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У пер шы дзень да тэр мі-
но ва га га ла са ван ня за 
кан ды да таў у дэ пу та ты 
Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Бе-
ла ру сі 6-га склі кан ня на 
ўчаст ку Уручскай вы бар-
чай акру гі №109 бы ло не-
шмат люд на. Ня гле дзя чы 
на тое, што ўчас так для 
га ла са ван ня раз ме шча ны 
на тэ ры то рыі вай ско вай 
час ці (120-й асоб най гвар-
дзей скай ме ха ні за ва най 
бры га ды), ад ным з пер-
шых вы бар шчы каў стаў 
мяс цо вы жы хар акру гі.

Па сту по ва ў чар гу за 
бю ле тэ ня мі па ды шлі ва ен-
на слу жа чыя. Мно гія з іх імк-
ну лі ся апе ра тыў на зра біць 
свой вы бар та му, што не-

ўза ба ве ад бу дуць на ба я вую пад рых тоў ку. Тых вай скоў цаў, 
якіх да тэр мі но вае га ла са ван не і дзень вы ба раў за ста нуць 
на па лі го не, так са ма бу дуць мець маг чы масць пра га ла са-
ваць. У ня дзе лю, у асноў ны дзень па дзеі, да іх пры едуць 
прад стаў ні кі вы бар чай ка мі сіі і ар га ні зу юць га ла са ван не 
на мес цах.

— Мы не пры му ша ем лю дзей ад да ваць свой го лас, але 
ра зам з тым ства ра ем умо вы ўсім зна хо дзіц ца ў роў ных маг-
чы мас цях, — ад зна чае на мес нік ка ман дзі ра 120-й асоб най 
гвар дзей скай ме ха ні за ва най бры га ды па ідэа ла гіч най ра бо-
це — на чаль нік ад дзя лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты, стар шы ня 
ка мі сіі Уручс кай вы бар чай акру гі №109 гвар дыі пад пал коў нік 
Сяр гей КОР НЕЎ. — Уся го на на шым участ ку га ла суе ка ля 
3 ты сяч ча ла век. Амаль ты ся ча з іх — ва ен на слу жа чыя, ас-
тат ніх вы бар шчы каў прад стаў ляе цы віль нае на сель ніц тва, 
якое жы ве ў да мах, якія тэ ры та ры яль на ад но сяц ца да на-
ша га ўчаст ка.

За хо дам га ла са ван ня со чыць 10 на зі раль ні каў, ся род 
якіх — прад стаў ні кі во ін скіх ка лек ты ваў, ве тэ ран скай ар га-
ні за цыі ра ё на, Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за мо ла дзі, 
праф са юз най ар га ні за цыі. Вы бар чая ка мі сія акру гі скла дае 
13 ча ла век.

Ся род іх — і прад стаў ні кі вай ско вай час ці, у тым лі ку сал-
да ты тэр мі но вай служ бы. Як рас ка заў адзін з чле наў вы бар-
чай ка мі сіі ма лод шы сяр жант Вік тар ТА РА СЕ ВІЧ, перш чым 
тра піць у ка мі сію, юна кі прай шлі ўнут ра нае га ла са ван не. «Да 
гэ тай важ най па дзеі мы рых та ва лі ся пад час спе цы яль ных 
за ня ткаў, — рас каз вае сал дат тэр мі но вай служ бы. — Наш 
асноў ны аба вя зак — за бяс пе чыць кож на га ча ла ве ка маг-
чы мас цю пра га ла са ваць на на шым участ ку і са чыць за тым, 
каб не бы ло ні я кіх па ру шэн няў. Што ты чыц ца вай скоў цаў, 
яны ак тыў на га ла су юць: доб ра ра зу ме юць, што ро бяць ад-
каз ны крок у жыц ці, які вы ра шыць бу ду чы ню кра і ны».

Па зна ё міц ца з кан ды да та мі ў дэ пу та ты або яшчэ раз вы ра-
шыць, за ка го зра біць вы бар, мож на дзя ку ю чы ін фар ма цый-
на му стэн ду, раз ме шча на му ў па мяш кан ні для га ла са ван ня. 
Боль шасць вайскоўцаў ужо ве дае, за ка го ад дасць свой го лас: 
азнаёміцца з ін фар ма цыяй аб кан ды да тах яны змаг лі ў сва ім 
вай ско вым пад раз дзя лен ні, дзе ар га ні за ва ны кут кі вы бар шчы-
ка, прад стаў ле ны асноў ныя за ка на даў чыя ак ты. Так са ма на 
тэ ры то рыі злу чэн ня бы лі ар га ні за ва ны су стрэ чы з кан ды да та мі 
ў дэ пу та ты. Ды і ў го ра дзе, на ўрад ці ў агі та цый ны час мож на 
бы ло аб мі нуць шмат лі кія пі ке ты і стэн ды з ін фар ма цы яй.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kanyuta@zvіazda.by
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ГА ЛА СУ ЮЦЬ 
ВАЙ СКОЎ ЦЫ

Каб аб мер ка ваць ак ту аль ныя 
пы тан ні кні га вы дан ня, 
кні га ганд лю, па дзя ліц ца
 вы ні ка мі да сле да ван няў 
у га лі не вы ву чэн ня кніж най 
куль ту ры і лі та ра ту ры, 
у Бе ла рус кім дзяр жаў ным 
тэх на ла гіч ным уні верс тэ це 
са бра лі ся вя ду чыя спе цы я ліс ты 
га лі ны з Бе ла ру сі і Укра і ны. 
Ад мет на, што ўдзел 
у фо ру ме по руч з вя до мы мі 
на ву коў ца мі бя руць так са ма 
вуч ні, на стаў ні кі, 
та му мо жам быць упэў не ны мі, 
што ай чын ная кніж ная спра ва 
ў бу ду чы ні не за ста нец ца 
ў за быц ці.

БДТУ не вы пад ко ва стаў уста но-
вай, якая вось ужо дру гі год за пар 
ла дзіць «Ска ры наў скія чы тан ні». Гэ ты 
ўні вер сі тэт — адзін з вя ду чых цэнт раў 
пад рых тоў кі спе цы я ліс таў у га лі не рэ-
дак цый на-вы да вец кіх і па лі гра фіч ных 
тэх на ло гій у СНД. Яго па ва жа юць, на 
на ву ко выя зда быт кі яго су пра цоў ні-
каў ары ен ту юц ца спе цы я ліс ты з мно-
гіх кра ін.

Пад час пле нар на га па ся джэн ня рэк-
тар БДТУ Ігар ВОЙ ТАЎ за зна чыў:

— Гіс то рыя кні га дру ка ван ня ар га ніч-
на ўклю ча на ў агуль ны куль тур на-гіс та-
рыч ны пра цэс. Кож ная эпо ха зна хо дзіць 
дак лад нае ад люст ра ван не ў мас тац тве 
ства рэн ня кні гі, але і кні га ў пэў ныя ча-
сы ады гры ва ла вя ду чую ро лю ў фар-

мі ра ван ні но ва га сты лю ў мас тац тве. 
Раз віц цё кні га вы дан ня, кло пат пра яго 
стан мае не толь кі ма раль ны сэнс, але і 
вя лі кае прак тыч нае зна чэн не. Спа дзя ю-
ся, што фо рум «Ска ры наў скія чы тан ні», 
які ўжо ста но віц ца што га до вым, зро біць 
свой важ кі ўнё сак у по шук ад ка заў на 
пы тан ні пра шля хі раз віц ця су час най 
кні гі як фе но ме на куль ту ры, мас тац тва 
і тэх на ло гіі.

Пра важ насць пра вя дзен ня «Ска ры-
наў скіх чы тан няў» у сва ім вы ступ лен ні 
га ва рыў і пер шы на мес нік мі ніст ра 
ін фар ма цыі Ігар ЛУЦ КІ:

— Кні га вы дан не — адзін з пры яры-
тэт ных на прам каў на шай дзяр жа вы ў 
га лі не куль ту ры. Ле таш нія «Ска ры наў-
скія чы тан ні» ста лі пры кмет най з'я вай 

у на ву ко вым і куль тур ным жыц ці не 
толь кі на шай ста лі цы, але і да лё ка за 
яе ме жа мі. Знач насць па доб ных ме ра-
пры ем стваў вы зна ча ец ца мно гі мі фак-
та ра мі. Кні га — са праўд ны фе но мен у 
жыц ці гра мад ства і кож на га ча ла ве ка. 
І вель мі важ на, што пад час фо ру му 
за кра на юц ца роз ныя ас пек ты га лі ны, 
мы аб мяр коў ва ем не толь кі пы тан ні, 
звя за ныя з мо вай тво раў, аў тар скім 
сты лем, афарм лен нем, ты ра жа мі, але 
і мар ке тынг, сіс тэ му рас паў сюдж ван ня, 
су час ныя тэх на ло гіі і вы твор чую ба зу 
кні га вы дан ня.

І са праў ды, пад час фо ру му яго 
ўдзель ні ка мі за кра на юц ца са мыя раз-
на стай ныя пы тан ні, звя за ныя з кні-
гай. Гэ та і ру ка піс ныя аў тар скія кні-

гі, і дзі ця чая лі та ра ту ра, і твор часць 
кла сі каў, і вуз ка тэх ніч ныя ад мет нас ці 
па лі гра фіч най вы твор час ці. На ту раль-
на, не за ста ла ся без ува гі і по стаць 
на ша га пер ша дру ка ра. Аў та ры дак ла-
даў пра яго звяр ну лі ўва гу на веч ныя 
каш тоў нас ці, якія паў ста юць у су вя зі 
са згад кай пра Ска ры ну, а так са ма 
па спра ба ва лі раз гле дзець яго асо бу 
як пэў на га кштал ту міф. Раз ва жа юць 
удзель ні кі фо ру му і пра ад мет нас ці 
фар мі ра ван ня куль ту ры чы тан ня, пра 
хат нія біб лі я тэ кі і дзі ця чую лі та ра ту-
ру як пер шую пры ступ ку ў вя лі кі свет 
кні гі.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА. 
vesіaluha@zvіazda.by
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 20 сентября 2016 года 

повторных торгов с условиями 
по продаже имущества, принадлежащего 

открытому акционерному обществу 
«Минскремстрой»   

Предмет торгов 
(наименование, 
характеристики, 

местонахождение  
продаваемого 

имущества)

«Административно-хозяйственное здание Литер А 1/к» общей 
площадью 612,4 кв. м (инв. номер в ЕГРНИ 500/С-8620; назна-
чение – здание административно-хозяйственное), теплосети 
(инв. №300992), электросети (инв. №300994), водопроводные 
сети (инв. №300995), канализационные сети (инв. №300993), 
асфальтовая площадка (инв. №200997)

Местонахождение 
предмета торгов

г. Минск, ул. Гикало, д. 22Б

Сведения 
о земельном 

участке

Кадастровый номер 500000000008000726, площадь – 
0,1002 га; назначение – эксплуатация и обслуживание 

административно-производственного здания

Сведения 
о продавце

ОАО «Минскремстрой», 
ул. Интернациональная, 5, 220030, г. Минск, 

телефон (017) 226-41-15

Сведения 
об организаторе 

торгов

Государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, 

телефон (017) 327-05-62 

Начальная цена 
предмета торгов 

с учетом НДС 

1 125 591,20 белорусских рублей 
(11 255 912 000 белорусских рублей образца 2000 года)

Условие торгов 

Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона, в раз-
мере 2 процентов от цены продажи предмета торгов, указанной 
в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со 
дня проведения торгов.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены.
Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса Респу-

блики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принад-
лежащего ОАО «Минскремстрой», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие зада-
ток, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором тор-
гов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком 
проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свиде-
тельства о регистрации (для юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей); 
копию устава (для юридических лиц); копию документа, подтверждающего внесение 
задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с 
порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» 
№ 3012104971019 в региональной дирекции №700 по г.Минску и Минской области 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный 
для приема документов на участие в торгах.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-
чальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В 
процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только 
один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется 
победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о 
результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою 
цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на 
участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только 
один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его со-
гласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 
заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении 
суммы вознаграждения и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня про-
ведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 20 сентября 2016 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в 
торгах осуществляются с 07.09.2016 по 16.09.2016 включительно в рабочие дни 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017)327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017)200-99-78, (029)350-46-23 (ОАО «Минскремстрой»).

Утерянные  квитанции о приеме наличных денежных средств (стра-
ховых взносов) формы 1-СУ серии КС 3589715, КС 3589714 страховой 
компании «Промтрансинвест» считать недействительными.

Утерянное свидетельство ООО «АльфаМонтажстройин-
вест» (УНП 191378837) считать недействительным.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— На коль кі кан ку рэн та здоль ныя 
бе ла рус кія льня ныя тка ні ны?

— Гіс та рыч на скла ла ся, што ў на-
шай кра і не рас це лён, які пры пе ра-
пра цоў цы на льно за вод зе дае больш 
ка рот ка га ва лак на, чым доў га га, у ад-
роз нен не ад Фран цыі, дзе ўсё з дак-
лад нас цю на ад ва рот. Вы твор часць у 
нас у боль шай сту пе ні ары ен та ва на на 
пе ра пра цоў ку ка рот ка га ва лак на. Ад-
нак ва ўсім све це пра дук цыя з доў га га 
ва лак на на шмат больш за па тра ба ва-
ная. Та му ў Бе ла ру сі вы ка рыс тоў ва-
юць най леп шыя су свет ныя на пра цоў кі, 
на прык лад ме тад ка та ні за цыі (пе ра-
пра цоў кі ка рот ка га ва лак на на спе цы-
я лі за ва ным аб ста ля ван ні і атры ман-
не ва лак на і ні так но ва га па ка лен ня). 
Ра ней з ка рот ка га льня но га ва лак на 
ра бі ла ся толь кі меш ка ві на. Сён ня мы 
ў ста не з та ко га ва лак на па шыць вы ра-
бы якас на но ва га ўзроў ню. Та кія вы ра-
бы ўжо па спе лі за рэ ка мен да ваць ся бе 
на між на род ных вы ста вах, і на іх ужо 
ёсць по пыт.

— У льня ной тка ні не час та вы ка-
рыс тоў ва юц ца спе цы яль ныя да меш-
кі. Якія з іх сён ня най больш за па тра-
ба ва ныя?

— Бе ла рус кая вы твор часць ары ен-
ту ец ца на кан' юнк ту ру су свет на га рын-
ку. Мы ро бім стаў ку на 100% на ту раль-
ныя тка ні ны. У тым лі ку пра цу ем над 
іль ня ны мі тка ні на мі з вы ка ры стан нем 
ба воў ны. Ёсць гру па вы ра баў з да баў-
лен нем по лі эфі раў. Акра мя та го, згод на 
з апош ні мі па ве ва мі мо ды, вы ка рыс-
тоў ва юц ца эла ста на выя ніт кі для атры-
ман ня кам форт ных тка нін для адзен ня. 
За да юць по пыт, як заў сё ды, спа жы вец 
і ры нак. Тэн дэн цыі мо ды, на прам кі раз-

віц ця тэкс ты лю так са ма ад соч ва юц ца.
— Да рэ чы, а якія ад роз нен ні ў па-

жа дан нях за меж ных і ай чын ных спа-
жыў цоў іль ня ных тка нін?

— Спа жыў цы куп ля юць у асноў ным 
стап ра цэнт на ль ня ныя тка ні ны без 
пры ме шак. Гэ та трэнд, які ўтрым лі вае 
свае па зі цыі на рын ку ўжо доў гі час. 
І Еў ро па, і Аме ры ка вы ка рыс тоў ва-
юць ме на ві та на ту раль ны лён. Ад нак 
ёсць ка тэ го рыя па куп ні коў, якія хо чуць 
больш бюд жэт ныя ва ры ян ты, дзе пры-
сут ні чае ба воў на.

— Што не аб ход на бе ла рус кім вы-
твор цам іль ня ных тка нін, каб па вы-
сіць экс парт сва ёй пра дук цыі? Ёсць 
ку ды імк нуц ца?

— Не пе ра шка джае зні зіць са бе-
кошт тка нін. Асноў ны наш кан ку рэнт — 
кі тай скія вы твор цы. Яны ка рыс та юц ца 
вель мі моц най пад трым кай дзяр жа вы. 
Не ўсе ры ча гі, якія вы ка рыс тоў ва юць 
яны, мо жам са бе да зво ліць мы. Ха-
це ла ся б, вя до ма, больш ад кры тай 
кан ку рэн цыі на знеш нім рын ку. Мы 
спра бу ем пе рай маць су свет ны во пыт 
у пра соў ван ні ай чын най пра дук цыі: 
вы ка ры стан не тэх на ло гій элект рон-
ных про да жаў, са цы яль ных се так, рэ-
клам най пад трым кі. Ад нак па куль што 
не ўсё ў нас атрым лі ва ец ца. Акра мя 
та го, перш чым пра су нуць бе ла рус кі 
лён на знеш нім рын ку, не аб ход на паў-
дзель ні чаць у шмат лі кіх вы ста вах, што 
вель мі за трат на для прад пры ем стваў. 
На прык лад, ту рэц кія вы твор цы пад час 
та ко га ўдзе лу атрым лі ва юць кам пен са-
цыю ад 50% да 100% сва іх вы дат каў ад 
дзяр жа вы. Мы та кой пад трым кі па куль 
не ма ем.

Акра мя та го, сён ня шмат га во рыц-
ца пра ўступ лен не Бе ла ру сі ў СГА. 
Спа дзя ём ся, што на ша кра і на па спя-

хо ва пра вя дзе гэ тыя пе ра мо вы. Ужо 
ця пер мы ба чым, што на шы су се-
дзі, ус ту піў шы ту ды, ма юць пэў ныя 
прэ фе рэн цыі. Вель мі не ха це ла ся б 
ад ста ваць ад уся го све ту. Так са ма 
прад пры ем ствы па ста ян на со чаць 
за но вы мі тэх на ло гі я мі і зай ма юц ца 
ўдас ка на лен нем свай го аб ста ля ван ня. 
Усё гэ та да па ма гае па шы раць асар ты-
мент ную лі ней ку, асу час ні ваць тэх на-
ло гіі атры ман ня як тра ды цый ных, так 
і но вых тка нін. Мы па він ны ўтры маць 
сваё ста но ві шча на су свет ным рын ку 
і на ват па шы рыць яго.

— Ча му бе ла рус кія швей ныя прад-
пры ем ствы не так час та звяр та юц ца 
па льня ныя тка ні ны ай чын най вы-
твор час ці?

— Асноў ныя праб ле мы, хут чэй за 
ўсё, у не па ра зу мен ні. Уплы вае яшчэ і 
тое, што мно гія прад пры ем ствы пра цу-
юць па да валь ніц кіх схе мах, і ў іх знач на 
змен ша ны свае служ бы мар ке тын гу і 
рас пра цоў кі. Та кім кам па ні ям вель мі 
цяж ка ары ен та вац ца і ка лі ў іх у шта-
це за ста ец ца, на прык лад, толь кі адзін 
ма дэль ер-кан струк тар. Лён — вель мі 
ня прос ты ма тэ ры ял, і з ім трэ ба ўмець 
пра ца ваць. Але вар та ад зна чыць, што 
апош нія два га ды лён ста но віц ца вель-
мі па пу ляр ным ва ўсім све це. Ня ма су-
свет ных брэн даў, якія б не пра ца ва лі 
з лё нам. Бе ла рус кія прад пры ем ствы, 
як бы гэ та па ра дак саль на ні гу ча ла 
для кра і ны, дзе на ват на гер бе на ма-
ля ва ны лён, пра цу юць з ім вель мі ма-
ла. Крыўд на, ка лі ідзеш на ры нак ці ў 
кра му і куп ля еш, на прык лад, ту рэц кія 
вы ра бы з бе ла рус ка га льну. Ай чын ныя 
швей ныя прад пры ем ствы са мі маг лі б 
вы хо дзіць на экс парт з іль ня ным пра-
дук там, але гэ та ад бы ва ец ца рэд ка. 
Пры чым перс пек ты вы бы ло б у гэ тым 

сек та ры больш, чым, ска жам, ганд ля-
ваць на рын ках ЗША і За ход няй Еў ро пы 
ба ваў ня ны мі вы ра ба мі. А там вель мі 
доб ра ве да юць, што та кое лён, і вы со ка 
яго цэ няць.

— Ці мож на ска заць, што на рын-
ку льня но га адзен ня сён ня ёсць дэ-
фі цыт?

— Хут чэй за ўсё так. Але я б не стаў 
вы лу чаць ры нак іль ня но га адзен ня 
асоб на. Ка лі звяр нуць ува гу на су свет-
ныя брэн ды, а яны ўжо ў кра і не даў но 
пры сут ні ча юць у вя лі кім аб' ёме, то лён 
зай мае ад 8% да 15% у іх асар ты мент-
ных лі ней ках. Ён ёсць ва ўсіх. Ад нак 
бе ла рус кія швей ныя прад пры ем ствы 
ма ла пра цу юць з іль ном. Нам гэ та не-
зра зу ме ла яшчэ і та му, што ця пер лён 
ста но віц ца су свет ным трэн дам. Пра 
гэ та свед чыць і рост экс пар ту тка нін 
на ша га прад пры ем ства. Мы на зі ра-
ем за ак тыў нас цю кі тай скіх кам па ній, 
якія імк нуц ца за няць но выя ні шы на 
тэкс тыль ным рын ку. Вель мі доб ра раз-
ві ва ец ца і ін дый скі ры нак. Там ра ней 
ні ко лі не рос лён, а сён ня ўжо ня ма-
ла прад пры ем стваў, якія зай ма юц ца 
вы твор час цю льня ной тка ні ны, пе ра-
пра цоў кай, вы ра бам адзен ня. Бе ла-
ру сам ні ў якім ра зе нель га стра ціць 
ры нак. У на шай кра і ны ёсць усё для 
та го, каб раз ві ваць іль ня ную тэкс-
тыль ную і швей ную га лі ны і з гэ тым 
пра дук там вы хо дзіць на экс парт. Нам 
ця пер у пер шую чар гу трэ ба ра зу мен не 
швей ных прад пры ем стваў і жа дан не 
гэ тым зай мац ца. На прык лад, ба ваў-
ня ная джын са вая тка ні на сён ня на пі-
ку мо ды. Мы мо жам ужо сён ня сва ім 
па куп ні кам пра па на ваць гэ ты стыль, 
за сна ва ны на лё не, што ў перс пек ты-
ве па він на стаць на шай кан ку рэнт най 
пе ра ва гай. На рын ку джын саў сён ня 

цяж ка кан ку ра ваць. Там за ма ца ва лі-
ся Тур цыя і кра і ны Азіі. Але мы мо жам 
пра па на ваць та кі іна ва цый ны пра дукт, 
як іль ня ныя джын сы. І гэ та па він на 
стаць пра рыў ным пра ек там. Бо льня-
ная тка ні на сён ня са мая спры яль ная 
для це ла ча ла ве ка. Бе ла ру сы па він ны 
ра зу мець, што гэ та са праў ды зо ла та, 
на ша ба гац це, на цы я наль ны пра дукт, 
які ад па вя дае па трэ бам уся го све ту.

— Мы ба чым, што сён ня льня ная 
джын са вая тка ні на га то вая. Але так-
са ма ня ма прад пры ем стваў, якія га-
то вы бы лі б з ёй пра ца ваць. Ка лі ж 
бе ла ру сы ўба чаць іль ня ныя джын сы 
на пры лаў ках на шых ма га зі наў?

— Вар та ад зна чыць, што ў кра і-
не прак тыч на ня ма прад пры ем стваў, 
якія пра цу юць з ба воў най для па шы ву 
джын саў. А каб пра ца ваць якас на з 
іль ня ны мі джын са мі, трэ ба спа чат ку 
мець до свед пра цы з ба воў най. Лён — 
ад на з са мых тры ва лых тка нін. На шы 
тка ні ны прай шлі не ад ну сот ню тэс-
таў, і ўсе па каз чы кі свед чаць аб тым, 
што яна ні ў чым не са сту пае ба ваў-
ня на му джын су. Акра мя та го, іль ня-
ная тка ні на вель мі кам форт ная. Яна 
мае боль шую па вет ра пра ні каль насць. 
Ха це ла ся б, вя до ма, каб бе ла рус кія 
швей ныя прад пры ем ствы ўжо сён ня 
за ці ка ві лі ся на шы мі рас пра цоў ка мі. 
Мы пад рых та ва лі па ке ты пра па ноў 
для бе ла рус кіх кам па ній. Але да во-
сень скіх вы стаў у Ра сіі, За ход няй Еў-
ро пе льно кам бі нат так са ма га то вы. 
Мы пла ну ем, што ўзім ку не ка то рыя 
кам па ніі па спра бу юць ства рыць шэ-
раг проб ных ва ры ян таў джын саў, а 
вяс ной на ступ на га го да яны па сту пяць 
у кра му.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.
Kryzhevіch@zvіazda.by

КУ ЖАЛЬ ЯК АД КРЫЦ ЦЁ

За па дзе яйЗа па дзе яй  ��

З ВЫ БА РАМ ВЫ ЗНА ЧЫ ЛІ СЯ
Да тэр мі но ва пра га ла са ваць, 
каб пла наў не мя няць

А дзя ся тай га дзі не ра ні цы пе рад дзвя ры ма 
ўчаст ка для га ла са ван ня №28, што ў вёс цы 
Ко пі шча Мінск ага ра ё на, па ча лі збі рац ца ах-
вот ныя вы ка наць свой гра ма дзян скі аба вя зак. 
Звы чай на пер шы мі пры хо дзяць на ўчаст кі пен-
сі я не ры. Але на гэ ты раз іх апя рэ дзі лі 30-40-га-
до выя вы бар шчы кі.

— Гэ та і зра зу ме ла. У но вым мік ра ра ё не, 
які тут вы рас за апош нія га ды, жы ве шмат ма-
ла дых сем' яў, — тлу ма чыць стар шы ня ўчаст ка 
Тац ця на Мас ка лік. — На огул, у нас са мы вя лі кі 
ўчас так на тэ ры то рыі Ба раў лян ска га сель ска-
га Са ве та — ка ля 3 тыс. вы бар шчы каў. Со рак 
юна коў і дзяў чат сё ле та бу дуць га ла са ваць 
упер шы ню. Ім уру чым він ша валь ныя паш тоў кі 
з под пі сам стар шы ні Цэнт раль най вы бар чай 
ка мі сіі Лі дзіі Яр мо шы най.

Тац ця на і Іван прый шлі ад даць свой го лас за 
кан ды да та, які ім ім па нуе, ра зам з да чуш кай.

— Ня хай ма лая пры вы кае. Яна ж так са ма 
не ка лі бу дзе га ла са ваць, — жар туе та та. — Не-
па срэд на ў дзень вы ба раў нас не бу дзе до ма, 
на вы хад ныя збі ра ем ся да баць коў: трэ ба да па-
маг чы са браць яб лы кі. Вось і га ла су ем да тэр мі-
но ва, каб пла наў не мя няць. А па коль кі лі чым, 
што ўдзел у гэ тай важ най кам па ніі аба вяз ко вы, 
то прый шлі вы ка наць свой гра ма дзян скі аба-
вя зак. Мы ня даў на пе ра бра лі ся ў гэ ты мік ра ра-
ён, тут нам па да ба ец ца. І мы спа дзя ём ся, што 
кан ды дат, за яко га пра га ла са ва лі, зро біць усё, 
каб наш мік ра ра ён быў яшчэ больш утуль ным, 
пры го жым, зруч ным для пра жы ван ня.

За свай го кан ды да та
Яў ге нія Іг на таў на Ку зуб прый шла на ўчас-

так для га ла са ван ня ў лі ку пер шых вы бар шчы-
каў. 

— Ча му ж не пра га ла са ваць, ка лі ўчас так 
зна хо дзіц ца по бач з до мам? Па да ро зе на ры-
нак вы ра шы лі з сы нам зай сці і вы ка наць свой 
гра ма дзян скі аба вя зак, — ах вот на тлу ма чы ла 
су раз моў ца.

— А сын ча му га ла суе да тэр мі но ва? — пы-
та ю ся ў Ва ле рыя Аляк санд ра ві ча.

— Хто ж мя не та ды на ма шы не па вя зе ў 
Бя ро зу? — ве се ла пы тан нем на пы тан не ад-
ка за ла за сы на ма ці.

Яў ге нія Ку зуб, па вод ле яе слоў, 37 га доў 
ад пра ца ва ла на вя до мым брэсц кім прад пры-
ем стве «Брэст га за а па рат». Ска за ла, што і на 
вы твор час ці заў сё ды вы зна ча ла ся ак тыў най 
гра ма дзян скай па зі цы яй, не па мя ня ла сва іх 
по гля даў і на пен сіі. Тым больш што ад на з 
кан ды да таў у дэ пу та ты па гэ тай акру зе доб ра 
зна ё мая ве тэ ра ну пра цы, ней кі час яны по бач 
пра ца ва лі на прад пры ем стве. Та му са сва ім 
го ла сам вы бар шчы ца вы зна чы ла ся даў но.

— На шы вы бар шчы кі ў асноў ным ста лыя 
лю дзі, — рас каз вае стар шы ня ка мі сіі вы бар-
ча га ўчаст ка №23 Брэсц кай-За ход няй вы бар-
чай акру гі №1 Ла ры са КРУП ТА. — Гэ та ста рая 
за бу до ва Брэс та. Ад ра зу пас ля та го, як ў 9.55 
мы апя ча та лі скры ню для га ла са ван ня і пад-
рых та ва лі не аб ход ныя да ку мен ты, на ўчас так 
за ві та лі ад на за ад ной дзве пен сі я нер кі. Не 

ска жу, што ў пер шыя ча сы пер ша га дня да тэр-
мі но ва га га ла са ван ня гра ма дзя не пра яў ля юць 
вы со кую ак тыў насць, але, са мі ба чы це, па кры-
се лю дзі ідуць.

У спі сы ўклю ча на 1640 ча ла век. Гэ та ся рэд ні 
па га рад скіх па ме рах учас так, удак лад няе Ла-
ры са Ула дзі мі ра ўна. На га ла са ван не па мес цы 
жы хар ства ўжо за пі са лі ся 70 ча ла век. Ду маю, 
што на зва ны спіс яшчэ знач на па поў ніц ца. 
У асноў ным яго скла да юць лю дзі 1929—1932 
га доў на ра джэн ня. Праў да, ёсць ад на 84-га до-
вая пен сі я нер ка (пра яе ка ле гі рас каз ва лі), якая 
шмат га доў пры хо дзіць у асноў ны дзень вы ба-
раў. Жан чы на пры хо дзіць з бу ке там аст раў са 
сва ёй да чы, каб па він ша ваць усіх пры сут ных з 
важ най па лі тыч най па дзе яй. Квет кі ўвесь дзень 
упры гож ва юць адзін са ста лоў участ ка.

— На мі ну лых вы ба рах я ез дзі ла па ква тэ рах 
з урнай, — ус ту пае ў раз мо ву член участ ко-
вай ка мі сіі Ка ця ры на На лі вай ка. — Аб са лют ная 
боль шасць з лі ку ста рых ня мог лых лю дзей су-
стра кае ка мі сію ў свя точ ным адзен ні, яны імк-
нуц ца па га ва рыць, на ват ста ра юц ца за пра сіць 
на чай. Лю дзі па жы лыя, хво рыя, ус пры ма юць 
та кія ві зі ты як знак ува гі да ся бе. Та му да вы-
ез даў рых ту ем ся ад каз на.

«Пра ца ваць ад каз на, з ду шой»
Та кое па жа дан не вы ка заў дэ пу та там пар ла-

мен та ве тэ ран Вя лі кай Ай чын най вай ны Яў ген 
ДА ЛІ ДО ВІЧ, які ўчо ра зра біў свой вы бар на 
вы бар чым участ ку №15 Гро дзен скай-Цэнт-
раль най акру гі №51.

Гэ ты ўчас так, які раз ме шча ны ў га лоў ным 
кор пу се ГрДУ імя Ян кі Ку па лы, адзін з 686 на 
Гро дзен шчы не. Стар шы ня ўчаст ко вай вы бар-
чай ка мі сіі Анд рэй ГЕ ЦЭ ВІЧ за зна чае, што яе 
чле ны ўжо пра вя лі да во лі знач ную ра бо ту. Па-
пер шае, вы ве ры лі ўсе спі сы вы бар шчы каў. 
Па-дру гое, абы шлі ка ля 700 ква тэр і пе рад алі 
ін фар ма цыю пра кож на га з пя ці прэ тэн дэн таў 
на дэ пу тац кі ман дат.

— Доб ра, што ця пер у нас ёсць та кая маг чы-
масць па зна ё міць вы бар шчы каў з кан ды да та мі 
ў дэ пу та ты, не за леж на ад та го, ма юць яны фі-
нан са выя срод кі для агі та цыі аль бо не ма юць, — 
лі чыць Анд рэй Ге цэ віч. — Без умоў на, гэ та на 
ка рысць лю дзям, якія бу дуць га ла са ваць.

— Ці бы лі ней кія за ўва гі ад на зі раль ні каў?
— На зі раль ні кі (пад імі я ра зу мею і са міх кан-

ды да таў у дэ пу та ты, і іх да ве ра ных асоб, і ця пе-
раш ніх дэ пу та таў роз на га ўзроў ню) на вед ва юц-
ца на наш учас так на пра ця гу апош ня га тыд ня. 
Учо ра бы лі на зі раль ні кі ад доў га тэр мі но вай мі сіі 
АБ СЕ, а так са ма прад стаў ні кі гра мад скіх аб'-
яд нан няў і па лі тыч ных пар тый. На сён няш ні 
мо мант якіх-не будзь за ўваг не ма ем.

Не бы ло за ўваг і ў на зі раль ні каў ад рэс-
пуб лі кан ска га гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе лая 
Русь» і кам па ніі «Пра ва вы ба ру», якія ў пер шы 
дзень да тэр мі но ва га га ла са ван ня зна хо дзі лі ся 
на вы бар чым участ ку.

Бю ле тэ ні па ля це лі
Га мяль ча не ма ці з сы нам Га лі на і Яў ген 

Ашых мі ны на свой вы бар чы ўчас так прый шлі 
ад ны мі з пер шых. Ка жуць, збі ра юц ца ад' ехаць 
з го ра да на вы хад ныя, та му ска рыс та лі ся сва ім 
пра вам пра га ла са ваць да тэр мі но ва.

— Гэ та прос та на ту раль на для мя не, — ка-
жа Га лі на. — Ну як не прый сці і не пра га ла са-

ваць за сваю бу ду чы ню? Мы ж усе за ці каў ле ны 
жыць лепш. І та му я гля дзе ла бія гра фіі кан ды-
да таў у дэ пу та ты, іх пра гра мы. Важ на ве даць, 
што кож ны з іх змо жа для нас зра біць. Я га ла-
са ва ла за та го ча ла ве ка, які бу дзе са праў ды 
па ляп шаць на ша жыц цё.

— Як мож на га ла са ваць за та го, ка го не ве-
да еш? — пра цяг вае раз мо ву сын Яў ген. — Мы 
ў сям'і аб мяр коў ва лі кан ды да ту ры. Па ра і лі ся і 
ад на га лос на вы ра шы лі, за ка го ад да дзім свае 
га ла сы на гэ тых вы ба рах.

Да рэ чы, учас так №15, дзе мы гу та рым, 
зна хо дзіц ца ў ін тэр на це па ву лі цы Хмяль ніц ка-
га, 108, кор пус 3. Па інер цыі лю дзі на зы ва юць 
ін тэр нат «хім за вод скім». Ад нак не так даў-
но бу дын кі, ра ней за ма ца ва ныя за вя до мым 
прад пры ем ствам, пе ра да дзе ны на ба ланс га-
рад ской жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі.

Сак ра тар вы бар чай ка мі сіі Ні на Бон дзі ка ва 
га во рыць, што мес ца га ла са ван ня для жы ха-
роў тра ды цый нае. Усе ве да юць, ку ды іс ці, каб 
вы зна чыць сваю гра ма дзян скую па зі цыю. Тым 
не менш тут за га дзя ўсё пе ра пра ве ры лі і пад-
рых та ва лі ся:

— Вось гля дзі це са мі: праз рыс тая урна ў 
нас апя ча та ная. Тут ка бін ка для па пя рэд ня га 
га ла са ван ня, тут ін фар ма цыя пра кан ды да таў, 
тут мес ца для на зі раль ні каў.

На зі раль ні кі, два ма ла дыя муж чы ны, прад-
стаў ля юць гра мад скія ар га ні за цыі: БРСМ і 
«Бе лую Русь». Дзміт рый Та ма шэн ка ад на чае, 
што ўсё ідзе бу дзён на, без ажы я та жу — што 
і доб ра. 

На гэ тым участ ку ча ка юць тро хі больш за 
дзве ты ся чы вы бар шчы каў. Ся род іх шмат су-
пра цоў ні каў хім за во да, якія жы вуць у гэ тым і 
су сед нім ін тэр на цкіх бу дын ках.

— Мы прай шлі па ўсіх па ко ях у ін тэр на це — 
кож на му ўру чы лі па ве дам лен не пра вы ба ры, 
— рас каз вае сак ра тар вы бар чай ка мі сіі Ні на 
Бон дзі ка ва. — Лю дзі ці ка ві лі ся бія гра фі я мі 
кан ды да таў у дэ пу та ты. Па ра лель на жы ха ры 
ін тэр на таў за да юць і ін шыя пы тан ні, якія іх хва-
лю юць. У асноў ным яны звя за ны з бы та вы мі 
ўмо ва мі пра жы ван ня ў ін тэр на тах. Ка лі гэ тыя 
па бу до вы на ле жа лі хім за во ду, тут быў штат 
лю дзей, якія ўсё аб слу гоў ва лі. Ця пер ін тэр-
на ты пе ра да дзе ны ў сіс тэ му ЖКГ, і ў лю дзей 
уз ні ка юць пэў ныя пы тан ні ў су вя зі з гэ тым. 
На прык лад, дзес ьці тру бу пра рва ла, дзесь ці 
лям пач ка не га рыць.

Між тым у па кой, дзе мы гу та рым, за хо-
дзіць стар шы ня вы бар чай ка мі сіі Дзміт рый 
Чар ня коў. Ён член Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо-
вым са ма кі ра ван ні, вы бра ны ад Го мель скай 
воб лас ці. Дзміт рый Ула дзі мі ра віч тры га ды 
кі руе Го мель скім хі міч ным за во дам і пы тан-
ні пе ра да чы ін тэр на таў з усі мі іх праб ле ма мі 
ве дае як ні хто:

— Тут жа ўсё роў на пра цяг ва юць жыць на-
шы лю дзі. На ват ка лі пе ра да ва лі ін тэр на ты го-
ра ду, імк ну лі ся па мак сі му ме, на ват на пе рад 
неш та зра біць, каб у жы ха роў як ма га даў-
жэй не ўзні ка ла ні я кіх праб лем, звя за ных з іх 
ста нам. І ця пер пра цяг ва ем вы ра шаць мно гія 
праб ле мы. Трэ ба па ка сіць — па ка сі лі. Неш та 
за мя ніць — за мя ні лі.

Да р'я КАС КО, Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ, 
Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ, Ба рыс ПРА КОП ЧЫК, 

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ, Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. (Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

СКЛА ДА НЫ ШЛЯХ 
ПРА ХО ДЗІМ ГОД НА
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка даў ін тэр в'ю ін фар ма цый на-
му агенц тву ТАСС для тэ ле філь ма, пры све ча на га 25-год дзю 
СНД, і тэ ле пра гра ме «Фор му ла ўла ды».

Пад час цёп лай і ад кры тай гу тар кі вя лі кая ўва га бы ла ўдзе ле на 
тэ мам ін тэ гра цыі на пост са вец кай пра сто ры і да лей ша му раз віц цю 
ін тэ гра цый ных струк тур, а так са ма бе ла рус ка-ра сій скіх ад но сін, па-
ве дам ляе прэс-служ ба кі раў ні ка дзяр жа вы.

«СНД з'яў ля ец ца вя лі кай па лі тыч най і дып ла ма тыч най пля цоў кай, 
дзе аб мяр коў ва юц ца гла баль ныя пы тан ні і по тым да юц ца ары ен ці ры, 
у якім кі рун ку бу дзем ру хац ца. У нас з'я віў ся і Еў ра зій скі эка на міч ны 
са юз. Гэ та эка но мі ка, эка на міч ная ін тэ гра цыя, мыт ныя праб ле мы. 
Без па лі ты кі і ва ен ных ас пек таў. ЕА ЭС — гэ та эка но мі ка», — ад зна-
чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма за кра нуў функ цы я на ван не АДКБ. 
«Гэ та ва ен на-па лі тыч ны са юз. Так, гэ та не НА ТА, не на таў скі блок, 
ён не мае та кой мо цы і сі лы. Але гэ та ін шая струк ту ра, дзе ста яць 
пэў ныя за да чы. Да пус цім, Бе ла русь і Ра сія на за ход нім на прам ку — 
адзі ная ар мія, адзі ная гру поў ка. Гэ та пы тан ні АДКБ. І са мая глы бо кая 
ін тэ гра цыя — гэ та бу даў ніц тва Са юз най дзяр жа вы, — пе ра ка на ны 
Прэ зі дэнт. — Тут і эка но мі ка, і па лі ты ка, і су мес ныя па раст кі ор га наў 
ула ды. Гэ та вель мі глы бо кая фор ма ін тэ гра цыі».

Што ты чыц ца бе ла рус ка-ра сій скіх ад но сін, то, на дум ку кі раў ні ка 
дзяр жа вы, Бе ла русь і Ра сія прай шлі ве лі зар ны шлях, каб не ра зы-
сці ся, не ра за рваць ад но сі ны і за стац ца бліз кі мі сяб ра мі і ў эка но мі-
цы, і ў па лі ты цы, і ў гра мад скім жыц ці. «Скла да ны шлях, але мы яго 
пра хо дзім год на, хоць і з не ка то ры мі шур па тас ця мі, — пе ра ка на ны 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Мы вель мі шмат зра бі лі ў пла не адзін ства, 
каб на ро ды не бы лі па крыў джа ныя рас па дам Са вец ка га Са ю за — 
больш, чым хто-не будзь з пост са вец кіх рэс пуб лік. Мы пры ня лі шмат 
ра шэн няў, якія ўраў ноў ва юць бе ла ру саў і ра сі ян у пра вах. Ады шлі 
ад той прор вы, якая маг ла быць па між Бе ла рус сю і Ра сі яй і якая вы-
зна ча ла ся там, пад Сма лен скам. Але бы ло б ня праў дай, ка лі б мы 
га ва ры лі толь кі пра гэ ты ста ноў чы бок. У нас ма са праб лем. Мы, 
на пэў на, у чымсь ці не ра зу ме лі Ра сію. Ра сія ха па ла ся то за га за вую, 
то за наф та вую тру бу, то не пра пус ка ла на шы та ва ры. Мы не дзе, на-
пэў на, ся бе не зу сім пра віль на па во дзі лі, хоць імк ну лі ся «ста рэй ша га 
бра та» не крыў дзіць і не зла ваць — гэ та так са ма праў да».

Кі раў ні ку дзяр жа вы, акра мя па лі тыч ных і эка на міч ных, бы лі за-
да дзе ны і пы тан ні аса біс та га ха рак та ру, у тым лі ку — пра што ён 
ма рыць. «Вы ве да е це, я ха цеў бы, каб лю дзі ні ко лі, за зі ра ю чы ў 
ка ша лёк або сваю кі шэ ню, не ду ма лі пра тое, што ім на неш та не 
ха пае, — ад ка заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Заў сё ды част цы на ро да 
ча гось ці не ха пае, гэ та на ту раль на. А я б ха цеў, каб лю дзі ў Бе ла ру сі 
ні ко лі аб гэ тым не тур ба ва лі ся — вось яна, мая адзі ная ма ра».

Ра зам з тым кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў по гляд, што лю дзі па-
він ны і са мі ду маць пра сваю бу ду чы ню, і та ды сваё жыц цё мож на 
за бяс пе чыць. Кі раў нік дзяр жа вы пры вёў кан крэт ны прык лад: «Не-
каль кі га доў та му мною быў пад пі са ны ўказ і пры ня та ра шэн не аб 
раз віц ці аг ра эка ту рыз му: ка ля трох ты сяч прад пры маль ных сем' яў 
ства ры лі ўлас ныя, лі чы це, прад пры ем ствы, па бу да ва лі вёс кі, ха ты, 
дзе ад па чы ваць мо гуць ад дзе ся ці да пя ці дзе ся ці, за сот ню ча ла-
век. І гэ тыя прад пры маль ныя лю дзі жы вуць ня дрэн на. Ча му лю бы 
бе ла рус не мо жа, па ста віў шы пе рад са бой мэ ту, за бяс пе чыць ся бе 
і сям'ю, за ра біць? Мо жа. І гэ та мая ма ра, каб у нас у Бе ла ру сі, яшчэ 
раз пад крэс лю, ні ко лі, за зі ра ю чы ў ка ша лёк і кі шэ ню, не пе ра жы ва лі 
аб тым, што не ха пае гро шай. Я гэ та зраб лю».

Шу ка лі грыб ні коў
За мі ну лыя вы хад ныя ра таў ні кі му сі лі ча ты ры ра зы пры маць удзел 

у по шу ках ама та раў «ці ха га па ля ван ня». Уве ча ры 3 ве рас ня ві цеб-
скім ра таў ні кам дзя жур ны РА УС па ве да міў, што ка ля вёс кі Аст роў скія 
Ві цеб ска га ра ё на згу біў ся муж чы на 1937 го да на ра джэн ня. Да но чы 
яго по шу кі плё ну не да лі, і толь кі ка ля ся мі га дзін ра ні цы грыб нік 
са ма стой на вый шаў да лю дзей. У Ла гой скім ра ё не пра пен сі я не ра, 
што за блу дзіў, так са ма ста ла вя до ма ад пра ва ахоў ні каў: мін ча нін вы-
пра віў ся па гры бы ў лес ка ля аг ра га рад ка Гас ці ла ві чы яшчэ ран кам і 
згу біў ся. Вый сці з угод дзяў яму да па мог гук сі рэ ны аў та ма бі ля МНС. 
У мед да па мо зе муж чы на па трэ бы не меў. А ў Ві цеб скай воб лас ці 
па куль яшчэ пра цяг ва юц ца по шу кі дзвюх жан чын, якія 4 ве рас ня 
вы пра ві лі ся па гры бы ка ля вёс кі Ба раў ля ны. Іх гу ка лі да трох га дзін 
но чы, ад нак плё ну апе ра цыя па куль не да ла...

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

Пад зор кай пер ша дру ка ра
ІІ між на род ны фо рум «Ска ры наў скія чы тан ні: кні га як фе но мен куль ту ры, мас тац тва, тэх на ло гіі» пра хо дзіць у сталіцы


