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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Па гад нен не па між ура да мі Бе ла ру сі і 

Тур цыі аб уза ем най ад ме не віз ус ту піць 
у сі лу сё ле та з 1 чэр ве ня. Гэ та азна чае, 
што бе ла рус кія гра ма дзя не змо гуць зна-
хо дзіц ца на тэ ры то рыі Тур цыі на пра ця гу 
30 дзён, не афарм ля ю чы ві зы. На пра ця-
гу ад на го го да мож на бу дзе ўяз джаць у 
Тур цыю без ві зы шмат ра зо ва, але агуль-
ны тэр мін та ко га зна хо джан ня не па ві нен 
пе ра вы шаць 90 дзён.

ІХ Бе ла рус кі між на род ны ме ды я-
фо рум прой дзе 8-12 чэр ве ня пад дэ-
ві зам «Парт нёр ства ў імя бу ду чы ні: 
рэа ліі гла баль на га све ту». Свой удзел 
у ме ра пры ем стве па цвер дзі лі ўжо 20 
кра ін.

Га лоў ным трэ не рам но ва га клу ба 
эк стра лі гі чэм пі я на ту Бе ла ру сі па ха кеі 
«Ды на ма-Ма ла дзеч на», які пач не вы-
ступ лен не з се зо на 2014/15, на зна ча ны 
Дзміт рый Краў чан ка.

Больш як сто ад ва ка таў Бе ла ру сі ў 
час ЧС-2014 га то вы ака заць юры дыч ную 
да па мо гу за меж ным гас цям і пра вес ці 
кан суль та цыі на іх род най мо ве. Поў ны 
спіс ад ва ка таў, якія сва бод на ва ло да юць 
за меж ны мі мо ва мі, раз ме шча ны на сай-
це РКА — www.rkа.bу.

Свя точ ны са лют 9 мая, пры све ча ны 
69-й га да ві не Пе ра мо гі, у Мін ску пач нец-
ца ў 23.00. Пра вя дзен не са лю ту пе ра-
но сіц ца на цём ны час су так для больш 
ві до вішч на га і поў на маш таб на га ўспры-
ман ня.
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Сяр гей НА ВІЦ КІ, на мес нік 
стар шы ні Са ве та па раз віц ці 
прад пры маль ніц тва:

«Ус ту па ю чы ў Еў ра зій скі 
эка на міч ны са юз (ЕА ЭС), 
Бе ла русь і, у пры ват нас ці, 
рэ аль ны сек тар яе эка но-
мі кі па він ны быць га то вы 
да жорст кай кан ку рэн цыі, 
якая з ча сам бу дзе толь кі 
на рас таць. Та му га лоў нае, 
што мы па він ны зра біць, 
— гэ та па вя лі чыць эфек-
тыў насць на шых прад-
пры ем стваў і мак сі маль на 
па вы сіць якасць та ва раў і 
па слуг. Гэ та адзі ны шанц 
на вы жы ван не ў но вым ін-
тэ гра цый ным аб' яд нан ні. 
Па коль кі, у ад роз нен не ад 
сва іх парт нё раў па са ю зе 
— Ра сіі і Ка зах ста на, Бе ла-
русь не мае ўлас ных энер-
га нось бі таў, яна па він на 
мак сі маль на вы ка рыс тоў-
ваць свае ве ды і пра па ноў-
ваць якас ныя па слу гі».

Цяж ка знай сці ча ла ве ка, які б ні 
ра зу ў жыц ці не ба чыў пры ма-
ца ва ны да якой сьці па верх ні на 
ўчаст ку шэ ры «пу зыр», ва кол 
яко га лё та юць во сы або шэрш ні. 
І час та гэ та ад бы ва ец ца з-за эле-
мен тар най ня дбай нас ці. Та му пра-
фі лак ты кай трэ ба за няц ца ў маі, 
каб у лі пе ні ці жніў ні не атры маць 
пад бо кам не ча ка ны сюр прыз у 
вы гля дзе гняз да з на ся ко мы мі.

— Во сы і шэрш ні бу ду юць гнёз ды не 
за ноч, а на пра ця гу не каль кіх ме ся цаў, 
— га во рыць па моч нік мі ніст ра па над-
звы чай ных сі ту а цы ях Ві таль НА ВІЦ КІ. 
— Для свай го бу ду ча га жыт ла яны вы бі-
ра юць цём ныя, ха лад на ва тыя, за ціш ныя 
мес цы. У пры ват ных да мах і гас па дар чых 
па бу до вах гэ та га ры шчы, пад ва лы, за кут-
кі, за які мі не со чаць не вель мі дбай ныя 
гас па да ры. З да па мо гай ман таж най пе ны 
або бу даў ні чых су ме сяў трэ ба лік ві да ваць 
не толь кі ўсе шчы лі ны, праз якія ня про ша-
ныя гос ці мо гуць за брац ца ў бу ды нак, але 
і пе ра крыць шлях у сха ва ныя по лас ці, якія 
мо гуць утва рац ца пад пад ло гай ці ва гон-
кай. У шмат па вяр хо вых да мах не бяс печ-
ныя на ся ко мыя лю бяць бу да ваць гнёз ды 
па між сты ка мі бе тон ных пліт.

Што ад мет на, ме га по ліс ча мусь ці больш 
прый шоў ся да спа до бы ме на ві та во сам. Ле-
тась ста ліч ныя ра таў ні кі вы яз джа лі зма гац-
ца з імі 282 ра зы, і толь кі ча ты ры рэй сы 
бы лі скі ра ва ны су праць шэрш няў... Пры 
гэ тым па кра і не на іх до лю пры хо дзіц ца 
чвэрць вы ез даў. Уво гу ле, за да ча па лік ві да-
цыі гнёз даў не бяс печ ных на ся ко мых бы ла 
ўскла дзе на на на шы пад раз дзя-
лен ні ў мі ну лым го дзе.

КРЫ ЛА ТЫЯ 
АГРЭ СА РЫ
Пра фі лак тыч ныя ме ра пры ем ствы, 
скі ра ва ныя су праць во саў і шэрш няў, трэ ба пра во дзіць за разНа пя рэ дад ні Дня Пе ра-

мо гі ганд лё выя ар га ні за-
цыі ра зам з пра мыс ло-
вы мі прад пры ем ства мі 
і па стаў шчы ка мі пра вя-
дуць ак цыі па зні жэн ні 
цэн, пра да ста вяць бяс-
плат ныя да дат ко выя па-
слу гі, пра па ну юць шы-
ро кі спектр су ве нір най і 
тэ ма тыч на аформ ле най 
пра дук цыі, па ве да мі лі 
ў га лоў ным упраў лен-
ні спа жы вец ка га рын ку 
Мін гар вы кан ка ма.

ААТ «ЦУМ Мінск» 8 і 9 мая 
пра да ста віць ве тэ ра нам і пры-
раў на ва ным да іх ка тэ го ры ям 
асоб зніж ку 15 пра цэн таў на 
ўвесь асар ты мент не хар чо вых і 
хар чо вых та ва раў (акра мя рэ гу-
лю е мых). УП «Уні вер маг «Бе ла-
русь» 8 мая для ўсіх па куп ні коў 
зні жае цэ ны на 15 пра цэн таў на 
ўсе пра мыс ло выя та ва ры кош-
там больш за 10 ты сяч руб лёў. 
9 мая ве тэ ра нам, ін ва лі дам і 
ўдзель ні кам Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, во і нам-ін тэр на цы я на ліс-

там пра да стаў ля ец ца зніж ка 15 
пра цэн таў на ўсе пра мыс ло выя 
та ва ры, бяс плат ныя па слу гі па 
пад гон цы швей ных вы ра баў, 
рас кроі тка ні ны. ТАА «Ганд лё-
вы дом «На Ня мі зе» 8 мая ўру-
чыць па да рун кі чле нам сем' яў 
ва ен на слу жа чых, за гі ну лых у 
Аф га ні ста не.

ААТ «ГУМ» па 11 мая пра во-
дзіць для ве тэ ра наў ак цыю са 
зні жэн нем цэн на не хар чо выя 
та ва ры 25 пра цэн таў (зніж ка 
да ец ца на пад ста ве ку по на, які 
мож на атры маць у ін фа цэнт ры 
ўні вер ма га пры прад' яў лен ні ад-
па вед на га па свед чан ня).

УП «Кір маш» 9 мая дае 
зніж ку 10 пра цэн таў на ўсе 
не хар чо выя та ва ры. ЗАТ 
«ФОМ «Луч» па 10 мая абя-
цае зніж ку 20 пра цэн таў на 
абу так ай чын най вы твор час ці 
і ўпа коў ку па ку пак у па ке ты з 
фір мен най сім во лі кай.

Ганд лё выя ар га ні за цыі 
ста лі цы ў маі пра вя дуць рэ-
клам ныя ак цыі з уру чэн нем 
па да рун каў і су ве ні раў, пра-
па ну юць усім па куп ні кам шы-

ро кі асар ты мент та ва раў па 
су пер цэ нах са зніж кай 15-40 
пра цэн таў (40 пра цэн таў — на 
муж чын скія ка шу лі ААТ «Эліз», 
асоб ныя ма дэ лі муж чын ска га і 
жа но ча га адзен ня ЗАТ «КіС», 
35 пра цэн таў — на асар ты мент 
тры ка таж ных вы ра баў ААТ 
«Але ся», 20 пра цэн таў — на 
асар ты мент абут ку ад «Сі вель-
гі», «Оты кі», «Бел кель ме», тэ-
ле ві за ры «Га ры зонт», юве лір-
ныя вы ра бы ААТ «Го мель скае 
ВА Крыс тал» і г.д.).

У пра вя дзен ні пе рад свя-
точ ных ме ра пры ем стваў 
удзель ні ча юць і ай чын ныя 
прад пры ем ствы пра мыс ло-
вас ці. ААТ «Стуж ка» пры на-
быц ці пра дук цыі на су му ад 
200 ты сяч руб лёў уру чае па-
да ру нак — 6 сур вэ так, ад 250 
ты сяч руб лёў — 12 сур вэ так. 
Гэ та ж прад пры ем ства прад-
стаў ляе шы ро кі асар ты мент 
пра дук цыі з на цы я наль най і 
дзяр жаў най сім во лі кай.

ЗАТ «Доб руш скі фар фо-
ра вы за вод» вы пус ціў се рыю 
куб каў да Дня Пе ра мо гі з ад-

па вед най тэ ма ты кай. У маі ў 
ганд лё вых ар га ні за цы ях го ра-
да і фір мен ных сек цы ях прой-
дзе ак цыя з уру чэн нем су ве ні-
раў пры на быц ці фар фо ра ва га 
по су ду на су му ад 150 ты сяч 
руб лёў. ААТ «Шкло за вод «Нё-
ман» так са ма па стаў ляе пра-
дук цыю ў свя точ ным афарм-
лен ні з ад па вед най тэ ма ты кай, 
а на пра ця гу мая ў фір мен най 
сет цы прад пры ем ства ўста ноў-
ле на зніж ка 20 пра цэн таў на 
ўсю пра дук цыю за во да.

Ар шан скі льно кам бі нат у 
сва іх фір мен ных кра мах пра-
во дзіць ак цыю «Чыр во ная ца-
на» са зні жэн нем ганд лё вай 
над баў кі на 20 пра цэн таў на 
асоб ныя кам плек ты па сцель-
най бя ліз ны.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Будзь у кур сеБудзь у кур се  ��

ЗНІЖ КІ ДА ДНЯ ПЕ РА МО ГІ 
І НА ПРА ЦЯ ГУ МАЯ

СБУ: СУ ПРАЦЬ КАН ДЫ ДА ТАЎ У ПРЭ ЗІ ДЭН ТЫ РЫХ ТУ ЕЦ ЦА ТЭ РАКТ
Служ ба бяс пе кі Укра і ны па пя рэ дзі ла кан ды да та ў прэ зі дэн ты Юлію 

Ці ма шэн ку, што су праць яе рых ту ец ца тэ ракт. Пра гэ та рас па вя ла «Укрін-
форм» прэс-сак ра тар па лі ты ка Ма ры на Са ро ка. «Ня гле дзя чы на гэ та, Юлія 
Ці ма шэн ка не пе ра пы ні ла ра бо чую па езд ку ў Мі ка ла еў скую воб ласць», 
— ад зна чы ла прэс-сак ра тар. Па вод ле яе слоў, па пя рэ джан не па сту пі ла 
ў ноч на 6 мая. У СБУ па цвер дзі лі гэ тую ін фар ма цыю, ад зна чыў шы, што 
ёсць па гро за жыц цю не толь кі Ці ма шэн кі. «Мы са праў ды атры ма лі ін фар-
ма цыю аб пэў най не бяс пе цы не каль кім па лі ты кам пад час іх па ез дак у паў-
днё выя і ўсход нія рэ гі ё ны. У тым лі ку ся род гэ тых па лі ты каў ёсць не каль кі 

кан ды да таў у прэ зі дэн ты. Усім ім аб гэ тым (аб па гро зе) па ве да мі лі», — цы туе ра бот ні каў прэс-цэнт ра СБУ 
«Укра ін ская праў да». Ін фар ма генц твам ста ла вя до ма, што ін фар ма цыя пра па гро зу для жыц ця да ты чыц ца 
так са ма кан ды да та ў прэ зі дэн ты, дэ пу та та пар ла мен та Пят ра Па ра шэн кі. Ён і Ці ма шэн ка лі чац ца фа ва ры-
та мі прэ зі дэнц кай гон кі.

КАБ ЗА ХА ВАЦЬ ПА МЯЦЬ, ВАР ТА ЦВЁР ДА ПРЫ ТРЫМ ЛІ ВАЦ ЦА 
РЭ ЖЫ МУ СНУ

Рэ жым сну ў ся рэд нім і ста лым уз рос це на ўпрост звя за ны з 
якас цю па мя ці. Па вод ле слоў су пра цоў ні каў Бры гам ска га жа но ча га 
шпі та ля, ка лі ча ла век спіць вель мі мно га ці вель мі ма ла, гэ та ад на-
знач на не га тыў на ада б'ец ца на па мя ці ў да лей шым, пі ша Busіnеss 
Stаndаrd. Так, жан чы ны, якія спа лі па 5 га дзін і менш або па 9 га дзін 
і больш у дзень, ме лі па гар шэн не па мя ці, эк ві ва лент нае ста рэн ню 
моз га на два га ды. Ідэа льны рэ жым сну — 7 га дзін у дзень. Ка лі ж 
пра цяг ласць сну з ча сам змя ня ец ца больш чым на дзве га дзі ны, 
то гэ та так са ма на шко дзіць па мя ці. На ву коў цы ра яць не змя няць 

пра цяг ласць сну на пра ця гу жыц ця, 
па ста ян на пры трым лі вац ца ад на го вы бра на га рэ жы му, каб за сце раг-
чы ся бе ад каг ні тыў ных па ру шэн няў. Ра ней су пра цоў ні ка мі Аме ры кан-
скай ака дэ міі ме ды цы ны сну бы ло ўста ноў ле на, што ліш нія га дзі ны сну 
пра ва ку юць раз віц цё дыя бе ту, сар дэч ных за хвор ван няў, тры вож нас ці і 
атлус цен ня. Па вод ле слоў на ву коў цаў, ап ты маль ная коль касць га дзін сну 
ска ра чае ры зы ку гэ тых за хвор ван няў і па ляп шае стан зда роўя лю дзей, 
ста рэй шых за 45 га доў.

У ІРА КУ ЛЕ ГА ЛІ ЗУ ЮЦЬ 
ШЛЮ БЫ 

З ДЗЕ ВЯ ЦІ ГА ДО ВЫ МІ?

У Іра ку прай шлі пер шыя з мо ман ту вы-
ва ду аме ры кан скіх вой скаў пар ла менц кія 
вы ба ры. Хоць іх афі цый ныя вы ні кі бу дуць 
пад ве дзе ны толь кі ў кан цы мая, ужо ця пер з 
вя лі кай до ляй ве ра год нас ці мож на ска заць, 
што пе ра мож цам ста не ця пе раш ні прэм' ер, 
шы іт Ну ры аль-Ма лі кі. Між тым, ад ным з пе-
рад вы бар ных абя цан няў яго ка бі не та бы ло 
пры няц це «За ко на Джа фа ры» аб аса біс тым 
ста ту се, які да зва ляе жа ніц ца з ма лень кі мі 
дзяў чын ка мі. Ця пер шлюб ны ўзрост у Іра-
ку скла дае 18 га доў. З да зво лу апе ку ноў 
ус ту піць у шлюб мож на і ў 15. Та кі па ра дак 
у кра і не іс нуе з 1959 го да. Ад нак, па вод ле 
«За ко на Джа фа ры», шлюб ны ўзрост для 
юна коў па ві нен быць зні жа ны да 15 га доў, 
а для дзяў чат (дак лад ней дзяў чы нак) — да 
дзе вя ці! Больш за тое: дзяў чын кі, ма ла дзей-
шыя за дзе вяць га доў, так са ма мо гуць вы-
хо дзіць за муж, але толь кі з да зво лу баць кі 
або дзе да.

ПРЭЗІДЭНТЫ АБ МЕР КА ВА ЛІ 
ШЫ РО КІ СПЕКТР ПЫ ТАН НЯЎ 

ДВУХ БА КО ВА ГА СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА
Ад бы ла ся тэ ле фон ная раз мо ва Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк-
санд ра Лу ка шэн кі з Прэ зі дэн там Ра сіі Ула дзі мі рам Пу ці-
ным, у час якой быў аб мер ка ва ны шы ро кі спектр пы тан няў 
двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва. Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы.

«У блі жэй шы час гэ тыя тэ мы ста нуць прад ме там аб мер ка ван ня 
ва ўра дах дзвюх кра ін, а так са ма на вы шэй шым уз роў ні», — ад-
зна чы лі ў прэс-служ бе.

«ДА РОЖ НАЯ КАР ТА» 
СЕЛЬ ГАС ВЫ ТВОР ЧАС ЦІ

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка па тра буе вы пра цоў кі 
і рэа лі за цыі комп лек су мер па па вы шэн ні эфек тыў нас ці 

ра бо ты аг ра пра мыс ло ва га комп лек су
Аб гэ тым кі раў нік дзяр жа вы за явіў, за слу хоў ва ю чы дак лад 
аб вы ні ках ра бо ты між ве да мас най ра бо чай гру пы для вы ра-
шэн ня праб лем ных пы тан няў у АПК, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Прэ зі дэнт на га даў, што сфе ра сель скай гас па дар кі не адзі ная, дзе бы ло 
да ру ча на комп лекс на вы ву чыць і лік ві да ваць іс ну ю чыя праб ле мы. «Па доб-
ным чы нам мы па спра ба ва лі пра ана лі за ваць, і быц цам бы атры ма ла ся 
(па гля дзім, што на прак ты цы бу дзе), бу даў ні чую га лі ну, пры ня лі ад па вед-
нае ра шэн не. Ха чу на га даць, Анд рэй Ула дзі мі ра віч (кі раў нік Ад мі ніст ра-
цыі Прэ зі дэн та Анд рэй Ка бя коў. — за ўва га БЕЛ ТА ), што 1 лі пе ня ў нас 
час «Ч»: мы па він ны вы ка наць усё, што мною бы ло ска за на на на ра дзе, 
ча го б нам гэ та ні каш та ва ла», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Як ад зна чыў Прэ зі дэнт, на сель ніц тва так са ма хва лю юць пы тан ні 
раз віц ця жыл лё ва-ка му наль на га аб слу гоў ван ня. Вы ву чэн нем гэ тай 
сфе ры зай ма ец ца ра бо чая гру па на ча ле са стар шы нёй КДК Аляк-
санд рам Якаб со нам.

Што ты чыц ца трэ ця га кі рун ку — сфе ры сель скай гас па дар кі, то, 
па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, там не ўсё глад ка і, са мае га лоў нае, 
ня ма не аб ход най ад да чы і эфек тыў нас ці ў пра цы сель гас прад пры-
ем стваў. Прэ зі дэнт ад зна чыў, што част ка пы тан няў, якія ты чац ца 
пры чын сі ту а цыі ў сель скай гас па дар цы, ля жыць на па верх ні, але 
ёсць і не ка то рыя ін шыя, у тым лі ку скры тыя пры чы ны, як скла да ныя, 
так і прос тыя. Вы явіць іх і пра па на ваць шля хі ра шэн ня бы ло да ру ча на 
між ве да мас най ра бо чай гру пе на ча ле з прэм' ер-мі ніст рам. «Гэ тая 
гру па па він на бы ла вы явіць пры чы ны не эфек тыў на га функ цы я на-
ван ня (ка лі браць у цэ лым) сель скай гас па дар кі ў пла не ад да чы ад 
тых ін вес ты цый, якія ту ды на кі ра ва ны. І, па-дру гое, са мае га лоў нае 
— нам трэ ба акрэс ліць шля хі вы ха ду з гэ тай сі ту а цыі. Не прос та 
вы ха ду, а шля хі эфек тыў на га раз віц ця сель ска гас па дар чай вы твор-
час ці і ўся го, што з ёй звя за на», — за явіў кі раў нік дзяр жа вы.

«Аграр ная» гру па на ча ле з Мі ха і лам Ула дзі мі ра ві чам (Мяс ні ко ві-
чам) пра пра ца ва ла гэ тыя пы тан ні і пра па на ва ла ней кую да рож ную 
кар ту, якую мы па він ны рэа лі за ваць у Бе ла ру сі ў сфе ры сель скай 
гас па дар кі, каб ужо ў гэ тым і на ступ ным го дзе мы ўба чы лі хоць ней-
кія вы ні кі», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пры гэ тым Прэ зі дэнт па пра сіў дак лад чы каў не па глыб ляц ца ў 
ню ан сы і дэ та лі: «Мы па він ны лю дзям шчы ра ска заць: «Вось што мы 
зро бім, а вось што ад вас ча ка ем і вы аба вя за ны зра біць».

СТРА ТЭ ГІЧ НЫ ПУНКТ 
ПА МІЖ АЗІ ЯЙ І ЕЎ РО ПАЙ

Бе ла русь аб мяр коў вае рэа лі за цыю су мес ных пра ек таў 
у вы со ка тэх на ла гіч ных га лі нах з Між на род ным фон дам 
су пра цоў ніц тва і парт нёр ства Чор на га мо ра і Кас пій ска га 
мо ра. Пра гэ та іш ла раз мо ва на су стрэ чы Прэ зі дэн та Бе-
ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі з прэ зі дэн там гэ та га фон ду 
Іс ма і лам Са фі, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што Бе ла русь вель мі за ці-
каў ле на ў раз віц ці вы со ка тэх на ла гіч ных на ву ка ё міс тых га лін. «На 
гэ тую пя ці год ку і бу ду чую мы вы зна чы лі га лоў ным кі рун кам раз віц ця 
апо ру на на ву ку, на су час ныя тэх на ло гіі. Мы, вя до ма, за ці каў ле ны 
ў тым, каб перс пек ты вы ля жа лі ў та кіх сфе рах, як на на элект ро ні ка, 
за хоў ван не і на за па шван не элект ра энер гіі і ін шыя. Гэ та тое, чым 
пры клад на зай ма е це ся і вы», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы, звяр та-
ю чы ся да за меж на га гос ця.

Кі раў нік дзяр жа вы за пэў ніў, што га то вы ака заць уся ля кую пад-
трым ку ў ра бо це фон ду ў Бе ла ру сі. «Я га ран тую ўся ля кую пад трым-
ку ва ша га фон ду. Вы ве да е це маю па лі ты ку, мы ў гэ тых ад но сі нах 
аб са лют на праз рыс тыя і сум лен ныя. Мы ха це лі б, каб тое, што вы 
абя ца е це, бы ло рэа лі за ва на», — ска заў ён.

У сваю чар гу, Іс ма іл Са фі па дзя ка ваў Прэ зі дэн ту Бе ла ру сі за 
пра да стаў ле ныя перс пек ты вы ак тыў на га су пра цоў ніц тва. Ён звяр нуў 
асаб лі вую ўва гу на геа гра фіч нае ста но ві шча Бе ла ру сі, якая зна хо-
дзіц ца ў стра тэ гіч най кроп цы і звяз вае Азію і Еў ро пу.

Між на род ны фонд пра па нуе рэа лі за ваць у Бе ла ру сі іна ва цый ны 
пра ект, які пра ду гледж вае пад пра ек ты ў га лі не элект ро ні кі (вы-
твор часць пры бо раў), энер ге ты кі (вы твор часць на на вуг ля род ных 
ва лок наў для лі ній элект ра пе ра дач), да рож на га бу даў ніц тва (аб-
лег ча ныя бу даў ні чыя кан струк цыі), а так са ма вы раб ру ха ві коў на 
ва да род ным па лі ве.

Бы хаў ская між ра ён ная ін спек цыя Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і 
рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь у гэ тыя май скія дні вя дзе 
ўзмоц не ны кант роль за вы ка нан нем пра ві лаў рыб най лоў лі і што дзён на па тру люе на 
ва да ёмах Бы хаў ска га і су сед ня га з ім Слаў га рад ска га ра ё на. Каб не раст ры бы пра-
хо дзіў у спры яль ных умо вах, се зон ная за ба ро на лоў лі бу дзе доў жыц ца па 30 мая.

— Асаб лі ва важ ны мі ўчаст ка мі для на шых рэй даў з'яў ля юц ца рэ чы шчы і пой мы 
рэк Дняп ро і Сож у не па срэд най бліз ка сці да рай цэнт раў і ін шых на се ле ных пунк таў, 

тэ ры то рыя ланд шафт на га за каз ні ка «Ста ры ца», ва да схо ві шча «Чы гі рын скае» і ін шыя 
ва да ёмы, — ка жа на мес нік на чаль ні ка Бы хаў скай ін спек цыі Ула дзі мір Руд неў. — На 
жаль, бра кань ер ства ў на шым гра мад стве яшчэ мае мес ца. Ня рэд ка нам да во дзіц ца вы-
цяг ваць з ва ды сет кі, сет ка выя пад' ём ні кі, «па ву кі», «тэ ле ві за ры» і ін шыя за ба ро не ныя 
снас ці. І асаб лі ва ўраж вае, што гэ та мы вы яў ля ем на ват у дні ін тэн сіў на га не рас ту.

НА ФО ТА ЗДЫМ КУ: на мес нік на чаль ні ка ін спек цыі Ула дзі мір РУД НЕЎ (зле ва) і дзяр жаў-
ны ін спек тар Аляк сандр БО СЫ ў час чар го ва га рэй ду на ста рым рэ чы шчы Дняп ра.

ДНЯП РОЎ СКІЯ ДНЯП РОЎ СКІЯ 
ВАР ТА ВЫЯВАР ТА ВЫЯ
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