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VELCOM ПЕ РА ГЛЯ ДАЕ ТА РЫ ФЫ
Ма біль ны апе ра тар velcom па вы сіў з 27 мая кошт не-
ка то рых сва іх та рыф ных пла наў і па слуг.

У пры ват нас ці, змя ні ла ся ве лі чы ня аба ненц кай пла ты, 
кошт зы ход ных га ла са вых на цы я наль ных вы клі каў для ўсіх 
та рыф ных пла наў, за вы клю чэн нем кар па ра тыў ных і спе-
цы яль ных. Па вя лі чы лі ся так са ма та ры фы на не ка то рыя 
да дат ко выя па слу гі, у тым лі ку па слу гі, якія аказ ва юц ца ў 
парт нёр стве з кан тэнт-пра вай да ра мі.

Кошт асноў ных па слуг (га ла са во га тра фі ку, SMS, MMS, 
ма біль на га ін тэр нэ ту) у рам ках усіх та рыф ных пла наў лі ней кі 
«Пры вет» і «Су вязь без аба вя за цель стваў» за стаў ся ра ней-
шым. Без змен за стаў ся і кошт ві дэа вы клі каў, зы ход ных 
га ла са вых між на род ных вы клі каў, га ла са вых вы клі каў і аба-
ненц кая пла та та рыф на га пла на «Са цы яль ны», аба ненц кая 
пла та та рыф ных пла наў лі ней кі «Тэ ле мет рыя». Па вы шэн не 
не за кра ну ла і што ме сяч ныя пла ця жы за аб ста ля ван не, на-
бы тае ў рас тэр мі ноў ку.

А з 10 чэр ве ня па да ра жан не за кра не ўсе кар па ра тыў ныя 
і спе цы яль ныя та рыф ныя пла ны, пры зна ча ныя для юры дыч-
ных асоб. Па вы сіц ца кошт па слуг пе ра да чы да ных, SMS і 
MMS у та рыф ных пла нах з аба ненц кай пла тай. З улі кам 
за пла на ва ных змен рост ся рэд ня га ра хун ку скла дзе 9%.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ВЕ ТЭ РА НЫ НА ПРЫ ВА ЛЕ
Свя та «Па кло нім ся вя лі кім тым га дам» наладжана 
ў Мін скай воб лас ці. У Сма ля віц кім га рад скім До ме 
куль ту ры ўчора ад быўся кан цэрт з удзе лам леп шых 
ве тэ ран скіх ама тар скіх ка лек ты ваў і ін ды ві ду аль ных 
вы ка наў цаў цэнт раль на га рэ гі ё на.

А на Кур ган Сла вы пас ля абе ду была ар га ні за ва на ім-
пра ві за ва ная тэ ма тыч ная пля цоў ка «На пры ва ле», дзе на-
вед валь ні кам пра па ну юць спе цы яль ную пра гра му, па час ту-
юць сал дац кай ка шай. Па вы ні ках свя та леп шы ве тэ ран скі 
ка лек тыў, а так са ма са ліс таў арг ка мі тэт па рэ ка мен дуе для 
ўдзе лу ў рэс пуб лі кан скім фес ты ва лі на род най твор час ці 
«Не ста рэ юць ду шой ве тэ ра ны», што ад бу дзец ца ў лі пе ні 
сё ле та.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Не звы чайна 
рана сёлета 
ў Гомельскай 
воблас ці саспелі 
клуб ніцы. 
На гарадскіх 
рынках гомельскія 
клубні цы 
прадаюцца 
некалькі дзён. 

НА ЗДЫМ КУ: 
Вера КЛІ ВО ВА 
з п. Камунар Буда-
Ка ша лёў ска га 
раёна пры вез ла 
на ры нак клуб ні цы 
са свай го ага ро да.

З 31 мая па 1 лі пе ня ў 
Бе ла ру сі бу дзе дзей ні-
чаць за ба ро на на лоў-
лю звы чай на га со ма.

— Гэ ты від не рас ціц ца 
паз ней, чым асноў ная ма са 
вя сен не-не рас ту ю чых рыб, 
якія жы вуць у на шых ва да-
ёмах, па коль кі для кам форт-
на га раз мна жэн ня тэм пе ра-
ту ра ва ды па він на пад няц ца 
як мі ні мум да 16 гра ду саў, — 
па тлу ма чы ла прэс-сак ра тар 
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 Воль-
га ГРА МО ВІЧ. — Па мер на-
не се най шко ды ў вы пад ку 
не за кон най зда бы чы со ма 
ў пе ры яд за ба ро ны скла дае 
тры ба за выя ве лі чы ні (у час 
без за ба ро ны — ад ну ба за-
вую ве лі чы ню). Ха ця ўжо з 
26 чэр ве ня, ка лі ўсту пае ў сі-
лу но вая рэ дак цыя пра ві лаў 
вя дзен ня ры ба лоў най гас-
па дар кі і ры ба лоў ства, гэ тая 
су ма па вя лі чыц ца ў 4 ра зы. 

Ін шы мі сло ва мі, 4 ба за выя 
ве лі чы ні за не за кон ную зда-
бы чу кож най асо бі ны со ма 
ў звы чай ны час і 12 ба за-
вых — пад час за ба ро ны.

Згод на з но вы мі пра ві ла-
мі, пе ры яд за ба ро ны на лоў-
лю звы чай на га со ма бу дзе 
па вя лі ча ны і ды фе рэн цы ра-
ва ны па рэ гі ё нах. За ба ро на 
бу дзе ўво дзіц ца двой чы — з 
31 мая па 1 лі пе ня і з 1 ліс-
та па да па 31 са ка ві ка ва 
ўсіх аб лас цях кра і ны, акра-
мя Брэсц кай і Го мель скай. 
У паў днё вых рэ гі ё нах — з 

19 мая па 20 чэр ве ня і з 
1 ліс та па да па 31 са ка ві ка.

Увя дзен не яшчэ ад-
ной — пя ці ме сяч най — за-
ба ро ны звя за на з вы яў-
лен нем фак таў ма са ва га 
бра кань ер ства ў пе ры яд, 
ка лі сом за ля гае ў зі ма-
валь ныя ямы і ста но віц ца 
лёг кай зда бы чай для тых, 
хто вы ка рыс тоў вае для яго 
лоў лі за ба ро не ныя ко лю чыя 
пры ла ды.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Да ведамаДа ведама  ��

— Су пра цоў ніц тва з бе ла рус кім ура дам у пы тан нях 
пе ра адоль ван ня на ступ стваў чар но быль скай ава-
рыі бы ло вы дат ным на ўсіх эта пах, — ад зна чы ла 
ад мі ніст ра тар Пра гра мы раз віц ця ААН (ПРА АН), 
на мес нік ге не раль на га сак ра та ра ААН Хе лен Кларк, 
якая дня мі на ве да ла Го мель шчы ну.

Пад час ві зі ту ў Вет ку Хе лен Кларк па бы ла на аб' ек тах, 
па бу да ва ных ці ад ра ман та ва ных у рам ках рэа лі за цыі су-
мес ных пра ек таў з ПРА АН. Яна на ве да ла Вет каў скі му зей 
ста ра вер скай куль ту ры і бе ла рус кіх тра ды цый і зра бі ла 
за піс у кні зе га на ро вых гас цей. Да рэ чы, ме на ві та гэ тая 
ўста но ва на бы ла кам п'ю тар нае аб ста ля ван не і аў ды я гі ды 
для пра вя дзен ня эк скур сій на не каль кіх мо вах за срод кі, 
вы дзе ле ныя па пра гра ме ІСRІN. Тут жа ад бы ла ся гу тар ка 
су пра цоў ні каў мі сіі ПРА АН з жы ха ра мі ра ё наў, якія ста лі 
не па срэд ны мі іні цы я та ра мі і ўдзель ні ка мі мно гіх пра грам, 
рэа лі за ва ных на тэ ры то рыі Го мель скай воб лас ці су мес-
ны мі на ма ган ня мі. Аб мяр коў ва лі ся вы ні кі пра ек та тэ ры та-
ры яль на ары ен та ва на га раз віц ця для па цяр пе лых ра ё наў 
Бе ла ру сі, які фі нан са ваў ся за кошт ААН. Па мер ка ван ні 
ад мі ніст ра та ра Пра гра мы раз віц ця ААН, гэ ты кі ру нак 
з'яў ля ец ца перс пек тыў ным:

— Мы бу дзем ра ды пад трым лі ваць у рам ках гэ та га 
пра ек та іні цы я ты вы мяс цо ва га на сель ніц тва, па коль кі, 
па на шым пе ра ка нан ні, ме на ві та та кія іні цы я ты вы ма-
юць доб рую бу ду чы ню. У нас раз на стай ная пра гра ма 
дзе ян няў, яна ўклю чае шмат на прам каў. Гэ та і пы тан ні 
ахо вы на ва кол ля ва ўза е ма дзе ян ні з мяс цо вым на сель-
ніц твам — та кія, як рэ абі лі та цыя тар фя ні каў. Мы так са-
ма пра цу ем у га лі не энер га эфек тыў нас ці. Пра во дзіц ца 
да стат ко ва вя лі кая ра бо та па ба раць бе з ВІЧ-СНІДам і 
ту бер ку лё зам. Так са ма на мі рэа лі за ва ны пра ект па пад-
трым цы да лу чэн ня Бе ла ру сі да кан вен цыі аб пра вах асоб 
з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. Го лас гра ма дзян кра і ны 
ў гэ тым пра цэ се па ві нен быць па чу ты.

Бе ла русь ві тае лю бое су пра цоў ніц тва па лік ві да цыі 
ка та стро фы на ЧА ЭС і ўдзяч ная ПРА АН за да па мо гу, 
ад зна чыў мі ністр па над звы чай ных сі ту а цы ях Бе ла ру сі 
Ула дзі мір Ва шчан ка.

У ад ным з са мых буй ных і ці ка вых пра ек таў ПРА АН, пры-
све ча ным тэ ры та ры яль на ары ен та ва на му раз віц цю рэ гі ё наў, 
якія па цяр пе лі ад чар но быль скай ка та стро фы, у якас ці вы-
ка наў цы і ка ар ды на та ра ўдзель ні чаў Го мель скі абл вы кан-
кам. Пра ект рас паў сюдж ваў ся на ча ты ры ра ё ны воб лас ці: 
Вет каў скі, Жыт ка віц кі, Хой ніц кі і Бу да-Ка ша лёў скі. Больш за 
60 іні цы я тыў мяс цо вых жы ха роў бы лі рэа лі за ва ны ў тым лі ку з 
да па мо гай срод каў, вы дзе ле ных па між на род ных пра гра мах. 
Уво гу ле гэ тая су ма скла ла больш за 1 млн до ла раў. Гро шы 
пай шлі на ра монт ФА Паў, па куп ку аў та лаў кі, ін стру мен ты для 
фер ме раў, ства рэн не ста ды ё на, за куп ку кам п'ю тар най тэх ні кі 
для біб лі я тэк, па вы шэн не бяс пе кі з да па мо гай аб ста ля ван-
ня па пра вер цы на ра дые ак тыў нае за брудж ван не... Сён ня ў 
Бра гін скім і Ча чэр скім ра ё нах рэа лі зу юц ца пра ек ты па ства-
рэн ні фон ду пад трым кі сель скіх тэ ры то рый — у пры ват нас ці 
прад пры маль ні каў на вёс цы. ПРА АН рэа лі зоў вае на Бе ла ру сі 
і пра ект па дзяр жаў на-пры ват ным парт нёр стве.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. Фо та аў та ра

�

Ад мі ніст ра тар Пра гра мы раз віц ця ААН (ПРА АН), на мес нік ге не-
раль на га сак ра та ра ААН Хе лен КЛАРК атры ма ла ў па да ру нак кні гу 
«Жы вая Вет ка» ад ды рэк та ра Вет каў ска га му зея ста ра вер скай 
куль ту ры і бе ла рус кіх тра ды цый Га лі ны НЯ ЧА Е ВАЙ.

Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва  ��

МЯС ЦО ВЫЯ ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВЫ 
БУ ДУЦЬ ПАД ТРЫМ ЛІ ВАЦ ЦА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Але прай сці кон курс ны ад бор у 

«ме ды цын скі» бы ло пры клад на тое ж, 
што тра піць у атрад кас ма на ўтаў — 
ме на ві та так па тлу ма чы ла я ся бе яго 
ня ўпэў не насць у сва іх сі лах. Ад нак 
боль шас ці з нас, каб здзейс ніць сваю 
ма ру, школь ных ве даў ха пі ла. Пе да-
га гіч ны, ра дыё тэх ніч ны, по лі тэх ніч ны, 
тэх на ла гіч ны ін сты ту ты, Бел дзярж уні-
вер сі тэт — вось спектр ін та рэ саў ма іх 
ад на клас ні каў. Да рэ чы, пе да га гіч ны 
ін сты тут, ка лі я за кан чва ла шко лу, 
зу сім не лі чыў ся «за па сным аэ ра дро-
мам» для ня ўдач ні каў, і туды па сту па лі 
на шы вы дат ні кі. Сён ня ся род ма іх ад-
на клас ні каў ёсць і пе да го гі, і ме ды кі, і 
ін жы не ры, і эка на міс ты, і бух гал та ры. 
Яны ства ра юць па пу ляр ныя ін тэр нэт-

сай ты, пра цу юць на рын ку каш тоў ных 
па пер, зай ме лі свой біз нес. Ёсць і тыя, 
хто з'е хаў за мя жу...

А пра што ма раць ця пе раш нія вы-
пуск ні кі? Пра ці ка вую спе цы яль насць 
або пра фе сію? Пра прэ стыж ную, вы-
со ка аплат ную пра цу? Пра ства рэн не 
ўлас най сям'і? Так, па вя лі кім ра хун-
ку, за мінулыя га ды гэ ты пе ра лік мар 
не змя ніў ся. Толь кі... Ця пер мо ладзь 
больш праг ма тыч ная, хо ча ўся го і ад-
ра зу. Ма ла хто згод ны зай мац ца фі зіч-
най пра цай, ім ад ра зу ба чыц ца на чаль-
ніц кае крэс ла. Упар та па сту паць не-
каль кі ра зоў на ўпа да ба ны фа куль тэт 
сён ня так са ма бу дзе рэд кі вы пуск нік: 
на вош та, ка лі мож на са сва і мі сер ты-
фі ка та мі пай сці на лю бую спе цы яль-
насць, дзе ба лаў ха пае... Доб ра гэ та 

ўсё ці дрэн на? Па да ец ца, мы за да лі 
ры та рыч нае пы тан не. Змя ня ец ца свет, 
змя ня ем ся і мы. Каб ад па вя даць ча су, 
трэ ба быць ма біль ным, крэ а тыў ным, 
ба чыць перс пек ты ву. І ме на ві та та кой 
з'яў ля ец ца на ша мо ладзь. У ад роз нен-
не ад па ка лен ня 1980-х, ні я кіх бар' е-
раў для су час ных ма ла дых лю дзей не 
іс нуе. А за меж ная мо ва з «мёрт вай» 
школь най дыс цып лі ны пе ра тва ры ла ся 
для іх у аба вяз ко вы ат ры бут па спя-
хо ва га ча ла ве ка. І ча мусь ці ве рыц ца, 
што ў на шай мо ла дзі атры ма ец ца! На-
пэў на, ме на ві та гэ та і яд нае вы пуск ні-
коў роз ных га доў: ве ра ў тое, што ўсё 
леп шае — на пе ра дзе! Га лоў нае — ва 
ўсё, чым зай ма еш ся ў жыц ці, уклад-
ваць ду шу і сэр ца!

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У ВАС УСЁ АТРЫ МА ЕЦ ЦА!У ВАС УСЁ АТРЫ МА ЕЦ ЦА!

ЗЛА ВІЎ СО МА? 
АД ПУС ЦІ, БО ІНАКШ ВЕЛЬ МІ ПА ШКА ДУ ЕШ

На кант ро ліНа кант ро лі  ��

СТАЦЬ МІЛЬЯРДЭРАМІ
 ЗА 40 ХВІ ЛІН
Каб не пла ціць па дат каў, зла мыс ні кі спра ба ва лі вы вез ці 
за ме жы Бе ла ру сі Br10,5 млрд

Але Ка мі тэт дзяр жаў на га кант ро лю пе ра шко дзіў ім гэ та зра-
біць. Як па ве да міў на мес нік стар шы ні КДК — ды рэк тар Дэ-
парт амен та фі нан са вых рас сле да ван няў Ігар МАР ША ЛАЎ, 
іл жэ прад пры маль ніц кая струк ту ра дзей ні ча ла ўся го... 40(!) 
хві лін. За гэ ты час на яе ра ху нак 135 прад пры ем стваў па спе лі 
пе ра вес ці больш за Br10,5 млрд. Гро шы ў гэ ты ж дзень пла-
на ва лі вы вез ці за ме жы Бе ла ру сі.

— Та кім чы нам зла мыс ні кі спра ба ва лі атры маць на яў ныя гро шы 
па зла чын най схе ме, — тлу ма чыць Ігар Мар ша лаў. — Але не па спе лі, 
ра ху нак быў за бла кі ра ва ны як раз у мо мант вы ва ду гро шай у пры-
бал тый скі банк.

Прад пры ем ствы, якія пе ра во дзі лі гро шы, ста лі звяр тац ца ў суд: спа-
сы ла лі ся на па мыл ко васць пе ра лі чэн няў, да га во ры ка мі сій і ін шае. Ад нак 
па ра шэн ні су да гро шы ў поў ным аб' ёме вяр ну лі ў бюд жэт дзяр жа вы.

— Іл жэ прад пры ем ствы мо гуць іс на ваць не га ды ці ме ся цы, а на ват 
дні ці га дзі ны, — акрэс ліў праб ле му, з якой су тык ну лі ся пра ва ахоў ні кі, 
ды рэк тар Дэ парт амен та фі нан са вых рас сле да ван няў. — З імі зма-
гац ца ў адзі ноч ку не маг чы ма. На ша мэ та — аб' яд наць на ма ган ні з 
Мі ніс тэр ствам па па дат ках і збо рах для ба раць бы з гэ тай з'я вай.

Да рэ чы, у Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю і ў Генп ра ку ра ту ры 
пас ля маш таб ных пла на вых пра ве рак ёсць шмат пы тан няў да Мі ніс-
тэр ства па па дат ках і збо рах. Па сло вах стар шы ні КДК Аляк санд ра 
Якаб со на, гэ та і дрэн ная пра ца па збо ры па дат каў, і не ка то рыя фаль-
сі фі ка цыі да ных, якія пра да стаў ля юць пад атко выя ор га ны, су мнеў ныя 
ма ні то рын гі, а так са ма цэ лы шэ раг ін шых праб лем.

Так са ма ёсць сур' ёз ныя пы тан ні па дэк ла ра ван ні гра ма дзя на мі 
сва іх да хо даў, не да стат ко вай ад каз нас ці за стра ту да ку мен таў суб'-
ек та мі гас па да ран ня, што пры во дзіць у да лей шым да ўхі лен ня ад 
вы пла ты па дат каў.

Ге не раль ны пра ку рор Бе ла ру сі Аляк сандр Ка нюк ад зна чыў: «Я не 
вы клю чаю, што бу дуць за ве дзе ны кры мі наль ныя спра вы па фак це 
пра вер кі. У тым лі ку і ў да чы нен ні да кі раў ні коў буй ных ка мер цый-
ных прад пры ем стваў». Што ты чыц ца гра шо ва га вы мя рэн ня фак таў 
ухі лен ня ад па дат каў, то га вор ка ідзе аб міль яр дах. «Ва ўсім све-
це са мае страш нае зла чын ства — гэ та пад атко вае. Ця пер ад на з 
асноў ных за дач — сфар мі ра ваць прын цып без умоў на га вы ка нан ня 
пад атко ва га за ка на даў ства і ў на шым гра мад стве».

На дзея ДРЫ ЛА
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А не шкодзь!А не шкодзь!  ��

СЕТ КА МІ 
Ў НЕ РАСТ
зда бы ва лі ры бу ў геа-
гра фіч ным цэнт ры 
Еў ро пы — на во зе ры 
Шо Глы боц ка га ра ё-
на — двое мяс цо вых 
жы ха роў. 

Як па ве да міў рэ дак цыі на-
чаль нік Глы боц кай між-
рай інс пек цыі ахо вы жы-
вёль на га і рас лін на га све ту 
Аляк сей ПРО ТАС, бра кань-
е раў уда ло ся за тры маць з 
до ка за мі ві ны ка ля 7 га дзін 
ра ні цы 28 мая. Тое, што ама-
та ры лёг кай спа жы вы пай-
шлі на зла чын ства ў пе ры яд 
вес на вой не рас та вай за ба-
ро ны, знач на ўсклад ніць іх 
ста но ві шча. Урон, на не се-
ны пры ро дзе бра кань е ра мі, 
ацэ не ны ў 13 млн 680 ты сяч 
руб лёў. Не вы клю ча на, што 
«дар ма вая» рыб ка пад вя-
дзе го ра-ры ба коў пад кры-
мі наль ны ар ты кул.

Ул. інф.
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