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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.

Зу сім све жы прык лад. Ма ла ды ча-
ла век збі раў ся вы кі нуц ца з акна ін-
тэр на та ў Бя лы ні чах. Але гэ та свое-
ча со ва ўба чы лі пра хо жыя і па спе лі 
па тэ ле фа на ваць вы ра та валь ні кам. 
Ця пер хло пец зна хо дзіц ца на ля чэн-
ні. А коль кі пры кла даў, ка лі ча ла век 
вы но сіць са бе смя рот ны пры суд і 
да во дзіць яго да кан ца... Па вод ле 
ста тыс ты кі, што дня больш за 1000 
ма ла дых лю дзей у све це спра бу юць 
здзейс ніць су іцыд, і ў ад на го са 100 
гэ та атрым лі ва ец ца. Са цы ё ла гі ка-
жуць, што на пра ця гу апош ня га дзе-
ся ці год дзя коль касць су іцы даў ся род 
мо ла дзі ўзрас ла амаль у 3 ра зы. Толь-
кі на Ма гі лёў шчы не з па чат ку гэ та га 
го да скон чы лі жыц цё са ма губ ствам 
2 пад лет кі.

За кра ем
У лю тым у Чэ ры ка ве па ха ва лі 16-га-

до ва га юна ка. Яго знай шлі па ве ша ным 

на га ры шчы до ма, дзе ён жыў. Зда ры-
ла ся гэ та пас ля та го, як ён па сва рыў ся 
са сва ёй сяб роў кай, ляп нуў дзвя ры ма і 
ку дысь ці па бег. А праз паў га дзі ны ста-
ла вя до ма, што зда ры ла ся не па праў нае. 
Нель га ка заць, што ме на ві та свар ка ста-
ла пры чы най яго зы хо ду з жыц ця. Ён на-
ват не вы каз ваў та кіх ду мак. Але дзесь ці 
неш та пай шло не так, і гэ та не пры ем ная 
для яго раз мо ва, маг чы ма, ста ла апош-
няй кроп ляй.

Ма ла досць і смерць — не су мя шчаль-
ныя па няц ці. І ка лі яны ста яць по бач, 
зда ец ца, што гэ та ней кая не да рэ чнасць, 
якую трэ ба вы пра віць. Але та кое маг чы-
ма толь кі ў каз ках. Ці ве да юць аб гэ тым 
тыя, хто на кід вае пят лю са бе на шыю ці 
са скок вае з да ху? Зда ец ца, ве да юць. 
Але ча мусь ці ўсё роў на ро бяць гэ ты фа-
таль ны крок.

Да рэ чы, па сло вах ма гі лёў скіх пра ва-
ахоў ні каў, на пра ця гу го да з жыц ця сы хо-
дзяць ка ля 7-8 не паў на лет ніх 
жы ха роў воб лас ці.

Ба лю чая тэ маБа лю чая тэ ма  ��

«ВІ НА ВА ТЫ 
ТОЛЬ КІ Я»...

Гэ тыя сло вы ў па смя рот ных за піс ках не паў на лет ніх 
са ма за бой цаў су стра ка юц ца час цей за ўсё

Br7 млн 
233 ты ся чы 

скла ла ся рэд няя за ра бот-
ная пла та ў Мін ску ў лю-
тым гэ та га го да. Гэ та на 
1  млн  844  ты ся чы вы шэй, 
чым ся рэд няя зар пла та па 
рэс пуб лі цы. У сту дзе ні-лю-
тым 2014 го да на мі наль-
ная на лі ча ная ся рэд ня ме-
сяч ная за ра бот ная пла та 
ра бот ні каў Мін ска скла ла 
Br7191,5  тыс., у тым лі ку ў 
лю тым  — Br7233 тыс., і па-
вя лі чы ла ся ў па раў на нні са 
сту дзе нем 2014  го да на 0,9%. 
Рэ аль ная за ра бот ная пла та, 
раз лі ча ная з улі кам рос ту 
спа жы вец кіх цэн на та ва ры 
і па слу гі, у сту дзе ні-лю тым 
2014 го да ў па раў на нні з ана-
ла гіч ным пе ры я дам 2013-га 
па вя лі чы ла ся на 7,4%, у лю-
тым 2014-га ў па раў на нні са 
сту дзе нем — па мен шы ла ся 
на 1,1%. Най больш вы со ка-
аплат ны мі ў ста лі цы ў лю-
тым бы лі ра бот ні кі ар га ні-
за цый, звя за ных з вы лі чаль-
най тэх ні кай і фі нан са вай 
дзей нас цю. Ся рэд няя за ра-
бот ная пла та ра бот ні каў у 
гэ тых ар га ні за цы ях скла ла 
ад па вед на Br15512,5 тыс. і 
Br12346 тыс.

Кур са вая роз ні цаКур са вая роз ні ца  ��

КЛІН КЛІ НА ВЫ БІ ВАЕ
Не здар ма так ка жуць у на ро дзе. Аб васт рэн не ад-
но сін Ра сіі з За ха дам па ка за ла трап насць і на ту-
раль насць гэ та га сцвяр джэн ня — ра сій скі ру бель 
пас ля санк цый па чаў рас ці.

Мы ўжо пі са лі аб тым, што ў мно гім на гэ ты рост паў-
плы ваў аба вя зак па вы пла це па дат каў у на цы я наль най 
ва лю це прад пры ем ства мі. Ад нак па лі тыч ная сі ту а цыя 
ады гра ла сваю ро лю. Ра сій ская эка но мі ка, якая апош-
нім ча сам, мяк ка ка жу чы, па каз ва ла не леп шыя вы ні кі, 
атры ма ла да дат ко вы шанц на вы жы ван не. Па-пер шае, 
згу ляе на ка рысць Ра сіі па вы шэн не кош ту на наф ту, 
спра ва ка ва нае ча кан ня мі дэ фі цы ту гэ тай сы ра ві ны. 
Спра ва ў тым, што, ска жам, Злу ча ныя Шта ты мо гуць 
са бе да зво ліць ад мо віц ца ад ра сій скай наф ты, а для 
Еў ро пы гэ та бу дзе ба лю чым кро кам. Па-дру гое, рус кія 
біз нес ме ны, якія ма юць вя лі кія ка пі та лы, на хва лі па-
тры я тыз му ўклад ва юць гро шы на сва ёй тэ ры то рыі. А 
па-трэ цяе (і гэ та са мае ці ка вае), са мі санк цыі су праць 
Ра сіі ста лі ні ко му не па трэб ны мі. Гэ та вы ні кае з ня-
даў няй за явы ня мец ка га канц ле ра Ан ге лы Мер кель: 
«За хад не да сяг нуў сту пе ні, якая пра ду гледж вае ўвя-
дзен не эка на міч ных санк цый». Канц лер лі чыць, што 
ўкра ін скі кры зіс па ві нен быць лік ві да ва ны дып ла ма-
тыч ным шля хам.

На ша на цы я наль ная ва лю та, на жаль, не мо жа па хва-
ліц ца па вы шэн нем. До лар па да ра жэў на 30 руб лёў (плюс 
0,3%) да 9870. Еў ра на па чат ку тыд ня знач на вы рас ла, 
а пас ля ста ла зні жац ца. У вы ні ку — па да ра жэн не на 20 
руб лёў (плюс 0,1%) да 13570. Ра сій скі ру бель ады граў 
ад ра зу 6,5 гра шо вай адзін кі (плюс 2,4%) да 277.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

У Мі ніс тэр стве транс пар ту і 
ка му ні ка цый на па ся джэн ні 
пад ка мі тэ та па пы тан нях 
да рож на га бу даў ніц тва і 
транс парт на га за бес пя чэн ня 
ар га ні за цый на га ка мі тэ та па 
пад рых тоў цы і пра вя дзен ні 
сё ле та чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі бы лі раз гле джа ны 
пы тан ні ра бо ты транс пар ту 
пад час вы шэй на зва на га 
ме ра пры ем ства.

НА МАРШ РУ ТЫ — 
ДА ДАТ КО ВЫЯ АЎ ТО БУ СЫ

У ад па вед нас ці з Пла нам дзе-
ян няў Мінск ага гар вы кан ка ма па 
за бес пя чэн ні транс парт на га аб слу-
гоў ван ня ўдзель ні каў і гас цей чэм-
пі я на ту све ту па ха кеі пра ду гле джа-
на за куп ка 150 аў то бу саў. Ле тась 
на бы лі 114 аў то бу саў і 10 тра лей-
бу саў. У кра са ві ку МАЗ па ста віць 
яшчэ 36 аў то бу саў для вы ка нан ня 
га рад скіх пе ра во зак; 20 аў то бу саў 
«МАЗ-251» для аб слу гоў ван ня ка-
ман даў-удзель ніц чэм пі я на ту; 10 
аў то бу саў «МАЗ-107» па вы ша най 
кам форт нас ці для пе ра воз кі па са-
жы раў у рэ гу ляр ных зно сі нах у На-
цы я наль ны аэ ра порт Мінск.

Акра мя та го, для транс парт на га 
за бес пя чэн ня ў пе ры яд пра вя дзен-
ня чэм пі я на ту ААТ «Го мель аб лаў-
тат ранс» па стаў ле ны 3 аў то бу сы 
«МАЗ-251» і ў кра са ві ку бу дуць па-
стаў ле ны яшчэ 7 та кіх аў то бу саў.

Мін гар вы кан кам за цвер дзіў 11 
мэ та вых марш ру таў па са жыр ска-
га транс пар ту пад час пра вя дзен-
ня чэм пі я на ту све ту па ха кеі: «АВ 
«Цэнт раль ны» — «Мінск-Арэ на»; 
«АВ «Цэнт раль ны» — Сту дэнц кая 
вёс ка»; «АВ «Цэнт раль ны» — «Чы-

жоў ка-Арэ на»; «Мінск-Арэ на»  — 
«Чы жоў ка-Арэ на»; «Сту дэнц кая 
вёс ка  — На цы я наль ны аэ ра порт 
«Мінск»; «Сту дэнц кая вёс ка  — 
«Мінск-Арэ на»; «Сту дэнц кая вёс-
ка  — «Чы жоў ка-Арэ на»; «Ст.  м. 
«Аў та за вод ская» — «Чы жоў ка-
Арэ на»; «П.п. «Ло шы ца» — «Чы-
жоў ка-Арэ на»; «Ст. м. «Ня мі га»  — 
«Мінск-Арэ на»; «Ст.м. «Пуш кін-
ская» — «Мінск-Арэ на».

Ар га ні за ва на ра бо та аў то бу саў 
па марш руце №  300Э «Мінск — 

На цы я наль ны аэ ра порт «Мінск» з 
пры вяз кай іх ад праў лен ня да рас-
кла ду ру ху па вет ра ных суд наў. У 
пе ры яд пра вя дзен ня чэм пі я на ту 
све ту ін тэр вал ру ху аў то бу саў у На-
цы я наль ны аэ ра порт Мінск скла дзе 
не больш за 30 хві лін, у пі ка вы час 
— не больш за 15 хві лін.

У ста ліч ным мет ра па лі тэ не на 
ўсіх 25 стан цы ях пра ве дзе на ўлад-
ка ван не аб ме жа валь ных шуц-лі ній 
па кра ях плат форм. Пе ра аформ ле-
ны ка са выя вок ны і схе мы лі ній мет-
ра па лі тэ на, раз ме шча на да дат ко вая 
ін фар ма цыя на анг лій скай мо ве.

ЧЫ ГУН КА ВІ ТАЕ БА ЛЕЛЬ ШЧЫ КАЎ
На чы гу нач ных вак за лах стан-

цый «Мінск-Па са жыр скі» і «Брэст-
Цэнт раль ны» з 7 па 25 мая бу дуць 
круг ла су тач на пра ца ваць ка ар ды-
на цый ныя цэнт ры для вы ра шэн ня 
пы тан няў, звя за ных з су стрэ чай-
про ва да мі ўдзель ні каў і гас цей 
чэм пі я на ту, якія бу дуць пры бы ваць 
(вы бы ваць) чы гу нач ным транс пар-
там. Акра мя іс ну ю чых між на род-
ных кас вы дзе ле ны да дат ко выя 
спе цы я лі за ва ныя ка сы для про-
да жу бі ле таў за меж ным 
гра ма дзя нам.
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На пя рэ дад ні чэм пі я на туНа пя рэ дад ні чэм пі я на ту  ��

ТРАНС ПАРТ НІ КІ ГА ТО ВЫЯ. ПА ЕХА ЛІ!
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Вы ні кі вы ба раўВы ні кі вы ба раў  ��

КА МУ ЛЮ ДЗІ 
ДА ВЯ РА ЮЦЬ

Са ве ты аб на ві лі ся менш чым на па ло ву
Усе 1328 мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў Бе ла ру сі сфар міра ва ны ў 
пра ва моц ным скла дзе. Пра гэ та ўчо ра на па ся джэн ні Цэнт раль-
най вы бар чай ка мі сіі па вы ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх 
рэ фе рэн ду маў па ве да міў сак ра тар ЦВК Мі ка лай Ла за вік.

МЯС ЦО ВАЕ СА МА КІ РА ВАН НЕ 
Ў ЛІЧ БАХ

У вы ні ку вы ба раў у Бе ла ру сі 
сфар мі ра ва на 6 аб лас ных і Мін скі 
га рад скі Са ве ты дэ пу та таў, 118 ра-
ён ных, 10 га рад скіх Са ве таў у га ра-
дах аб лас но га пад па рад ка ван ня, 
14 гар са ве таў у га ра дах ра ён на га 
пад па рад ка ван ня, 25 па сял ко вых і 
1154 сель скія Са ве ты, паведамляе 
БЕЛТА. «Усе Са ве ты сфар мі ра ва-
ны ў пра ва моц ным скла дзе, і, у ад-
па вед нас ці з за ка на даў ствам, на 
пра ця гу ме ся ца па він ны пра вес ці 
ар га ні за цый ныя се сіі, гэ та зна чыць, 
пры сту піць да вы ка нан ня сва іх аба-
вяз каў», — ска заў сак ра тар ЦВК.

У ча ты рох вы бар чых акру гах 
вы ба ры не пра во дзі лі ся, у трох 
акру гах ба ла та ва ла ся па ад ным 
кан ды да це, якія не на бра лі не аб-
ход най коль кас ці га ла соў. Вы бар-
чых акруг, у якіх вы ба ры пры зна ны 
не са праўд ны мі, ня ма.

БОЛЬШ УСВЯ ДОМ ЛЕ НЫ ЎДЗЕЛ
Стар шы ні аб лас ных і Мін скай 

га рад ской вы бар чых ка мі сій да лі 
спра ва зда чу пе рад кі раў ніц твам 
ЦВК пра тое, як кам па нія прай шла 
ў рэ гі ё нах і ста лі цы. Іс тот ных па ру-
шэн няў за фік са ва на не бы ло, вы-
ба ры прай шлі ар га ні за ва на, у дэ ма-
кра тыч най і дзе ла вой аб ста ноў цы, 
ад зна ча ла ся пад час па ся джэн ня.

Вы со кую ад зна ку стар шы ні аб-
лас ных ка мі сій да лі зме нам і да паў-
нен ням у вы бар чым за ка на даў стве. 
Так, участ ко выя ка мі сіі ўпер шы ню 
ра зам з за пра шэн нем на ве даць 
вы бар чы ўчас так рас сы ла лі вы бар-
шчы кам ін фар ма цый ныя ма тэ ры я-
лы пра кан ды да таў у дэ пу та ты. Гэ та 
да па маг ло па вя лі чыць яў ку вы бар-
шчы каў, па коль кі яны маг лі за га дзя 
склас ці дум ку пра кан ды да таў, якія 
ба ла ту юц ца па іх акру гах, і зра біць 
усвя дом ле ны вы бар.

Са Br100 млрд, вы лу ча ных на 
пра вя дзен не мяс цо вых вы ба раў, 
бы ло сэ ка ном ле на Br22 млрд.

АМАЛЬ ТРА ЦІ НА 
КАН ДЫ ДА ТАЎ-ПАР ТЫЙ ЦАЎ 
АТРЫ МАЕ МАН ДАТ

Стар шы ня Цэнт раль най вы-
бар чай ка мі сіі Лі дзія Яр мо шы на 
на га да ла, што ся род за рэ гіст ра-
ва ных кан ды да таў у дэ пу та ты 
прад стаў ні коў пар тый бы ло 748. 
З іх абра на 248 ча ла век, ці ка ля 
30%, і гэ та ня дрэн ны па каз чык, 
лі чыць кі раў нік ЦВК.

«Пры нам сі, з за рэ гіст ра ва ных 
кан ды да таў у дэ пу та ты больш за 
3% бы лі пар тый цы. Ду маю, ся род 
вы бар шчы каў чле наў пар тый не 
больш. Гэ та зна чыць, як яны са-

цы яль на прад стаў ле ны ў гра мад-
стве, так яны бы лі прад стаў ле ны 
і ў вы бар чай кам па ніі», — ска за ла 
стар шы ня Цэнт р вы бар ка ма.

Кі раў ні ца ЦВК звяр ну ла ўва гу, 
што ўлас на пар тый на га вы лу чэн-
ня на мяс цо вых вы ба рах бы ло 
ма ла. Шмат якія пар тый цы вы лу-
ча лі ся шля хам збо ру под пі саў.

З 18 ты сяч 809 дэ пу та таў мяс-
цо вых Са ве таў толь кі 1,3% — 
прад стаў ні кі па лі тыч ных пар тый.

ПА ЛА ТА ПРАД СТАЎ НІ КОЎ 
УКАМ ПЛЕК ТА ВА НА

Цэнт раль ная ка мі сія Бе ла ру сі 
па вы ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб-
лі кан скіх рэ фе рэн ду маў так са ма 
пад вя ла вы ні кі паў тор ных вы ба-
раў дэ пу та та Па ла ты прад стаў ні-
коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру-
сі пя та га склі кан ня ў Го мель ска-
На ва бе ліц кай вы бар чай акру зе 
№ 36 і за рэ гіст ра ва ла дэ пу та там 
па гэ тай вы бар чай акру зе Але ну 
Аста пюк.

Яна на бра ла больш за 76% га-
ла соў вы бар шчы каў. Вы ба ры дэ-
пу та та пар ла мен та пра хо дзі лі на 
аль тэр на тыў най асно ве. У бю ле-
тэ ні для га ла са ван ня бы лі проз ві-
шчы яшчэ двух кан ды да таў: Мі ка-
лая Шкі рэ е ва, які на браў у вы ні ку 
ка ля 8% га ла соў, і Вік та ра Хо мі ча, 
яго вы нік — ка ля 7%.

НА СТУП НЫЯ ВЫ БА РЫ — 
ПРЭ ЗІ ДЭНЦ КІЯ

«Вы ба ры па він ны пра хо дзіць 
не паз ней, чым за два ме ся цы да 
за кан чэн ня тэр мі ну паў на моц тваў, 
гэ та зна чыць, не паз ней за 20 ліс-
та па да 2015 го да», — удак лад ні ла 
стар шы ня Цэнт раль най вы бар чай 
ка мі сіі Лі дзія Яр мо шы на.

Прэ зі дэнц кая вы бар чая кам па-
нія доў жыц ца тры ме ся цы. «Ка лі 
мы га во рым пра 20 ліс та па да, то, 
та кім чы нам, не паз ней 20 жніў ня 
вы ба ры па він ны быць пры зна ча-
ны», — ска за ла кі раў ні ца ЦВК.

Лі дзія Яр мо шы на па ве да мі ла, 
што зме ніц ца ў прэ зі дэнц кай вы-
бар чай кам па ніі з улі кам пры ня-
тых па пра вак у вы бар чае за ка-
на даў ства. Аса біс тыя вы бар чыя 
фон ды прэ тэн дэн таў на пост прэ-
зі дэн та да зво ле на ства раць яшчэ 
да та го, як яны афі цый на ста нуць 
кан ды да та мі, гэ та зна чыць, ужо з 
рэ гіст ра цыі іні цы я тыў ных груп. З 
гэ та га мо ман ту ўдзель ні кі пе рад-
вы бар най гон кі змо гуць аплач-
ваць вы дат кі. Па вя лі ча ны і па мер 
аса біс тых вы бар чых фон даў кан-
ды да таў у прэ зі дэн ты — з 3 да 9 
ты сяч ба за вых ве лі чынь (ад на БВ 
па куль скла дае Br130 тыс.)

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ЯНУ КО ВІЧ ЗА КЛІ КАЎ ЗА МЕСТ ВЫ БА РАЎ 
ПРА ВЕС ЦІ РЭ ФЕ РЭН ДУМ АБ ВЫ ЗНА ЧЭН НІ СТА ТУ СУ 
КОЖ НА ГА РЭ ГІ Ё НА УКРА І НЫ

Вік тар Яну ко віч у чар го вым сва ім зва ро це за клі каў за мест вы ба раў пра вес ці рэ фе рэн дум аб вы-
зна чэн ні ста ту су кож на га рэ гі ё на Укра і ны. «Як прэ зі дэнт, які з ва мі дум ка мі і ду шой, за клі каю кож на га 
раз важ лі ва га гра ма дзя ні на Укра і ны — не дай це са ма зван цам вас вы ка рыс тоў ваць. Па тра буй це пра-
вя дзен ня рэ фе рэн ду му аб вы зна чэн ні ста ту су кож на га рэ гі ё на ў скла дзе Укра і ны», — ска заў Вік тар 
Яну ко віч. На яго дум ку, уне се ныя ў за ка на даў ства Укра і ны зме ны, у тым лі ку аб вы ба рах прэ зі дэн та 
Укра і ны, «вы клю ча юць маг чы масць сум лен ных вы ба раў, ка лі б яны ні ад бы лі ся». Вік тар Яну ко віч так-
са ма па пра сіў Пар тыю рэ гі ё наў Укра і ны вы клю чыць яго з гэ тай пар тыі.

«НЕ Ў ГРО ШАХ ШЧАС ЦЕ», 
ВЫ СВЕТ ЛІ ЛІ БРЫ ТАН СКІЯ СА ЦЫ Ё ЛА ГІ

Бры тан скія і аме ры кан скія са цы ё ла гі апуб лі ка ва лі вы ні кі да сле да ван няў, што па каз ва юць, прад стаў-
ні кі якіх пра фе сій больш за ўсё за да во ле ны сва ёй пра цай. Вы ні кі ана лі ты каў са Злу ча на га Ка ра леў ства 

і Шта таў ра зы шлі ся, але па ка заль ным ста ла тое, што ўзро вень за ра-
бот най пла ты не заў сё ды вы зна чаў узро вень «шчас ця» і за да во ле нас ці 
ра бот ні ка. Са цы ё ла гі прый шлі да вы сно вы, што больш вы со кі ўзро вень 
за ра бот най пла ты не ра біў іх рэ спан дэн таў больш шчас лі вы мі — ку ды 
важ ней шым ака за ла ся ўсве дам лен не ча ла ве ка, што ён сва ёй пра цай 
пры но сіць ка рысць гра мад ству. Мае зна чэн не, зра зу ме ла, так са ма 
аса біс тая схіль насць да той ці ін шай пра цы. На прык лад, свя та ры 
з пры быт кам 34 ты ся чы до ла раў за год і фер ме ры, якія за раб ля лі 
ка ля 40 ты сяч, ака за лі ся на шмат больш шчас лі вымі за ін жы не раў, 
га да вы да ход якіх — 64,7 ты ся чы до ла раў. Як вы свет лі лі са цы ё ла гі, 
най больш за да во ле ны сва ёй пра цай прад стаў ні кі ду ха вен ства. За 
імі іш лі топ-ме не джа ры і вы со ка па стаў ле ныя чы ноў ні кі, ме не джа ры 
і ўла даль ні кі сель ска гас па дар чых прад пры ем стваў, спе цы я ліс ты па 
кі ра ван ні якас цю і тэх ніч ным рэ гу ля ван ні, ме не джа ры ў сфе ры ахо вы 
зда роўя, ура чы-прак ты кі, фер ме ры, ула даль ні кі гас ці ніц. У топ-10 тра-
пі лі так са ма элект ры кі і май стры па ме та ле. А вось са мы мі ня шчас ны мі 
ся бе ад чу ва лі ўла даль ні кі ба раў і су пра цоў ні кі мес цаў, дзе да зво ле ны 
про даж ал ка го лю.

МАСК ВА ВЫ РА ШЫ ЛА 
АД МЯ НІЦЬ ПА ГАД НЕН НІ 

З КІ Е ВАМ ПА 
ЧАР НА МОР СКІМ ФЛО ЦЕ
Прэ зі дэнт Ра сіі 27 са ка ві ка ўнёс у Дзярж-

ду му пра па но ву аб спы нен ні дзе ян ня шэ ра-
гу да га во раў з Укра і най, у тым лі ку па гад-
нен няў аб Чар на мор скім фло це. Пра гэ та 
па ве дам ля ец ца на сай це Крам ля. Ра ней 
спы ніць дзе ян не гэ тых да моў ле нас цяў аб 
ЧФ пра па на ваў Са вет бяс пе кі Ра сіі. Га вор-
ка ідзе аб пад пі са ных у 1997 го дзе па гад-

нен нях аб па дзе ле Чар на мор ска га фло ту, 
аб ста ту се і ўмо вах зна хо джан ня фло ту 
на тэ ры то рыі Укра і ны, аб уза е ма раз лі ках, 
звя за ных з па дзе лам ЧФ і зна хо джан нем 
фло ту на ўкра ін скай тэ ры то рыі, а так са ма 
аб па гад нен ні па пы тан нях зна хо джан ня 
ЧФ, пад пі са на га ў Хар ка ве ў 2010 го дзе.

Як га во рыц ца ў тлу ма чаль най за піс цы, 
прад мет гэ тых па гад нен няў стра ча ны з пры-
чы ны та го, што Крым пры ня лі ў склад Ра сіі.
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Айчына?

МЗС Бе ла ру сі атры ма ла па дып ла-
ма тыч ных ка на лах ін фар ма цыю аб тым, 
што з 11 кра са ві ка г.г. у Ту рэц кай Рэс-
пуб лі цы ўвод зяц ца но выя пра ві лы ўез-
ду ў кра і ну. Ві зы для ту рыс тыч ных або 
дзе ла вых па ез дак бу дуць вы да вац ца 
праз но вую элект рон ную сіс тэ му.

У Бе ла ру сі за цвер джа ны пра ві лы 
атэс та цыі ар га ні за цый і спе цы я ліс таў 
у га лі не бу даў ніц тва. Па ста но вай за-
цвер джа на па ла жэн не аб атэс та цыі 
кі раў ні коў, спе цы я ліс таў ар га ні за цый і 
ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў, якія 
ажыц цяў ля юць дзей насць у ар хі тэк тур-
най, го ра да бу даў ні чай, бу даў ні чай га лі-
не, вы кон ва юць ра бо ты па аб сле да ван-
ні бу дын каў і збу да ван няў.

ААТ «Газп рам транс газ Бе ла русь» 
за бяс пе чы ла ў 2013 го дзе мак сі маль-
ны аб' ём тран зі ту пры род на га га-
зу за апош нія пяць га доў у па ме ры 
48,8  млрд  куб. м і да сяг ну ла гіс та рыч на-
га мак сі му му тран зі ту па га за пра вод зе 
Ямал-Еў ро па — 34,7 млрд куб.м.

Кошт бу даў ніц тва ме ма ры яль на га 
комп лек су ў Трас цян цы скла дзе ка ля 
10 млн еў ра. Кошт пер шай чар гі бу-
даў ніц тва ме ма ры я ла, якая, маг чы ма, 
пач нец ца ўжо ў кра са ві ку гэ та га го да, 
скла дзе 5 млн еў ра. На доб ра ўпа рад-
ка ван не тэ ры то рыі Трас цян ца ў 2014 
го дзе Мін гар вы кан ка мам вы дат ка ва на 
ка ля 200 тыс. еў ра.


