ва га тлу шчу ў це ле, тым страй ней шы ча ла век. Бе лы 
тлушч на за па швае энер гію, а ка рыч не вы яго спаль вае, вы зва ля ю чы яе. Пры клад на 
50 гра маў ка рыч не ва га тлу шчу спаль ва юць да 300 ка ло рый за дзень (эк ві ва лент на 50 
гра мам бе ла га тлу шчу). На ву коў цы пра вя лі экс пе ры мент: яны змяс ці лі доб ра ах вот ні-

каў ва ўмо вы 15 гра ду саў па Цэль сіі. Праз ней кі час 
тыя за мерз лі і па ча лі дры жаць. Хо лад сты му ля ваў 
вы твор часць гар мо наў іры зі ну і FGF21, што вы дзя-
ля юц ца з цяг ліц і ка рыч не ва га тлу шчу ад па вед на. 
Гэ тыя гар мо ны па ска ра лі пра цэс спаль ван ня тлу-
шчу. Пры клад на 10-15 хві лін зні жэн ня тэм пе ра ту ры це ла, якое су пра ва-
джа ла ся дры гот кай, да ва лі та кое ж па ве лі чэн не кан цэнт ра цыі іры зі ну, 
як і га дзі на ўме ра най фі зіч най ак тыў нас ці.

ЕС МО ЖА НА КІ РА ВАЦЬ ВОЙ СКІ 
Ў БОС НІЮ І ГЕР ЦА ГА ВІ НУ

Еў ра са юз мо-
жа на кі ра ваць 
вой скі ў Бос нію і 
Гер ца га ві ну ў вы-
пад ку эс ка ла цыі 
гвал ту ў кра і не. 
Пра гэ та за явіў 
прад стаў нік ААН 
па Бос ніі і Гер-
ца га ві не Ва лян цін Ін цко ў ін тэр в'ю аў стрый ска му 
вы дан ню Kurіer. Па вод ле сло ў Ін цко, Бос нія і Гер-
ца га ві на не пе ра жы ва лі па доб на га кры зі су з ча соў 
за кан чэн ня вай ны 1992-1995 га доў. На яго дум ку, 
асноў най пры чы най кры тыч най сі ту а цыі ў Бос ніі ста-
ла са цы яль ная ня роў насць. Ва лян цін Ін цко так са ма 
ад зна чыў, што ўвя дзен не вой скаў ЕС у Бос нію і Гер-
ца га ві ну ад бу дзец ца не сён ня, але ў вы пад ку эс ка-
ла цыі кан флік ту Еў ра са юз раз гле дзіць та кі ва ры янт. 
Па вод ле не ка то рых звес так, сі ту а цыя, вы клі ка ная 
ма са вы мі бес па рад ка мі ў Бос ніі і Гер ца га ві не, бу дзе 
раз гле джа на мі ніст ра мі за меж ных спраў Еў ра са ю за 
на па ся джэн нях Са ве та ЕС. Ма са выя ан ты ўра да-
выя ма ні фес та цыі па ча лі ся ў Бос ніі і Гер ца га ві не 
на мі ну лым тыд ні. Хва ля пра тэс таў за ха пі ла шэ раг 
га ра доў кра і ны. У вы ні ку бес па рад каў па цяр пе лі 
ка ля 350 ча ла век. Дэ ман стран ты не за да во ле ны 
цяж кай эка на міч най сі ту а цы яй у Бос ніі і Гер ца га ві не, 
дзе бес пра цоўе да сяг ну ла 44% і амаль кож ны пя ты 
гра ма дзя нін жы ве ў га ле чы. Пра тэс тоў цы па тра-
бу юць пе ра гле дзець вы ні кі пра ве дзе най у кра і не 
«ашу кан скай пры ва ты за цыі» і ўста ля ваць са цы яль-
ную спра вяд лі васць. Бос нія і Гер ца га ві на за ста ец ца 
ад ной з са мых бед ных дзяр жаў у Еў ро пе.

СТРУК ТУ РУ РАС ХО ДАЎ ЖКГ 
ТРЭ БА АЧЫС ЦІЦЬ 

АД «НА КІ ПУ»
Та кое мер ка ван не вы ка заў стар шы ня Ка мі тэ та дзяр жаў-
на га кант ро лю Бе ла ру сі Аляк сандр Якаб сон 10 лю та га на 
пер шым па ся джэн ні ра бо чай гру пы па вы ву чэн ні праб-
лем ных пы тан няў у жыл лё ва-ка му наль най гас па дар цы, 
пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Пла ну ец ца, што па ся джэн ні бу дуць пра хо дзіць два ра зы 
на ты дзень. Стар шы ні аб лас ных упраў лен няў дзярж кант ро-
лю ўзна ча ляць ана ла гіч ныя ра бо чыя гру пы на мес цах. «Ча-
ка ем ад гэ тых ра бо чых груп пра па ноў ад сва іх тэ ры то рый з 
улі кам спе цы фі кі, прак ты кі і во пы ту», — ска заў Аляк сандр 
Якаб сон.

Па вод ле слоў кі раў ні ка КДК, ка ля 25 пра цэн таў за трат на 
ака зан не ЖКП кам пен су ец ца на сель ніц твам, ас тат нія 75 пра-
цэн таў — за кошт бюд жэ ту, улас ных да хо даў прад пры ем стваў 
ЖКГ, пе ра кры жа ва на га суб сі дзі ра ван ня. «Мы па він ны імк-
нуц ца да та го, каб па этап на пе рай сці да кам пен са цыі за трат 
ты мі, хто атрым лі вае не па срэд на па слу гі. Ад нак кошт па слуг 
пры за ха ван ні сі ту а цыі з за трат най част кай ЖКП не пад' ём-
ны для гра ма дзян, — ска заў Аляк сандр Якаб сон. — Та му 
на пе ра дзе вель мі скла да ная за да ча — вы зна чыць, коль кі 
ў гэ тых 75 пра цэн тах «на кі пу», які кла дзец ца на са бе кошт 
па слуг. Да рэ чы, у не ка то рых рэ гі ё нах у сіс тэ му ЖКГ пе ра да-
юць страт ныя ар га ні за цыі, прад пры ем ствы-банк ру ты, на ват 
бы та вое аб слу гоў ван не — да хо дзіць да аб сурд ных рэ чаў. 
Увесь гэ ты «на кіп» трэ ба вы чле ніць, та ды бу дзе вы зна ча ны 
рэ аль ны кошт ЖКП».

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ана толь Ка лі нін так са ма вы ка заў 
пе ра ка на насць у не аб ход нас ці ап ты мі за ваць струк ту ру за трат на 
кож ную па слу гу ў кож най пад га лі не ЖКГ.

На дум ку Аляк санд ра Якаб со на, вя лі кую ро лю па він на ады-
граць Мі ніс тэр ства фі нан саў. «На мес цах час та пры ма юц ца не-
аб ду ма ныя ра шэн ні. На мой по гляд, ар ты ку лы рас хо даў на ЖКГ 
па він ны быць аба ро не ны мі, каб ула ды не маг лі ма неў ра ваць і 
пе ра мя шчаць вы дзе ле ныя гро шы на ін шыя ар ты ку лы рас хо даў», 
— лі чыць кі раў нік КДК.

Аляк сандр Якаб сон лі чыць, што па вы ні ках ра бо ты гру пы па-
ві нен быць сфар мі ра ва ны адзі ны да ку мент — свое асаб лі вая да-
рож ная кар та, якая рэг ла мен туе ўсе ас пек ты дзей нас ці ў сфе ры 
ЖКГ.

Вы ні кі дзей нас ці ра бо чай гру пы бу дуць да ло жа ны Прэ зі дэн ту 
да 31 мая 2014 го да.

АФІ ЦЫЙ НА

Па ін фар ма цыі прэс-служ бы кам па ніі lіfe :), за не каль кі 
дзён іс на ван ня па слу гі «SMS-кві ток» ёй ска рыс та лі ся больш 
за 3 ты ся чы аба не нтаў. Спе цы я ліс ты кам па ніі ад зна ча юць 
вы со кую ды на мі ку рос ту коль кас ці ка рыс таль ні каў. Вар-
та на га даць, што для на быц ця SMS-квіт ка трэ ба ад пра віць 
бяс плат нае SMS-па ве дам лен не з ліч бай «1» на ну мар 2255 
і да ча кац ца ад ка зу ў вы гля дзе па ве дам лен ня з ліч ба вым 
ко дам. Каб прай сці ў мет ро, не аб ход на ад ска на ваць атры-
ма нае па ве дам лен не з эк ра на тэ ле фо на, пры клаў шы яго да 
спе цы яль на аб ста ля ва на га тур ні ке та (та кія ёсць на кож най 
стан цыі ста ліч на га мет ро). SMS-кві ток каш туе столь кі ж, 
коль кі і звы чай ны жэ тон, — 3 ты ся чы руб лёў.


