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• Ме ха нізм аба вяз ко-

вай рэ гіст ра цыі гра ніч ных 

ад пуск ных цэн вы твор-

цаў на ле кі дасць маг чы-

масць па вы сіць эфек тыў-

насць сіс тэ мы кант ро лю 

за фар мі ра ван нем цэн, 

лі чаць у Мі ніс тэр стве ахо-

вы зда роўя.

• Мін скія пер ша клас ні-

кі са шмат дзет ных сем' яў і 

сем' яў, у якіх вы хоў ва юц ца 

дзе ці-ін ва лі ды, атры ма лі 

200 за плеч ні каў з па да рун-

ка мі да шко лы.

• Бы лы ге не раль ны 

ды рэк тар тэ ле ка на ла 

СТБ Юрый Ка зі ят ка ўзна-

ча ліць агенц тва «Мінск-

На ві ны».

• Гра мад скі цэнтр з 

пар кін гам пла ну ец ца па-

бу да ваць у ста ліч ным 

квар та ле ву ліц Кам са-

моль ская—Ін тэр на цы я-

наль ная—Га рад скі Вал—

Рэ ва лю цый ная.

• 30 ве рас ня на свя це 

«Мой го рад — мой лёс», 

пры све ча ным 60-год дзю 

Бе ла азёр ска, ад бу дзец-

ца ад крыц цё арт-аб' ек та 

«Ка мень шчас ця».

КОРАТКА

ДЗЕ 
ВЫКАРЫСТОЎВАЮЦЦА 
НАНАМАТЭРЫЯЛЫ?

ДА НАВУЧАЛЬНАГА 
ГОДА 
ГАТОВЫ!

Аляк сандр ТУР ЧЫН, 
пер шы на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра:

«За ста ю ся пе ра ка на ным 
пры хіль ні кам та го, што 
ў ства рэн ні ра бо чых мес цаў 
асноў ны драй вер — ма лы 
і ся рэд ні біз нес. У нас 
вель мі шмат рэ гі ё наў, 
дзе ня ма буй ных 
пра мыс ло вых 
прад пры ем стваў, і ме на ві та 
ма лы біз нес па ві нен 
за бяс печ ваць за ня тасць 
на сель ніц тва. Для гэ та га 
трэ ба кар ды наль ным 
чы нам пе ра гле дзець 
пра гра му пад трым кі 
прад пры маль ніц тва».

ЦЫТАТА ДНЯ

«Звяз да» да сле дуе праб ле му«Звяз да» да сле дуе праб ле му  

БЫ ЛО ЧА ТЫ РЫ 
КАСТ РУ ЛІ — 

СТА ЛА ДВА НАЦ ЦАЦЬ 
Як спраў ля юц ца з ча ла ве чай 

без ад каз нас цю ра та валь ні кі жы вёл
У жніў ні ві цеб ска му пры тул ку для бяз до мных са-

бак і ка тоў споў ні ла ся сем га доў. На сён ня ён стаў 

ча со вым до мам для больш як 300 жы вёл. Аб па дат-

ках, не ві да воч ных вы дат ках і люд скіх ад но сі нах мы 

па га ва ры лі з на чаль ні кам участ ка «Пры ту лак для 

бяз до мных жы вёл» дзяр жаў на га прад пры ем ства 

«Спец аў та ба за г. Ві цеб ска» На тал ляй ЗУ БА ВАЙ.

Гэ ты пры ту лак — амаль адзі ны шанц для са бак і ка тоў 

го ра да не тра піць пад ку лю ці ін' ек цыю і па спра ба ваць 

знай сці са бе но вы дом. У Ві цеб ску іс нуе толь кі служ ба 

ад ло ву, якая, да рэ чы, і пры во зіць жы вёл у пры ту лак, а ў 

ра ё не на ват і та ко га ня ма — толь кі ад стрэл са бак. «Да па-

ма га юць» за паў няць валь е ры і гра ма дзя не, якія рэ гу ляр на 

пад кід ва юць ка ця нят і шча ню коў пад дзве ры пры тул ку.

Як га во рыць На тал ля, спа чат ку на ўсіх жы вёл ха па ла 

ча ты рох каст руль ка шы з каў ба сой для двух ра зо ва га хар ча-

ван ня. За раз за адзін раз з'я да юць 12 каст руль па 25 літ раў. 

Больш па ма гут нас ці кух ня не вы цяг вае. Плюс яшчэ ра хун кі 

за элект ра энер гію і ва ду, каб усё гэ та пры га та ваць. У ме сяц 

ка му наль ныя па слу гі ўля та юць «у ка пе еч ку»: пла цяць ка ля 

2000 руб лёў. Столь кі ж ідзе на ве тэ ры нар ную 

част ку, а яшчэ што дзён ныя вы дат кі.

Са святам!Са святам!   ГО РАД
СА ЛЁ НА ГА ЗО ЛА ТА 
АД ЗНА ЧЫЎ ЮБІ ЛЕЙ

Са лі горск ад свят ка ваў 60-год дзе з дня за сна ван ня го ра да. У гэ тыя вы хад ныя 

ў го ра дзе шах цё раў прай шло мност ва тэ ма тыч ных ме ра пры ем стваў і су стрэч.

Жы ха роў го ра да з гэ тай на го ды па він ша ваў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. «У пер шую чар гу гэ та свя та тых, хто сва ёй упар тай пра цай за клад ваў 

асно ву ма гут на га вы твор ча га па тэн цы я лу не толь кі Са лі гор ска, але і ста ліч на га рэ-

гі ё на, кра і ны ў цэ лым. У на ро дзе ка жуць, што твар го ра да вы зна ча юць яго жы ха ры. 

Шах цё ры, якія ста я лі ка ля вы то каў го ра да, як ні хто ін шы, ра зу ме юць каш тоў насць 

прын цы паў, на якіх бу ду ец ца су ве рэн ная Бе ла русь, — сум лен насць, спра вяд лі васць, 

пры стой насць, важ насць за ха ван ня мі ру і бяс пе кі ў на шай дзяр жа ве», — 

ад зна ча ла ся ў він ша ван ні. СТАР. 4
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СТАР. 13Генеральны дырэктар ААТ «Беларуськалій» Іван ГАЛАВАТЫ.

Адзі нац цаць га доў та му ў вёс цы Аль ма ны Сто-

лін ска га ра ё на бы ла ахры шча на са мая ма лень кая 

жы хар ка — Улля на Гмір. Мне па шчас ці ла быць на 

гэ тым свя це. Аб рад пра хо дзіў у до ме Ва ле рыя і 

Але ны ШУ БІ ЧАЎ — дзядулі і ба бу лі Улля ны, а пра-

 во дзіў яго свя тар Сер гій (Сяр гей Іва на віч Куд ра-

се віч). «Звяз да» змяс ці ла фо та, на якім свя тар 

тры мае ма лень кую аль ман ку. І вось я зноў апы-

нуў ся ў гэ тай па лес кай вёс цы. Пра яз джа ю чы мі ма 

до ма з птуш ка мі на вок нах, спы ніў ся, зай шоў на 

пад во рак, пры ві таў ся з гас па да ра мі. А яны — Ва-

ле рый Ні чы па ра віч і Але на Дзміт ры еў на — ад ра зу 

па зна лі мя не, па ка за лі га зе ту з гэ тым здым кам, 

ка жуць: «Збе ра га ем яе, лю бу ем ся, ус па мі на ем 

па дзею і вас! Не ча ка ная су стрэ ча для нас!» Яшчэ 

за пы та лі: мо па клі каць Уль ян ку?»

Вя до ма, ха це ла ся ўба чыць пад рос лую дзяў чын-

ку і да ве дац ца, чым яна жы ве. Ця пер Улля на пой дзе 

ў шос ты клас, не пер шы год зай ма ец ца ў тан ца-

валь ным гурт ку, вы сту пае на кан цэр тах. А яшчэ 

яна — доб рая нянь ка для свай го ма лод ша га бра та 

Сяр гея. На па мяць пра не спа дзя ва ную су стрэ чу я 

зра біў фо та зды мак сва іх аль ман скіх сяб роў. Да дам 

яшчэ тое, што ў Ва ле рыя і Але ны Шу бі чаў не толь кі 

Улля на і Сяр гей — у іх ужо шас цё ра уну каў.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

УЛЛЯ НА. УЛЛЯ НА. 
СЯ МЕЙ НЫ СЯ МЕЙ НЫ 
ЛЕ ТА ПІСЛЕ ТА ПІС


