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Пётр ПРА КА ПО ВІЧ, 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«У кра і не ўжо склаў ся цэ лы 
клас са лід ных біз нес ме наў. 
Мы па він ны да па маг чы ім 
ства раць больш но вых прад-
пры ем стваў і вы твор час цяў і 
тым са мым ства раць но вую 
бе ла рус кую эка но мі ку. Ка лі 
ка заць аб праб ле мах, якія пе-
ра шка джа юць раз віц цю ма-
ло га і ся рэд ня га біз не су ў Бе-
ла ру сі, то трэ ба ад зна чыць, 
што га лоў най пе ра шко дай 
з'яў ля ец ца не да ступ насць 
крэ ды таў у бе ла рус кіх руб-
лях. Сён ня гэ та звыш да ра гія, 
спе ку ля тыў ныя крэ ды ты, 
яны не да зва ля юць ма лым 
прад пры ем ствам раз ві вац-
ца. Гэ тую праб ле му трэ ба 
вы ра шаць больш хут кі мі 
тэм па мі, чым вы ра ша ем ця-
пер. Трэ ба, каб кошт крэ ды-
ту быў рын ка вы, увя за ны з 
уз роў нем ін фля цыі. Ка лі ін-
фля цыя скла дае 15-16%, то 
стаў кі па крэ ды тах не па він-
ны пе ра вы шаць 20%. Сён ня 
яны ў два ра зы вы шэй. Гэ та 
штуч нае пе ра вы шэн не».

На га даю, што на пя-
рэ дад ні, на су стрэ чы са 
стар шы нёй КДК Аляк-
санд рам Якаб со нам, 
які ўзна чаль вае ра бо-
чую гру пу па вы ву чэн ні 
праб лем ных пы тан няў 
у жыл лё ва-ка му наль-
най сфе ры, Прэ зі дэнт 
да ру чыў ра за брац ца 
ў рэ аль ным кош це 
па слуг і вы клю чыць 
не аб грун та ва ных па-
ся рэд ні каў. Аляк сандр 
Якаб сон пад крэс ліў, 
што сён ня асноў ная 
за да ча — не та ры фы 
ру хаць, а ска ра чаць 
вы дат кі на па слу гі — у 
пры ват нас ці, бюд жэт-
ны склад нік — за кошт 
больш ра цы я наль на га 
вы ка ры стан-
ня срод каў.

ДА РО ГУ — ЭНЕР ГЕ ТЫЧ НА МУ 
ЭКС ПЕ РЫ МЕН ТУ!

ДА ВЕ ДА МА ДЭ ПУ ТА ТАЎ ПА ЛА ТЫ ПРАД СТАЎ НІ КОЎ 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА СХО ДУ РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ

Чац вёр тая се сія Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь пя та га склі кан ня пач не сваю ра бо ту 2 кра са ві ка 
2014 го да ў 10.00 у за ле па ся джэн няў Па ла ты прад стаў ні коў (Дом 
ура да, Аваль ная за ла).

Рэ гіст ра цыя дэ пу та таў Па ла ты прад стаў ні коў бу дзе пра во дзіц ца 
2 кра са ві ка 2014 го да з 9.00 да 9.50 у фае за лы па ся джэн няў.

На пра ця гу апош ніх 10 га доў мы, жы ха-
ры Го ме ля, атрым лі ва ем да дат ко вы кві ток 
на апла ту ацяп лен ня. Атры маль нік пла ця-
жу пры гэ тым — РУП «Го мель э нер га», а не 
ЖКГ, як у ін шых рэ гі ё нах кра і ны. Якая роз-
ні ца? Вя лі кая. Спа жы ван не цеп ла вой энер гіі 
зні зі ла ся больш чым на чвэрць. Толь кі та му, 
што вы клю ча ны па ся рэд нік. Гэ тая ін фар-
ма цыя пра гу ча ла на 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, якая 
прай шла на ба зе «Го мель э нер га». Гро шы 
прад пры ем ства атрым лі вае хут чэй, а коль-
касць скар гаў ад на сель ніц тва іс тот на змен-
шы ла ся. Эка но мія скла дае 12 міль яр даў 
руб лёў за год. Ме на ві та та му экс пе ры мент у 
Го ме лі пры зна ны эфек тыў ным і мо жа быць 
рас паў сю джа ны на ўсю кра і ну.
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ГАЗ ДЛЯ НА СЕЛЬ НІЦ ТВА УКРА І НЫ ПА ДА РА ЖЭЕ Ў ПАЎ ТА РА РА ЗА
Цэ ны на газ для на сель ніц тва Укра і ны з 1 мая 2014 го да вы рас туць у паў та ра ра за. Пра гэ та па ве дам ляе 

агенц тва УНІ АН са спа сыл кай на прад стаў ні ка «Наф та га за Укра і ны» Юрыя Кал бу шы на. Па вод ле яго слоў, 
так са ма пла ну ец ца на 40 пра цэн таў па вы сіць та ры фы на газ для прад пры ем стваў «Цеп ла ка му нэ нер га», ад нак 
іх гэ тыя ме ры за кра нуць кры ху паз ней — з лі пе ня 2014 го да. Кан чат ко выя па каз чы кі па вы шэн ня та ры фаў 
бу дуць ад люст ра ва ны ва ўра да вай па ста но ве з гра фі кам (ён бу дзе апуб лі ка ва ны ў блі жэй шы час) па вы шэн ня 
цэн да 2018 го да. Як ад зна чае агенц тва Reuters, на та кі крок ула ды Укра і ны пай шлі па па тра ба ван ні Між на-
род на га ва лют на га фон ду, з якім Кі еў вя дзе пе ра мо вы аб вы дзя лен ні чар го ва га тран шу фі нан са вай да па мо гі 
ў 15-20 міль яр даў до ла раў. Ча ка ец ца, што па вы шэн не та ры фаў на газ спра ва куе рэз кую не за да во ле насць 
на сель ніц тва. Ра ней прад стаў нік прэ зі дэн та Ра сіі Дзміт рый Пяс коў па ве да міў аб спы нен ні для Укра і ны га за вай 
зніж кі, аб умоў ле най хар каў скі мі да га во ра мі ад 2010 го да. Яны пра ду гледж ва лі зніж ку на газ для Укра і ны ў 
аб мен на пад аў жэн не тэр мі ну зна хо джан ня Чар на мор ска га фло ту РФ у Кры ме. Па вод ле слоў Пяс ко ва, пас ля 
да лу чэн ня Кры ма да Ра сіі га за вая зніж ка для Укра і ны не дзей ні чае «ні дэ-юрэ, ні дэ-фак та».

ПАР ТЫЯ НЕ ЗА ЛЕЖ НАС ЦІ БРЫ ТА НІІ АБ ВІ НА ВА ЦІ ЛА ЕС 
У ПРА ВА КА ВАН НІ ГВАЛ ТУ ВА УКРА І НЕ

Кі раў нік на бі ра ю чай па пу ляр насць у Вя лі ка бры та ніі Пар тыі не за леж нас ці Най джэл Фа раж лі чыць, што 
Еў ро па да ла мар ную над зею жы ха рам за ход няй Укра і ны, якія з-за гэ та га зры ну лі ўрад. «Я ду маю, ва Укра-
і не ру кі Еў ра са ю за ў кры ві. Я не ха чу ўмя шан ня еў ра пей скай ар міі, ва ен на-мар скіх ці ва ен на-па вет ра ных 
сіл або еў ра пей скай дып ла ма тыі. Гэ та не бу дзе доб рым ра шэн нем», — ска заў Фа раж пад час па лі тыч ных 
дэ ба таў з лі да рам лі бе раль ных дэ ма кра таў, ві цэ-прэм' е рам Ні кам Кле гам. Лі да ра Пар тыі не за леж нас ці на 
дэ ба тах пад тры ма лі 57% гле да чоў. Ра ней аб ві на вач ван ні ў ад рас Еў ра са ю за гу ча лі з бо ку Ра сіі. Кі раў нік 
МЗС РФ Сяр гей Лаў роў ад кры та за яў ляў, што ўкра ін скі пра тэст ны рух фі нан су ец ца з-за мя жы.

ЧАС ТАЕ ЎЖЫ ВАН НЕ СПІРТ НО ГА ГЭ ТАК ЖА НЕ БЯС ПЕЧ НА, ЯК І ВЯ ЛІ КІЯ АБ' ЁМЫ
Час тае ўжы ван не спірт но га па вы шае ры зы ку смер ці ад ішэ міч на га ін суль ту ў муж чын, пе рад ае 

NDTV Сооks. Га вор ка ідзе пра тыя вы пад кі, ка лі ча ла век вы пі вае час цей за два ра зы на ты дзень. 
Та ды ры зы ка па вы ша ец ца больш чым у тры ра зы ў па раў на нні 
з людзь мі, якія на огул не п'юць спірт но га. Та кая вы сно ва зроб-
ле на пас ля 20-га до ва га на зі ран ня за 2609 муж чы на мі ся рэд ніх 
га доў. Па сло вах су пра цоў ні каў Уні вер сі тэ та Ус ход няй Фін лян-
дыі, ры зы ка кро ва зліц ця ў мозг па вы ша ец ца лі ней на па ме ры 
па ве лі чэн ня ў жы ван ня спірт но га: чым больш ал ка го лю — тым 
вы шэй ры зы ка.

ДА НІЯ НА КІ РОЎ ВАЕ 
ШЭСЦЬ ЗНІ ШЧАЛЬ НІ КАЎ 

У КРА І НЫ БАЛ ТЫІ
Да нія на кі роў вае шэсць зні шчаль ні-

каў F-16 у кра і ны Бал тыі для па тру ля-
ван ня па вет ра най пра сто ры ў рэ гі ё не 
ў су вя зі з укра ін скім кры зі сам, пе ра-
да юць ін фар ма генц твы. 

Ад праў ка зні шчаль ні каў F-16 бу дзе 
ажыц цёў ле на згод на з пла на мі НА ТА аб 
па шы рэн ні кант ро лю над па вет ра най 
пра сто рай у рэ гі ё не. Па тру ля ван не бу дзе 
ажыц цяў ляц ца з 1 мая і да кан ца жніў ня 
2014 го да. Ра ней Фран цыя за яві ла пра 
га тоў насць на кі ра ваць у пры бал тый скія 
дзяр жа вы і Поль шчу ча ты ры са ма лё ты-зні-
шчаль ні кі Rafale і Mіrage-2000. Мэ тай мі сіі 
па ві нен стаць кант роль над па вет ра най 
пра сто рай у рэ гі ё не. Акра мя та го, мі ністр 
аба ро ны Ру мы ніі за клі каў НА ТА па вы сіць 
бо е га тоў насць у кра і нах, якія мя жу юць з 
Укра і най, і па ве да міў пра па ско ра нае на-
быц цё 48 зні шчаль ні каў F-16. Мі ністр ад-
зна чыў, што кам па не нты су праць ра кет най 
аба ро ны ЗША бу дуць уста ноў ле ны ў Ру мы-
ніі ў 2015 го дзе, як і бы ло пра ду гле джа на.

Ды зель-цяг нік Брэст — За ба лац це з са вец кіх ча соў хо-
дзіць не каль кі ра зоў на дзень. Апош нія га ды жы ха ры аб-

лас но га цэнт ра, а так са ма Ма ла ры ты, на ва коль ных вё сак 
ез дзі лі за мя жу рэ гу ляр на, каб за ра біць ней кую ка пей ку 
на роз ні цы цэн. Год та му гэ ты цяг нік пе ра во зіў у су сед нюю 
Укра і ну то ны ма лоч най пра дук цыі з Бе ла ру сі: з Брэст чы ны 
вез лі смя та ну, мас ла, згу шча нае ма ла ко, тва рог. Ця пер, ка-
лі ў нас цэ ны пад рас лі, ні хто не вя зе пра дук ты, пры нам сі, 
у ва го не на шля ху ва Укра і ну не бы ло ні вод на га ча ла ве ка 
з та ва рам. Ад су се дзяў жа вя зуць цу кер кі і пя чэн не, грэч-
ку, алей, по суд, адзен не па ба наль най пры чы не — там гэ та 
тан ней, чым у нас.

Ры нак ва ўкра ін скім За ба лац ці — гэ та асоб ная раз мо ва. Пра 
яго ска жу ні жэй. Але ад ра зу за зна чу, што два ра зы на ты дзень 
— у аў то рак і су бо ту — ры нак ар га ні зу ец ца спе цы яль на для нас, 
бе ла ру саў. У За ба лац це, на мя жу, з'яз джа юц ца ганд ля ры з на-
ва коль ных укра ін скіх рай цэнт раў і раз горт ва юць пар та тыў ныя 
па лат кі, зай ма ю ць ад ра зу не каль кі ву ліц.

Ра ней я ні ко лі не бы ва ла ў За ба лац ці, хоць яно раз ме шча на 
ўся го ў ней кіх 60 кі ла мет рах ад Брэс та. А ця пер прос та за ха це-
ла ся па гля дзець, як жы вуць су се дзі, які ад га ло сак ма юць па дзеі 
апош ніх ме ся цаў у звы чай ным па сёл ку. Мя не пад тры ма лі дзе ці, 
тым больш што іх ад на клас ні кі час та на вед ва юць Укра-
і ну вы ключ на з мэ тай шо пін гу.

СПА ДЗЯ ВАЦ ЦА 
НА ЎЛАС НЫЯ 

СІ ЛЫ
На пра ця гу трох га доў ім парт гід раў ліч на га аб ста ля ван ня 
бу дзе цал кам за ме шча ны ай чын най вы твор час цю

Аб гэ тым Прэ зі дэн ту Аляк санд ру Лу ка шэн ку бы ло да ло жа на 
пад час на вед ван ня ў Дзяр жын ску ТАА «Са лео», дзе ар га ні за-
ва на вы твор часць гід раў лі кі, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Як да ла жы лі кі раў ні ку дзяр жа вы, прад пры ем ства ство ра на на 
пло шчах Дзяр жын ска га ма то ра ра монт на га за во да. За сна валь ні-
ка мі гас па дар ча га та ва рыст ва вы сту пі лі та ва рыст вы «Ін тэр сэр віс» 
і «ПМВ Ін жы ні рынг». Но вы мі ўлас ні ка мі рэа лі зу ец ца ін вест пра ект 
па ар га ні за цыі гід раў ліч най вы твор час ці, які ўклю чае два эта пы. З 
каст рыч ні ка 2013 го да прад пры ем ства па ча ло се рый ны вы пуск ім-
парт аза мя шчаль най пра дук цыі і вый шла на вы твор чую ма гут насць. 
Агуль ны аб' ём ін вес ты цый скла дзе больш за $200 млн, акуп насць 
пра ек та — 5 га доў.

Стар шы ня са ве та ды рэк та раў ААТ «Амка дор» — кі ру ю чая кам па-
нія хол дын га» Аляк сандр Ша ку цін пад крэс ліў, што прад пры ем ства 
ў Дзяр жын ску атры ма ла ся вы вес ці на пра ект ную ма гут насць уся го 
за паў го да, у той час як на па доб ных прад пры ем ствах у за ход ніх 
кра і нах на гэ та ча сам тра ціц ца да двух га доў. Ужо сё ле та мяр ку ец ца 
вы ка наць дру гі этап пра ек та, за клю ча ны ад па вед ны ін вест да га вор з 
Мі набл вы кан ка мам. Пла ну ец ца па ста віць 28 адзі нак аб ста ля ван ня 
на су му $21,3 млн.

Аляк сандр Лу ка шэн ка азна ё міў ся з тэх на ла гіч ным пра цэ сам вы-
твор час ці су час на га гід раў ліч на га аб ста ля ван ня, агле дзеў вы твор чыя 
па мяш кан ні прад пры ем ства, вы стаў ку пра дук цыі. Кі раў нік дзяр жа-
вы так са ма па гу та рыў з прад стаў ні ка мі пра цоў на га ка лек ты ву ТАА 
«Са лео». «Без вас гэ та бы ло б не маг чы ма. Вы вель мі хут ка і апе ра-
тыў на ства ры лі гэ ты за вод», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт, звяр та ю чы ся 
да пры сут ных.

Кі раў нік дзяр жа вы асаб лі ва ад зна чыў ім парт аза мя шчаль ны эфект 
ад ства рэн ня но вай вы твор час ці, што да зво ліць сэ ка но міць знач ныя 
аб' ёмы ва лют ных срод каў. «Тое, што я ба чу, аб са лют на не ад роз ні ва-
ец ца ад леп шых су свет ных узо раў. Гэ та са праў ды су свет ны ўзро вень. 
Ма лай цы! Гэ та тое, што нам сён ня трэ ба», — аца ніў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма звяр нуў ува гу на раз віц цё га ра-
доў — спа да рож ні каў Мін ска, у тым лі ку Дзяр жын ска. «Тут бу дзе 
ма гут ная вы твор часць. Ні хто Мінск больш не бу дзе раз бу доў ваць. 
Мы бу дзем бу да ваць у спа да рож ні ках, і, на ту раль на, сю ды бу дуць 
пе ра мя шчац ца лю дзі», — ска заў ён.

Пад час ра бо чай па езд кі Прэ зі дэн та ў Мін скую воб ласць раз мо ва 
так са ма іш ла аб са цы яль на-эка на міч ным раз віц ці рэ гі ё на і хо дзе вя-
сен не-па ля вых ра бот. Прэ зі дэнт ці ка віў ся тым, на коль кі эфек тыў на 
пра цу юць прад пры ем ствы воб лас ці, як вя дзец ца ра бо та па ска ра-
чэн ні склад скіх за па саў.

Стар шы ня Мі набл вы кан ка ма Ся мён Ша пі ра пад ра бяз на рас ка заў 
аб ра бо тах у сель скай гас па дар цы, аб праб лем ных пы тан нях. «Ха чу, 
каб вы ўсе ме лі на ўва зе, што сё ле та ні хто вам гро шай не дасць, як у 
мі ну лыя га ды. Толь кі пад ней кія пра ек ты, якія зацікавяць дзяр жа ву. І 
не толь кі та му, што ў све це сі ту а цыя та кая, — па пя рэ дзіў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. — Па чы най це пра ца ваць і лі чыць вы дат кі. Усё, што вы 
зро бі це, пра дас це, — дзя лі це. Ду май це, як вы бу дзе це жыць і, ка лі 
трэ ба, на ват вы жы ваць, але толь кі дзя ку ю чы ўлас ным сі лам».

3

Це раз мя жуЦе раз мя жу  ��УКРА ІН СКАЕ ЗА БА ЛАЦ ЦЕ 
ЖЫ ВЕ, ЯК РА НЕЙ
Ка рэс пан дэнт ка «Звяз ды» па бы ва ла ў па меж ным укра ін скім па сёл ку Ва лын скай воб лас ці  — 
мес цы тра ды цый на га шо пін гу брас таў чан

Вёс ка За лес се — са мая да лё кая кроп ка на 
шля ху аў та кра мы фі лі яла Пру жан ска га рай па 
«Ко лас», дзе пра цуе Люд мі ла Не сця ро віч. І са-
мая ма ла на се ле ная — уся го з дву ма жы ха ра мі, 
а дак лад ней жы хар ка мі — Ва лян ці най Сіп лі вай і 
Ма ры яй Сіп лі вай. Але трой чы на ты дзень кра ма 
на ко лах аба вяз ко ва пры пы ня ец ца на за лес кай 
ву лі цы ка ля ла вы, на якой у доб рае на двор'е 
лю бяць па ся дзець не раз луч ныя су сед кі. Пра-
дук то вых та ва раў у кра ме вя лі кі вы бар — бу дзе 
за да во ле ны лю бы па куп нік. І пра да вец ве дае, 
што пен сі я не рам гэ та так са ма да спа до бы: ры ба 
трох ві даў, 15 га тун каў каў ба сы, птуш ка роз ных 
ка тэ го рый, хле бабу лач ныя вы ра бы і ма лоч ныя 

пра дук ты, са да ві на, га род ні на, кан ды тар ская 
сма ка та...

Зра біў шы па куп кі, ба бу лі пры са джва юц ца на ла-
ве, ча ка юць, ка лі да іх пры ся дзе і пра да вец: трэ ба ж 
і слоў цам пе ра кі нуц ца.

— Яна доб рая і ўваж лі вая да на шых па трэб, — ка-
жуць за лес кія пен сі я нер кі пра Люд мі лу Не сця ро віч. 
— Ча ка ем яе як род ную і хо чам па ра да ваць якім-не-
будзь па час тун кам. Ве да ем, што пра ца ў яе ня лёг кая, 
а шлях да рай цэнт ра ня бліз кі.

Гэ тым ра зам Ва лян ці на Пар фё наў на і Ма рыя Лук' я-
наў на на сма жы лі дра ні каў і друж на час та ва лі імі, га ра чы-
мі і дух мя ны мі, лю бі мую за гад чы цу пе ра соў най кра мы.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, Фо та аўтара.

ЗА ЛЕС КІЯ ГАС ЦІН ЦЫЗА ЛЕС КІЯ ГАС ЦІН ЦЫ

ІС ТОТ НА ПА СВЯ ЖЭЕ
У вы хад ныя ўна чы да 6 гра ду саў ма ро зу

Мі ну лая дэ ка да бы ла ана маль на цёп лай для гэ тых дзён са ка-
ві ка. Так доў га па доб ная цеп лы ня на знач най част цы тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі не фік са ва ла ся ні ра зу за больш чым ста га до вы пе ры-
яд на зі ран няў, па ве да мі лі рэ дак цыі сі ноп ты кі Рэс пуб лі кан ска га 
гід ра ме тэа цэнт ра.

Ад нак ужо сён ня сі ту а цыя па ча ла мя няц ца. Па воль на, па чы на ю чы з 
паў ноч на га ўсхо ду Бе ла ру сі, у наш бок ру ха ец ца ха лод ны ан ты цык лон 
з цэнт рам над Фін лян ды яй. Та му апад каў не ча ка ец ца. Ве цер паў ноч-
на-ўсход ні ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 0 да плюс 
6 гра ду саў, па паў ноч ным ус хо дзе Ві цеб скай і Ма гі лёў скай аб лас цей 
— 1-3 гра ду сы ма ро зу. Удзень па вет ра пра грэ ец ца да 7-13 гра ду саў 
вы шэй за нуль, а па паў днё вым за ха дзе — да плюс 15 гра ду саў.

У вы хад ныя ан ты цык лон цал кам «на крые» на шу кра і ну і сур' ёз на 
па ха ла дае. Іс тот ных апад каў не ча ка ец ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
бу дзе ад мі нус 6 гра ду саў па паў ноч ным ус хо дзе, да плюс 2 — па паў днё-
вым за ха дзе кра і ны. Удзень ча ка ец ца 4-9 гра ду саў цяп ла, а па за ха дзе 
Брэсц кай і Гро дзен скай аб лас цей — 10-13 гра ду саў вы шэй за нуль.

У апош ні са ка віц кі дзень ча ка ец ца па ступ лен не на Бе ла русь све-
жых і ўжо віль гот ных па вет ра ных мас з поў на чы Бал тый ска га мо ра. 
Мес ца мі прой дуць ка рот ка ча со выя апад кі, пе ра важ на ў вы гля дзе мок-
ра га сне гу. Уна чы і ра ні цай на асоб ных участ ках да рог праг на зу ец ца 
га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы бу дзе ва гац ца ад мі нус 4 да 
плюс 2 гра ду саў, удзень — ад 2 да 8 гра ду саў цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў, у ся рэ дзі не на ступ на га тыд ня за ха-
ва ец ца ха лад на ва тае на двор'е. У се ра ду тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы ў 
роз ных ра ё нах рэс пуб лі кі бу дзе ад мі нус 7 да 0 гра ду саў, удзень — 2-8 
цяп ла. У асоб ных ра ё нах прой дзе не вя лі кі снег.

Сяр гей КУР КАЧ.
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На двор'еНа двор'е  ��

Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень
20 КАНАЛАЎ

Камп'ютары 
выцясняюць 
тэлевізары

У святле 
падзей 

трагічных 
і слаўных...

Пер шы ў Паўд нё ва-Ус ход-
няй Азіі за вод па збор цы бе-
ла рус кіх трак та роў ад крыў ся 
ў Кам бо джы.

На час дзе ян ня ў Бе ла ру-
сі бяз ві за ва га рэ жы му ўез ду 
ўдзель ні каў і гас цей чэм пі я на-
ту све ту па ха кеі пла ну ец ца 
ўста на віць дзя жур ства афі цэ-
раў пад раз дзя лен няў па гра-
ма дзян стве і міг ра цыі ор га наў 
унут ра ных спраў у асноў ных 
пунк тах про пус ку на дзяр жаў-
най гра ні цы.

Ся род кра ін СНД па ве лі-
чы ні ся рэд ня ме сяч най за ра-
бот най пла ты ў до ла ра вым 
эк ві ва лен це Бе ла русь зай ма-
ла ў 2013 го дзе трэ цяе мес ца 
пас ля Ра сіі і Ка зах ста на. Зар-
пла та ў мі ну лым го дзе ў Ра сіі 
бы ла роў ная $941 у эк ві ва лен-
це, у Ка зах ста не — $714, у Бе-
ла ру сі — $573, у Азер бай джа-
не — $539, ва Укра і не — $409, 
у Ар ме ніі — $369.

У Ра сіі бу дзе ство ра на на-
цы я наль ная пла цеж ная сіс-
тэ ма.

Мас коў скі аэ ра порт Ша ра-
ме це ва з 27 са ка ві ка зні мае 
за ба ро ну на пра воз вад ка сцей 
на бор це са ма лё та.
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