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ПАДРАБЯЗНАСЦІ КОРАТКА

Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень
20 КАНАЛАЎ

ЦЫТАТА ДНЯ
Ва дзім 
ДЗЕ ВЯ ТОЎ СКІ, 
на мес нік стар-
шы ні Па ста-
ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад-
стаў ні коў па 
ахо ве зда роўя, 
фі зіч най куль-
ту ры, ся мей най 
і ма ла дзёж най па лі ты цы

«Ра дуе тое, што ця пер ай чын-
ныя ту ра пе ра та ры пра да стаў-
ля юць усё больш маг чы мас цяў 
для эк скур сій на га і па зна валь-
на га ад па чын ку, які ары ен та-
ва ны на ўні каль ныя пры род ныя 
комп лек сы і ба га тую гіс то рыю 
на шай кра і ны. Ра зам з тым, 
ту рыс тыч ны біз нес усё яшчэ не 
на дае на леж най ува гі раз віц цю 
спар тыў най інф ра струк ту ры. 
Гас ці ніч ны комп лекс па ві нен 
пра па ноў ваць ту рыс там маг-
чы масць ак тыў на га ад па чын-
ку, а по бач з ал ка голь ным ба-
рам, на прык лад, бы ло б ня бла га 
раз мяс ціць фі та-бар для тых, 
хто вя дзе зда ро вы лад жыц ця. 
У ад па чы валь ні ка, як мі ні мум, 
па він на быць маг чы масць вы-
ба ру, як пра вес ці час. На прык-
лад, не ліш нім бу дзе ўклю чыць 
спарт за лу, ве ла сі пед ную або пе-
ша ход ную пра гул ку, пар тыю ў 
тэ ніс, гуль ню ў бад мін тон ці 
ва лей бол».

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 11.04.2014 г. 
Долар ЗША    9920,00
Еўра 13750,00
Рас. руб. 279,50
Укр. грыўня 816,46

ЦЯП ЛО 
НЕ СПЯ ША ЕЦ ЦА

Уна чы на су бо ту ча ка юц ца 
за ма раз кі да мі нус 2

Сён ня тэ ры то рыя на шай кра і ны тра піць пад 
уплыў ха лод ных па вет ра ных мас, якія ру ха юц ца 
да нас з бо ку Паў ноч най Еў ро пы, па ве да мі ла 
рэ дак цыі спе цы я ліст Рэс пуб лі кан ска га гід ра-
мет цэнт ра Мінп ры ро ды Воль га ФЯ ДО ТА ВА.

Пры па вы ша ным фо не ат мас фер на га ціс ку апад-
каў амаль не бу дзе, толь кі мес ца мі ў Брэсц кай і 
Го мель скай аб лас цях маг чы мы не вя лі кі дождж. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень ад 8 да 13 цяп ла. У 
вы хад ныя ат мас фер ны ціск пач не зні жац ца і пад 
уплы вам віль гот ных па вет ра ных мас мес ца мі прой-
дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Уна чы і ра ні цай у 
асоб ных ра ё нах ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
на су бо ту бу дзе 0 — плюс 5 гра ду саў, пры пра яс-
нен нях — да мі нус 2 гра ду саў. Удзень ста не больш 
кам форт на — 7-13 цяп ла, а па за ха дзе Брэсц кай 
воб лас ці — на ват да плюс 15 гра ду саў. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы на ня дзе лю бу дзе 1-6 цяп ла, удзень 
— плюс 10-17 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп-
ты каў, у па ня дзе лак і аў то рак з бо ку Бал тый ска га 
мо ра да нас за ві та юць ат мас фер ныя фран ты. Та му 
паў сюд на прой дуць даж джы. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы 2-7 цяп ла, удзень — плюс 8-14, а па поўд ні 
Бе ла ру сі ча ка ец ца да 16 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

На двор'еНа двор'е  ��

Жы хар ху та ра Стой лы Мі ка лай Та ра сюк, на род ны май стар Бе ла ру сі, 
лаў рэ ат Спе цы яль най прэ міі Прэ зі дэн та дзея чам куль ту ры і мас тац тва, 
ге рой не каль кіх да ку мен таль ных філь маў і фо та аль бо ма «Ся лян ская 
эн цык ла пе дыя», не зва жае на свой са лід ны ўзрост і пра цяг вае ства раць 
па-ра ней ша му ці ка выя кам па зі цыі, чым па цвяр джае ак сі ё му: твор час ці 
ўзрост не пе ра шко да. Ёсць на тхнен не — бу дзе і твор часць! Ад куль у 

82-га до ва га вяс коў ца бя рэц ца на тхнен не? Гэ тую за гад ку не раз га дае ні-
хто, і на ват сам мас так-разь бяр не здоль ны даць ад каз. Што па-доб ра му 
здзіў ляе, ён на ват не па кла па ціў ся пад лі чыць, коль кі драў ля ных фі гу рак 
зра біў. Хай са бе не за ўсё жыц цё, а толь кі для тво раў, якія зме шча ны ў 
драў ля най па бу до ве ў яб лы не вым са дзе — му зеі-га ле рэі. Сто, 
ты ся чу, дзве ты ся чы?..
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ТВОРЧАСЦЬ — ТВОРЧАСЦЬ — 
ЭКАЛОГІЯ ДУШЫЭКАЛОГІЯ ДУШЫ

УПА КОЎ КА-БУ ТЭРБ РОД
Tеtrа Раk — упа коў ка трох-

слой ная: кар дон, алю мі ній у 
вы гля дзе фоль гі і по лі эты лен. 
Скла да насць пе ра апра цоў кі за-
клю ча ец ца ў раз дзя лен ні гэ тых 
плас тоў, бо, па сут нас ці, кож ны 
з ма тэ ры я лаў з'яў ля ец ца дру гас-
ным ма тэ ры яль ным рэ сур сам. 
На вы ха дзе атрым лі ва юц ца два 
ві ды сы ра ві ны — цэ лю лоз нае 
ва лак но і по лі алю мі ній. Пер шая 
ідзе для вы твор час ці кар до ну і 
па пе ры, дру гая — на гас па дар-
чыя скры ні і ёміс тас ці. Па гэ тай 
схе ме пра цу юць у Еў ро пе і СНД. 
Ад нак у Бе ла ру сі мес цаў для пе-
ра апра цоў кі та ко га ты пу ўпа коў-
кі ня ма. «Адзі нае ра шэн не для 
спа жыў ца — змен шыць аб' ём 
упа коў кі, па прос ту сціс нуў шы 
яе пе рад тым, як вы кі нуць у 
кан тэй нер», — за ўва жыў Ана-
толь Ка лач. На ват ка лі вы кід-
ваць Tеtrа Раk у кан тэй не ры для 
ма ку ла ту ры, на сар та валь най 
стан цыі іх усё роў на ад бя руць 
і за вя зуць на па лі гон з ін шым 
смец цем, гэ та па-
цвер дзіў Аляк сандр 
Жу ка вец.

Ёсць праб ле маЁсць праб ле ма  ��

ДА СТАЦЬ ГРО ШЫ З УПА КОЎ КІ
«Тэт ра пак» — ад хо ды з «перс пек ты вай»

Дру гас най пе ра апра цоў кай па пе ры, шкла ці плас ты ку сён ня 
ні ко га не здзі віць — ёсць спе цы яль ныя кан тэй не ры, пунк-
ты пры ёму. А вось па пу ляр ная ўпа коў ка Tеtrа Раk, у якой 
пра да юц ца ма лоч ная пра дук цыя, со кі, ві но, не мае спе цы-
яль ных мес цаў уты лі за цыі. Ці маг чы ма даць дру гое жыц цё 
Tеtrа Раk і што ў гэ тым кі рун ку сён ня ро біц ца ў кра і не? Пра 
перс пек ты вы з'яў лен ня спе цы яль на га прад пры ем ства гу-
та ры лі су пра цоў нік па хі міч най бяс пе цы і ад хо дах Цэнт ра 
эка ла гіч ных ра шэн няў Ана толь Ка лач, га лоў ны ін жы нер 
КУП «Эка рэс» Аляк сандр Жу ка вец, прад стаў ні кі кам па ніі 
Tеtrа Раk у Бе ла ру сі Вік тар Мас ка лёў і Аляк сандр Бар су коў, 
спе цы я ліст дзяр жаў на га прад пры ем ства «Апе ра тар дру гас-
ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў» Воль га Вол ка ва.
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Ужо чац вёр ты ме сяц за пар 
на мін скім рын ку жыл лё вай не ру хо мас ці 
на зі ра ец ца са праўд ны «мёрт вы» се зон, 
ка лі коль касць здзе лак куп лі-про да жу 
ква тэр па мен шы ла ся ў ра зы. 
Гэ тая ака ліч насць пэў ным чы нам 
ад гук ну ла ся і на сі ту а цыі з арэн дай 
пры ват на га жыл ля. Пра сён няш нюю 
сі ту а цыю на ста ліч ным рын ку арэн ды 
і пра гно зы на блі жэй шую перс пек ты ву 
ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» па ве да мі ла 
на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра 
Цэнт ра ганд лю не ру хо мас цю 
«ПА КА ДАН» Ак са на ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Іс нуе вы бар на ват ся род 
бюд жэт ных ква тэр

Ця пер сі ту а цыя іс тот на змя ні ла ся, бо з 
рын ку знік ла вя лі кая коль касць ме на ві та 
нер во вых клі ен таў, якім арэнд ныя ква тэ ры 
не аб ход на бы ло знай сці амаль ім гнен на. 
Сён ня по пыт кры ху па мен шыў ся і ад на ча-
со ва сур' ёз на па вя лі чы ла ся пра па но ва да-
во лі якас ных жы лых па мяш кан няў. Ад куль 
яны «зва лі лі ся»? Усё тлу ма чыц ца рын кам 

куп лі-про да жу ква тэр, які зна хо дзіц ца ўжо ў 
пра цяг лым «за ві сан ні». У ка та ло гах на про-
даж ця пер зна хо дзіц ца іх ба дай мак сі маль-
ная коль касць (ка ля 7,5 ты ся чы аб' ек таў). 
Ра зам з тым, ка лі ква тэ ры больш за два ме-
ся цы не зна хо дзяць са бе но вых улас ні каў, то 
яны амаль аў та ма тыч на трап ля юць у раз рад 
арэнд на га жыл ля. Лю дзі зда юць та кую не ру-
хо масць на не пра цяг лы час, та му і цэн нік на 
іх ні жэй шы за рын ка вы. А пры вя лі кай пра-
па но ве па доб ных ква тэр па чы нае зні жац ца 
агуль ны «та рыф» арэн ды і па ўсіх сег мен тах 
здым на га жыл ля.

Так зда ры ла ся, што ця пер на рын ку пер-
шую скрып ку іг ра юць ме на ві та па тэн цы яль-
ныя ква та ран ты. Вы бар у іх сён ня мак сі маль-
ны па ўсіх ка тэ го ры ях жыл ля. Так, у ка та лог 
пра па но вы агенц тва на ша га экс пер та за 
дзень трап ляе ча сам да не каль кіх дзя сят каў 
све жых ква тэр, ся род якіх ха пае і 
бюд жэт ных.

Здым нае жыл лёЗдым нае жыл лё  ��

АЖЫ Я ТА ЖУ НЕ ЧА КА ЕЦ ЦА?АЖЫ Я ТА ЖУ НЕ ЧА КА ЕЦ ЦА?
Экс пер ты ста ліч на га рын ку арэн ды праг на зу юць, што знач на га Экс пер ты ста ліч на га рын ку арэн ды праг на зу юць, што знач на га 
па ве лі чэн ня по пы ту на здым нае жыл лё пад час ЧМ па ха кеі не бу дзепа ве лі чэн ня по пы ту на здым нае жыл лё пад час ЧМ па ха кеі не бу дзе
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Ка лі ква тэ ры больш за два ме ся цы 
не зна хо дзяць са бе но вых улас ні каў, 
то яны амаль аў та ма тыч на трап ля юць 
у раз рад арэнд на га жыл ля.
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СА ПРАЎД НАЕ ПІ ВА 
ПАХ НЕ ХЛЕ БАМ

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка на на ра дзе аб ста не 
і перс пек ты вах раз віц ця пі ва вар най га лі ны 
рас кры ты ка ваў яе за зда чу па зі цый

Прэ зі дэнт на га даў, што мі ну лы раз ад па вед ныя пы тан-
ні аб мяр коў ва лі ся пры клад на сем га доў та му, па ве дам ляе 
БЕЛ ТА. Та ды бы лі пры ня ты ра шэн ні аб буй на маш таб ным 
тэх ніч ным пе ра асна шчэн ні пі ва вар ных за во даў, пра ві лах 
ува хо джан ня на бе ла рус кі ры нак вя ду чых су свет ных пі ва-
вар ных кам па ній. На ма дэр ні за цыю га лі ны бы ло вы дат ка-
ва на $300 млн, у тым лі ку $30 млн бюд жэт ных срод каў, $160 
млн — улас ных срод каў як дзяр жаў ных, так і пры ват ных 
кам па ній, бы лі пры цяг ну ты знач ныя крэ дыт ныя рэ сур сы 
бе ла рус кіх і за меж ных бан каў. «Мы аб ста ля ва лі прад пры-
ем ствы вы со ка тэх на ла гіч ным аб ста ля ван нем су свет ных 
кам па ній», — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

У вы ні ку вы твор чыя ма гут нас ці па вя лі ча ны прак тыч на да 
70 млн дэ ка літ раў пі ва за год, ча го да стат ко ва для за бес пя чэн ня 
па трэб унут ра на га рын ку і па ста вак гэ тай пра дук цыі на экс парт. 
У кра і не што год на рых тоў ва ец ца больш за 150 ты сяч тон пі ва-
вар на га яч ме ню, яко га па він на ха паць для за бес пя чэн ня ўлас най 
вы твор час ці і экс пар ту. Але сён ня, па вод ле слоў кі раў ні ка дзяр-
жа вы, гэ та га лі на «не прос та куль гае, а зні шча ец ца».

Аляк сандр Лу ка шэн ка за ўва жыў, што на 80% ай чын ная пі ва вар-
ная га лі на, якая па він на быць вы со ка да ход най, бы ла рас пра да дзе на і 
пры ва ты за ва на, а ў ру ках дзяр жа вы за ста ло ся толь кі 20%. Прэ зі дэнт 
пры вёў звест кі ста тыс ты кі, што ство ра ныя вы твор чыя ма гут нас ці 
вы ка рыс тоў ва юц ца толь кі на 60%, а на пра ця гу апош ніх трох га доў 
аб' ём вы твор час ці пі ва ў Бе ла ру сі ска ра ча ец ца, а ім парт рас це. «Ні ў 
ад ной кра і не пры раз віц ці ўлас най вы твор час ці ня ма та ко га ім пар ту 
— 30%, — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар. — Ча му за меж ным вы твор-
цам вы гад на ва зіць яго за ты ся чы кі ла мет раў, а на шы кам па ніі, як 
дзяр жаў ныя, так і пры ват ныя, у ся бе до ма губ ля юць ры нак?»

Аляк сандр Лу ка шэн ка ак цэн та ваў ува гу на не вы ка нан ні пла-
наў ура да па ім парт аза мя шчэн ні. Боль шасць пі ва вар ных ар га-
ні за цый, і дзяр жаў ных, і пры ват ных, на пра ця гу апош ніх трох 
га доў цер піць стра ты. Прэ зі дэнт пры знаў, што на фо не агуль най 
кар ці ны ёсць адзін ка выя пры кла ды пі ва вар ных прад пры ем стваў, 
якія ак тыў на раз ві ва юц ца, пра цу юць пры быт ко ва, з вы со кай 
за груз кай ма гут нас цяў, і на рошч ва юць вы твор часць. «Гэ та свед-
чыць аб тым, што маг чы мас ці для эфек тыў най пра цы на рын ку 
ёсць», — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

У вы пад ку не эфек тыў най пра цы пры ват ных пі ва вар ных кам па-
ній яны бу дуць вер ну тыя пад кант роль дзяр жа вы, за явіў Прэ зі дэнт, 
ад зна чыў шы, што ў свой час пры до пус ку за меж ных вы твор цаў на 
бе ла рус кі піў ны ры нак вы зна ча ла ся, што ін вес та ры бу дуць зай мац ца 
раз віц цём сы ра він ных зон, па шы рэн нем асноў най вы твор час ці, ім-
парт аза мя шчэн нем і на рошч ван нем экс пар ту. «У 2015 го дзе вы мне 
да ло жы це аб вы ні ках пра цы, і ка лі хоць ад но прад пры ем ства бу дзе 
ніз ка рэн та бель ным або страт ным, асаб лі ва з лі ку пры ва ты за ва ных, 
яны не ад клад на, як «Ка му нар ка» і «Спар так», бу дуць вер ну ты ва 
ўлас насць дзяр жа вы, — за явіў бе ла рус кі лі дар. — Ка лі і не вер ну ты, 
то бу дуць узя тыя жа лез на пад кант роль і кі ра ван не дзяр жа вы».

Як ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка, па за явах да свед ча ных 
спе цы я ліс таў і лю дзей, якія ўжы ва юць пі ва, ім парт ная пра дук цыя 
на шпі га ва ная роз на га ро ду сма ка вы мі да баў ка мі і кан сер ван та мі. 
«Бе ла рус кае пі ва — на ту раль нае», — упэў не ны кі раў нік дзяр жа вы. 
У па цвяр джэн не Прэ зі дэнт рас па вёў, што мож на пра вес ці прос ты 
экс пе ры мент, каб аса біс та ў гэ тым пе ра ка нац ца: «Ка лі ідзя це ў лаз-
ню, вазь мі це ім парт нае пі ва і ай чын нае — як у нас бы ло пры ня та, 
пырс нуць на ка мя ні — і па ню хай це, чым гэ та ўсё пах не. Бе ла рус кае 
пі ва — гэ та пах хле ба. Гэ та ўсё жы вое і на ту раль нае».

РА СІ Я НЕ НЕ СУ ПРАЦЬ ПА РАД НІЦ ЦА З УКРА ІН ЦА МІ
Усе ра сій скі цэнтр вы ву чэн ня гра мад скай дум кі прад ста віў 

звест кі аб тым, што ад чу ва юць ра сі я не ў да чы нен ні да жы ха роў 
Укра і ны. Так, па вод ле апы тан ня, кож ны пя ты рэ спан дэнт ад чу-
вае да жы ха роў Укра і ны сім па тыю (21%) і па ва гу (20%). Ад нак 
у 18% апы та ных яны вы клі ка юць рас ча ра ван не, а асу джа юць 
су се дзяў 12%. Пры няць у сваю сям'ю вы хад цаў з Укра і ны га-
то выя 70% ра сі ян. Так ду ма юць як рэ спан дэн ты, якія на ве да лі 
Укра і ну (72%), так і тыя, хто ні ко лі там не быў (68%). У сваю 
чар гу, 19% апы та ных не ха це лі б мець па доб ных сва я коў. Пры 
гэ тым хоць бы раз у жыц ці Укра і ну да вя ло ся на ве даць 45% ра-

сі ян. Ра ней цэнтр апуб лі ка ваў вы ні кі ін ша га апы тан ня, якое па ка за ла, што больш за 90% 
гра ма дзян Ра сіі лі чаць пра віль ным ра шэн не аб пры няц ці Кры ма ў склад Ра сіі.

ПА СЕ АБ МЕ ЖА ВА ЛА ПАЎ НА МОЦ ТВЫ РА СІІ
У чац вер на па ся джэн ні Пар ла менц кай асамб леі Са ве та Еў ро пы (ПА СЕ) ра сій скую дэ ле-

га цыю па зба ві лі пра ва пры маць да кан ца го да ўдзел у га ла са ван нях, а так са ма ўвя лі яшчэ 
шэ раг санк цый. У рэ за лю цыі ПА СЕ дзе ян ні Ра сіі на зва ныя «анек сі яй Кры ма» і «ўзбро е най 
аку па цы яй» укра ін скай тэ ры то рыі. Маск ву аб ві на ва ці лі ў па гро зе вы ка ры стан ня ва ен най 
сі лы і пры знан ні вы ні каў «не за кон на пра ве дзе на га так зва на га рэ фе рэн ду му». Асамб лея 
мяр куе, што Ра сія па ста ві ла пад па гро зу ста біль насць і мір у Еў ро пе. Дэ ле га цыя Ра сіі 
пас ля гэ та га да тэр мі но ва па кі ну ла се сію.

ЯСТ РАБ БУ ДЗЕ АБА РА НЯЦЬ ГА ЛУ БОЎ ПА ПЫ РЫМ СКА ГА
Швей цар ская гвар дыя, якая слу жыць у Ры ме на вар це Свя то га Пра сто ла, зай ме ла 

спе цы яль на на трэ ні ра ва ную дра пеж ні цу па мя нуш цы Сіль вія для аба ро ны га лу боў мі ру ад 
на па ду дра пеж ных пту шак. Яст раб прай шоў спе цы яль ны 
курс на ву чан ня на поў на чы Іта ліі. У Ва ты ка не спа дзя юц-
ца, што птуш цы ўдас ца аба ра ніць па пскіх га лу боў, якіх 
тра ды цый на вы пус ка юць у Ва ты ка не, ад на па даў ін шых 
кры ла тых дра пеж ні каў. 26 сту дзе ня, пас ля тра ды цый най 
ня дзель най про па ве дзі, Па па Фран цыск на ва чах шмат-
ты сяч на га на тоў пу вы пус ціў у не ба га лу боў, якія да лё ка 
не па ля це лі, та му што іх за дзяўб лі чай кі і ва ро ны.

СА ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ СЕТ КІ 
РАЗ БУ РА ЮЦЬ АД НО СІ НЫ

Сет кі звя за ны з эма цый най і фі зіч най 
здра дай, раз ры ва мі ад но сін, па ка за ла но вае 
да сле да ван не. Пры чым пра цяг ласць ра ман-
тыч ных ста сун каў не ады гры вае ні я кай ро лі, 
за яў ляе Рас эл Клэй тан з Уні вер сі тэ та Мі су-
ры. Клэй тан да сле да ваў 581 ка рыс таль ні ка 
Twіtter роз ных уз рос таў. Лю дзей апыт ва лі на 
прад мет ак тыў нас ці ка ры стан ня са цы яль-
най сет кай. Так са ма на ву ко вец ці ка віў ся, 
ці бы лі кан флік ты з парт нё рам, звя за ныя 
з вы ка ры стан-
нем Twіtter. Вы-
свет лі ла ся: чым 
час цей сваю 
ак тыў насць ча-
ла век пра яў ляў 
у Twіtter, тым 
боль шай бы-
ла ры зы ка кан флік ту з парт нё рам. Ра ней 
Клэй тан пра во дзіў па доб нае да сле да ван-
не Facebook. Та ды бы ло да ка за на: час та та 
вы ка ры стан ня са цы яль най сет кі прад каз-
ва ла на яў насць звя за ных з ёй кан флік таў, 
якія пры во дзі лі да раз во ду і рас ста ван ня. 
У лю бым вы пад ку, на ву ко вец ра іць ска ра-
ціць час ка ры стан ня са цы яль най сет кай, 
ка лі ма юц ца праб ле мы ў аса біс тым жыц ці. 
Спра ва ў тым, што лю дзі, якія за над та ак-
тыў на ка рыс та юц ца са цы яль ны мі сет ка мі, 
мо гуць ухі ляц ца ад зно сін з парт нё рам, а 
гэ та, зра зу ме ла, су пра ва джа ец ца рос там 
не да ве ру.

Усе за роб ле ныя на рэс пуб лі кан-
скім су бот ні ку срод кі ў гэ тым го дзе 
пой дуць на ства рэн не цэнт ра па зіт-
рон на-эмі сій най та маг ра фіі ў РНПЦ 
ан ка ло гіі і ме ды цын скай ра ды я ло гіі 
імя М.М. Аляк санд ра ва. Аб гэ тым 
на па ся джэн ні ра бо чай гру пы па 
пад рых тоў цы су бот ні ка па ве да міў 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі 
Ана толь То зік.

У Бе ла ру сі пра жы ва юць амаль 
29 тыс. бы лых вяз няў фа шысц кіх 
канц ла ге раў, ге та і ін шых мес цаў 
пры му со ва га ўтры ман ня. Ся род 
рэ гі ё наў рэс пуб лі кі больш за ўсё 
бы лых вяз няў на 1 сту дзе ня гэ та-
га го да на ліч ва ла ся ў Ві цеб скай 
воб лас ці (6 тыс. 767 ча ла век), 
менш за ўсё — у Гро дзен скай 
воб лас ці (1 тыс. 786).

Урад рас тлу ма чыў асоб ныя пы-
тан ні спаг нан ня ўты лі за цый на га 
збо ру ў Бе ла ру сі. Так, пры гра да-
цыі транс парт ных срод каў фар му-
лёў кі «ад» і «да» трэ ба ата я сам лі-
ваць з фар му лёў ка мі «звыш» і «не 
больш за» ад па вед на. На прык лад, 
транс парт ны сро дак з ра бо чым 
аб' ёмам ру ха ві ка роў на 2 тыс. 
куб. см трэ ба ад но сіць да гру пы ад 
1 тыс. да 2 тыс. куб. см.

У ха кей ным клу бе «Ды на ма-
Мінск» уве дзе на но вая кі ру ю чая па-
са да — ге не раль ны ме не джар. На 
яе на зна ча ны Ула дзі мір Бе раж коў.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

Дзярж рэ гіст ра цыя ле ка вых 
срод каў бу дзе спро шча на
А су ма штра фаў за па ру шэн не пра ві лаў 
да рож на га ру ху ста не фік са ва най

На чар го вым па ся джэн ні чац вёр тай се сіі 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 дэ пу та ты раз гле дзе лі 19 за ко на пра ек таў, якія ты-
чац ца са мых роз ных сфер жыц ця гра мад ства, і адзін пра ект 
па ста но вы Па ла ты прад стаў ні коў.

АД НОЛЬ КА ВАЯ ДА СТУП НАСЦЬ
У пер шым чы тан ні быў пры ня ты пра ект За ко на «Аб уня сен ні 

змя нен няў і да паў нен няў у За кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб ле ка-
вых срод ках». У ім пра па на ва на аб на віць і да поў ніць па ня цій ны 
апа рат, а так са ма ўнес ці зме ны, якія пра ду гледж ва юць спра-
шчэн не ад мі ніст ра тыў най пра цэ ду ры дзяр жаў най рэ гіст ра цыі 
ле ка вых срод каў. Ва сіль ЖАР КО, мі ністр ахо вы зда роўя, па-
ве да міў, што пра ект за ко на пра ду гледж вае роз ніч ную рэа лі за-
цыю ле ка вых срод каў па-за ап тэ ка мі — пад час пра вя дзен ня 
між на род ных спар тыў ных спа бор ніц тваў, а так са ма 
куль тур на-ма са вых ме ра пры ем стваў. 2
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