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РАЗ ГЛЕ ДЖА НА НА СЕ СІІ

Спон са рам быць вы гад наСпон са рам быць вы гад на
Для ка го ў Ба ра на ві чах па мен шаць па да ткі на зям лю і на ўлас насць?

КАР ЦІН КІ З ГЛЫ БІН КІ

Ад пе ра ез ду да пе ра ез дуАд пе ра ез ду да пе ра ез ду
Два нац ца ты раз за 14 га доў змя ня ю чы мес цы жы хар ства, сям'я 
БА РА КО ВЫХ апы ну ла ся ў Аст раў цы. Муж, жон ка і сын асе лі тут 
два га ды та му. Ці на доў га, ці ка віў ся ка рэс пан дэнт «Аст ра вец кай 
праў ды».

Ор ша, Ві цебск, Ма зыр, 
ста лі ца... род ных га ра доў 
у Ба ра ко вых ця пер шмат. 
Га лі на ка жа, што бы ла 
га то ва да та ко га: за муж 
вы хо дзі ла за афі цэ ра. 
Ма ла дыя па зна ё мі лі ся на 
ад ным з ме ра пры ем стваў 
БРСМ, у той час Вя ча слаў 
слу жыў у Ор шы. Яго бу-
ду чая жон ка ву чы ла ся ва 
ўні вер сі тэ це ў Ві цеб ску, 
пла на ва ла пай сці ў ма-
гіст ра ту ру і ас пі ран ту ру, 
а по тым за стац ца пра ца-
ваць вы клад чы кам. Але па жа ні лі ся, на ра дзі лі Ва ню — і ўся кар' е ра 
ады шла на дру гі план.

Ка лі па ча лі бу да ваць АЭС, для яе ахо вы бы ла ство ра на во ін ская 
часць 7434, ку ды пры ехаў слу жыць і Вя ча слаў. Сям'я Ба ра ко вых 
ужо лі чыць ся бе мяс цо вы мі жы ха ра мі, праў да, на коль кі тут за тры-
ма юц ца, не за гад ва юць. «Зда ва ла ся, у Мін ску мы асе лі на доў га: 
з'я ві ла ся жыл лё, на ла дзіў ся быт... Але «ад да дзе ны за гад» — і мы 
зноў са рва лі ся і па еха лі», — ка жа Га лі на.

Сям'я імк нец ца на вед ваць усе спар тыў ныя ме ра пры ем ствы і ра-
ён ныя свя ты. У вы хад ныя хо дзяць у спарт залу, ка та юц ца на лы жах, 
кань ках ці ве ла сі пе дзе. Пад час ад па чын ку ез дзяць да сваіх баць коў 
і любяць ванд раваць па Бе ла ру сі.

Будзь це піль ныяБудзь це піль ныя
Тац ця ну КАП ЦЭ ВІЧ уз на га ро дзі лі за ака зан не са дзе ян ня ў 
свое ча со вым вы яў лен ні зла чын ца. Гра ма ту ўру чыў на чаль нік 
ад дзе ла ўнут ра ных спраў Пет ры каў ска га рай вы кан ка ма Мі ка лай 
Се мя ніц кі, пі шуць «Пет ры каў скія на ві ны».

Ра ні цай 13 снеж ня яны з му жам еха лі па спра вах па аў та да ро зе 
М-10. Не дзе па між Кап цэ ві ча мі і Ста руш ка мі пра еха лі ка ля цём-
на га вя лі ка га прад ме та, што ля жаў на ўзбо чы не. Зна ход ка бы ла 
жу дас ная — ча ла век без пры кмет жыц ця. Тут жа па тэ ле фа на ва лі ў 
мі лі цыю. По тым па фраг мен тах атры ма ла ся вы свет ліць, што ў ДТЗ 
удзель ні ча ла аў та фу ра «Воль ва». Па ві дэа фік са та рах апе ра тыў ні кі 
вы зна чы лі аў та ма біль і кі роў цу.

Шмат га доў Тац ця на Ка ва лен ка пра ца ва ла на чаль ні кам чы-
 гу нач най стан цыі ў Кап цэ ві чах, і ў яе звыч ку даў но ўвай шло быць 
піль най і ад каз най у лю бым вы пад ку. Жан чы на рас ка за ла, што гэ та 
сі ту а цыя — да лё ка не пер шая, ка лі ёй да во дзі ла ся мець да чы нен не 
да вы яў лен ня зла чын цаў.

Рас ці па пра ві лахРас ці па пра ві лах
На гэ тым тыд ні на ба зе Гро дзен ска га дзяр жаў на га аграр на га 
ўні вер сі тэ та ад крыў ся су час ны ву чэб ны цэнтр з тэх на ла гіч ны мі 
лі ні я мі па пе ра пра цоў цы ага род ні ны, са да ві ны і ягад. Ту ды за ві та лі 
жур на ліс ты Гро дзен скай ра ён най га зе ты «Перспектива».

Цэнтр быў ство ра ны ў рам ках пра ек та ЮНІ ДА на пра ця гу трох 
га доў. Яго бюд жэт склаў амаль міль ён до ла раў, у тым лі ку бы ло 
за куп ле на больш за 60 ві даў су час на га аб ста ля ван ня. Ця пер но вы 
цэнтр бу дуць вы ка рыс тоў ваць і для пад рых тоў кі сту дэн таў, і для 
па вы шэн ня ква лі фі ка цыі пра цаў ні коў АПК. Як рас ка заў пер шы 
на мес нік Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Іван Жук, больш за 90 % 
фер ме раў воб лас ці зай ма юц ца зем ля роб ствам. Вы рошч ва юць 
пе ра важ на буль бу, цук ро выя бу ра кі, ін шую ага род ні ну, якую трэ ба 
пе ра пра цоў ваць.

«Знач ная коль касць пло да а га род нін най пра дук цыі яшчэ за куп-
ля ец ца за мя жой, — ад зна чае рэк тар Гро дзен ска га дзяр жаў на-
га аграр на га ўні вер сі тэ та Ві тольд ПЕС ЦІС. — Гэ та да ты чыц ца і, 
зда ва ла ся б, та кой рас паў сю джа най ага род ні ны, як бе ла ка чан ная 
ка пус та. Та кая сі ту а цыя тлу ма чыц ца тым, што не ка то рыя тэх на ло гіі 
яшчэ не да стат ко ва эфек тыў ныя, што ў кан чат ко вым вы ні ку ўплы-
вае на рэн та бель насць. Цэнтр па ві нен да па маг чы ра шыць і гэ тыя 
праб ле мы. Да рэ чы, спе цы я ліс ты змо гуць пад ка заць фер ме рам, 
што лепш вы рошч ваць на тым ці ін шым участ ку зям лі, рас пра ца-
ваць тэх на ло гію, па да браць ап ты маль ныя ўгна ен ні, срод кі ахо вы. 
Усё гэ та да зво ліць атры маць эка ла гіч на чыс тую пра дук цыю, якая 
бу дзе ад па вя даць су свет ным стан дар там якас ці».

Пад рых та ва ла На дзея АНІ СО ВІЧ.

Якас нае аб ста ля ван не 
ў баль ні цах, вя до ма ж,
да ра гое. Але, каб 

да па мо га пры хо дзі ла ўсім і ў 
час, у Коб ры не ле тась стар та ваў 
даб ра чын ны пра ект. Та ла кой 
ужо на збі ра лі на лям пу і 
пры бор ны элект рыч ны сто лік 
для аф таль ма ла гіч на га ка бі не та. 
А на па чат ку гэ та га го да ў 
па лі клі ні ку фі лі яла «Дзі ця чая 
ра ён ная баль ні ца» Коб рын скай 
ЦРБ пе рад алі ды яг нас тыч ны 
пры бор «Фа роп тэр» і 
аб ста ля ван не для ра бо ча га 
мес ца ўра ча-аф таль мо ла га. Як 
пра хо дзіць ак цыя, рас каз вае 
«Коб рын скі вес нік».

Даб ра чын ны пра ект стар та ваў 
1 чэр ве ня ў ганд лё вым цэнт ры «Па-
 лес се». Га лоў ная мэ та — аб ста ля-
ваць дзі ця чую баль ні цу су час най 
ме ды цын скай апа ра ту рай для ды-
яг нос ты кі і ля чэн ня хва роб ва чэй. 
Пас ля за вяр шэн ня дру го га эта пу 
ў сту дзе ні га лоў на му ўра чу Коб-
рын скай ЦРБ Мі ка лаю Браш ко быў 
уру ча ны сер ты фі кат на пе ра да чу 
но вай пар тыі аб ста ля ван ня, агуль-
ны кошт яко га — 39 660 руб лёў.

Куп ля ю чы рэ чы ў дзі ця чым 
ад дзе ле ганд лё ва га цэнт ра, каб-
рын ча не ўно сяць уклад у рэа лі-
за цыю пра ек та: прад пры ем ства 
пе ра ліч вае 3 % з кож най па куп кі 
на на быц цё ме ды цын ска га аб ста-
ля ван ня.

— Га лоў ная ідэя ак цыі — аб' яд-
наць га ра джан ва кол важ на га і 
па трэб на га пра ек та і тым са мым 
пры нес ці ка рысць дзе цям, якія 
ма юць па трэ бу ў якас най ды яг-

нос ты цы і ля чэн ні хва роб ва чэй, — 
ад зна чыў на мес нік ды рэк та ра 
Па лес ся па пы тан нях вы твор-
час ці Пётр КІ ВА КА. Ён за пэў ніў, 
што і на да лей бу дзе пра цяг вац ца 
ра бо та над па доб ны мі пра ек та мі, 
каб кож ны, хто пе ра сту піць па рог 
ганд лё ва га цэнт ра, змог праз па-
куп кі пры но сіць ка рысць го ра ду.

За час дру го га эта пу жы ха ры 
зра бі лі 60 204 па куп кі ў ад дзе-
ле та ва раў для дзя цей. Кож ны 
па куп нік атры маў сім ва ліч ную 
кро пель ку — у знак да тыч нас ці 
да даб ра чын на га пра ек та. Да-
рэ чы, на эк ра не по бач з ад дзе-
лам у рэ жы ме рэ аль на га ча су 
ад люст роў ва ец ца ін фар ма цыя 
пра су му са бра ных срод каў. Як 
ка жа пра да вец Ла ры са Іг на цюк, 
«мы што хві лін на на зі ра ем за тым, 
як з кож най кро пель кі да па мо гі 
склад а ец ца акі ян даб ра».

Па сло вах аф таль мо ла га Ма-
ры ны Мар чык, яшчэ ўчо ра пра-

вер ка васт ры ні зро ку па цы ен таў 
паў сюд на ажыц цяў ля ла ся з да-
па мо гай на бо ру проб ных лін заў, 
якія па чар зе ўстаў ля лі ся ў спе-
цы яль ную апра ву. Та кім шля хам 
пад бі раў ся пры дат ны для ка рэк-
цыі ва ры янт аку ля раў. Але ўжо 
сён ня аб ста ля ва нае ра бо чае мес-
ца да зва ляе пра во дзіць лю быя 
ды яг нас тыч ныя аб сле да ван ні, а 
з фа роп тэ рам мож на хут ка і дак-
лад на вы мя раць васт ры ню зро ку, 
ажыц цяў ляць якас ны пад бор аку-
ля раў і пра во дзіць звыш дак лад-
нае тэс ці ра ван не для вы яў лен ня 
па ру шэн няў.

Па куп ні кі ацэнь ва юць гэ ту 
спра ву ста ноў ча. Тым больш што 
на Брэст чы не ня ма ана ла гаў та ко-
му пра ек ту. Ужо па чаў ся яго трэ ці 
этап, па вы ні ках яко га ў ка бі не це 
ўра ча з'я вяц ца аф таль ма ла гіч ны 
та но метр і пра ек тар зна каў.

Пад рых та ва ла 
На дзея АНІ СО ВІЧ.

БА РА НА ВІЦ КІ га рад скі Са вет дэ пу та таў пры няў 
ра шэн не аб уня сен ні змя нен няў і да паў нен няў 
у ра шэн не, да та ва нае 2017 го дам, «Аб стаў ках 

зя мель на га па да тку і па да тку на не ру хо масць».

Гэ ты да ку мент па шы рыў пе ра лік пла цель шчы каў 
го ра да Ба ра на ві чы, на якіх па вы ша ю чы ка э фі цы ент 
у 2,5 ра за зя мель на га па да тку і па да тку на не ру-
хо масць аль бо не бу дзе рас паў сюдж вац ца, аль бо 
бу дзе па мен ша ны, па ве дам ляе ба ра на віц кая аб' яд-
на ная га зе та «Наш край».

Ка го гэ та да ты чыц ца?
Згод на з ра шэн нем, пад дзе ян не пад па да юць ар га-

ні за цыі, якія зай ма юц ца вы твор час цю аў та ма тыч ных і 
паў аў та ма тыч ных лі ній для апра цоў кі ме та лаў (акра-
мя апра цоў кі ме та лаў ціс кам); ар га ні за цыі, асноў ным 
ві дам дзей нас ці якіх з'яў ля ец ца вы твор часць стан коў 
для апра цоў кі ме та лаў, акра мя ка валь ска-прэ са ва га 
аб ста ля ван ня. Акра мя та го, па вы ша ю чы ка э фі цы ент 
не рас паў сюдж ва ец ца на ар га ні за цыі, якія зай ма юц-
ца ра мон там, тэх ніч ным аб слу гоў ван нем ля таль ных 
апа ра таў, а так са ма на тыя, што аказ ва юць бяз вы-
плат ную (спон сар скую) да па мо гу ва ўста ноў ле ным 

за ка на даў ствам па рад ку дзяр жаў ным уста но вам 
(клу бам) па ха кеі з шай бай — удзель ні кам чэм пі я-
на ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь, ма ё масць якіх зна хо дзіц ца 
ва ўлас нас ці го ра да Ба ра на ві чы. У спі се так са ма ёсць 
ар га ні за цыі, якія зна хо дзяц ца ва ўлас нас ці го ра да 
Ба ра на ві чы і вы кон ва юць функ цыі дзяр жаў на га апе-
ра та ра вон ка вай рэ кла мы.

Ра шэн не вы ка рыс тоў ва ец ца так са ма ў да чы нен-
ні да юры дыч ных асоб, ін ды ві ду аль ных прад пры-
маль ні каў, фі зіч ных асоб, якія на бы лі аб' ек ты не ру-
хо мас ці (не за вер ша ныя не за кан сер ва ва ныя ка пі-
таль ныя збу да ван ні) з мэ тай зно су або ўклю чэн ня 
ў гас па дар чы аба рот не за леж на ад ві даў дзей нас ці, 
раз ме шча ныя на зя мель ных участ ках у паўд нё ва-за-
ход няй част цы го ра да Ба ра на ві чы ў пра мыс ло вай 
зо не. З поў на чы яна мя жуе з зем ля мі ТАА «Бел дан» 
і агуль на га ка ры стан ня го ра да, з поўд ня — з зем ля-
мі бу даў ні ча га трэс та № 25, агуль на га ка ры стан ня 
го ра да і чы гу нач ным па лат ном, з ус хо ду — з зем ля-
мі ЖРЭУ і агуль на га ка ры стан ня го ра да, з за ха ду —
з зем ля мі агуль на га ка ры стан ня го ра да і чы гу нач ным 
па лат ном.

Ра шэн не дзей ні чае з 1 сту дзе ня 2019 го да.

ДАБ РА ЧЫН НАСЦЬ

З КРО ПЕ ЛЕК З КРО ПЕ ЛЕК 
СКЛАДА ЕЦ ЦА АКІ ЯНСКЛАДА ЕЦ ЦА АКІ ЯН

vk
оb

rіn
е.b

у

оs
trо

vе
ts.

bу


