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Шаноўныя сябры!
Заканчваецца падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і 2-е паўгоддзе 2013 года!

Спадзяёмся і далей бачыць вас сярод нашых чытачоў і падпісчыкаў.
Хочам нагадаць вам, што падпіска на «родную газету на роднай мове»  

можа стаць добрым падарункам родным вам людзям!

Індэкс/перыяд 1 месяц 3 месяцы 6 месяцаў

63850    (для індывідуальных падпісчыкаў) 39 000 117 000 234 000

63145    (для ветэранаў ВАВ і пенсіянераў) 35 100 105 300 210 600

63858    (для ведамасных падпісчыкаў) 78 000 234 000 468 000

63239    (ведамасная падпіска для ўстаноў міністэрстваў 
     адукацыі, культуры і аховы здароўя)

70 200 210 600 421 200

620 кi ла мет раў скла дае зя лё ны ахоў ны марш рут 
ма ла дзе чан скiх па вет ра ных шу каль нi каў не бяс-
пе кi. Ка лi пра ля цець яго на са ма лё це АН-2 без 
ад хi лен няў, спат рэ бiц ца больш за ча ты ры га дзi ны. 
А ка лi не аб ход на змя нiць на пра мак i iм чац ца да 
слу па ды му над ле сам (а гэ та, вя до ма, свед чыць 
пра не бяс пе ку), та ды марш рут па вя лiч ва ец ца. У 
спё ку та кая пра ца не на гад вае лёг кую па вет ра ную 
ванд роў ку. Але ме на вi та ў спё ку пi ло там да во дзiц-
ца больш ча су пра ца ваць у па вет ры.

Пра вы нi кi пра цы ўсiх авiя ад дзя лен няў у мi ну-
лыя вы хад ныя па ве да мiў кi раў нiк «Бел ле са вiя» 
Ана толь Кро таў. На тэ ры то рыi Бе ла ру сi бы ло 
вы яў ле на 13 ляс ных i ба лот ных уз га ран няў. З iх 
два лiк вi да ва ны сi ла мi па жар ных-дэ сант нi каў. 
Боль шая част ка ўзга ран няў па-ра ней ша му пры-
хо дзiц ца на паўд нё ва-ўсход нiя i ўсход нiя рэ гi ё ны 
кра i ны.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Фо та аў та ра.

ПО ЛЫ МЯ ПАД КРЫ ЛОМПО ЛЫ МЯ ПАД КРЫ ЛОМ

Як на Ві цеб шчы не 
прай шла ап ты мі за цыя 
струк ту ры ор га наў 
пра ку ра ту ры? 
Ці час та гра ма дзя не 
звяр та юц ца па да па мо гу 
да пра ку ро раў? 
Як змя ня ец ца зла чын ны 
свет? Наш ка рэс пан дэнт 
за даў пы тан ні з на го ды 
Аляк санд ру СІ ДА РО ВІ ЧУ, 
пер ша му на мес ні ку 
пра ку ро ра Ві цеб скай 
воб лас ці.

— У СМІ па ве дам ля ла ся аб 
тым, што пра во дзі ла ся ап ты-
мі за цыя струк ту ры ор га наў 
пра ку ра ту ры кра і ны. Якія вы-
ні кі ап ты мі за цыі ў Ві цеб скай 
воб лас ці?

— Не аб ход насць ап ты мі за цыі 
мож на па тлу ма чыць не каль кі мі 
пры чы на мі. У пры ват нас ці, кож-
ны год здзяйс ня ец ца па раў наль-
на менш зла чын стваў.

Ска жам, сё ле та за пер шыя 
5 ме ся цаў за рэ гіст ра ва на 4800 
зла чын стваў — на 8% менш, чым 

за ле таш ні пе ры яд. У асноў ным 
зла чын ствы здзяйс ня юць гра-
ма дзя не ва ўзрос це ад 18 да 39 
га доў.

Ад па вед на, зні зі ла ся і на-
груз ка на ра бот ні каў пра ва-
ахоў ных ор га наў у цэ лым, у 
тым лі ку і на пра ку ра ту ру. Та-
му, ка лі ра ней функ цы я на ва лі 
пра ку ра ту ра го ра да По лац ка і 
пра ку ра ту ра По лац ка га ра ё на, 
ця пер яны аб' яд на ны ў пра ку-
ра ту ру По лац ка га ра ё на. І ў Ор-
шы ана ла гіч на. На га даю, што ў 
гэ тых рэ гі ё нах і ор га ны вы ка-
наў чай ула ды — га рад ско га і 
ра ён на га ўзроў ню — так са ма 
аб' яд на лі ся.

У Ві цеб ску тры ра ён ныя пра-
ку ра ту ры аб' яд на ны ў пра ку ра-
ту ру го ра да Ві цеб ска.

— Ві да воч на, у наш век імк-
лі ва га раз віц ця вы со кіх тэх на-
ло гій усё час цей здзяйс ня юц ца 
зла чын ствы ў гэ тай сфе ры?

— Са праў ды, на прык лад, пра 
«кам п'ю тар ны са ба таж» ра ней і 
не чу лі, а ця пер ня рэд ка су стра-
ка ем ся з та кім са ста вам зла-
чын стваў. Мож на ска заць, што 
«пра су ну та му» су час на му зло-
дзею ў наш час не трэ ба крас ці 
ка ша лёк  — кра дзя жы гро шай 
усё час цей здзяйс ня юц ца з вы-
ка ры стан нем спе цы яль ных тэх-
на ло гій. Вы, на пэў на, чу лі пра 
тое, што ў Маск ве бы ла за тры-
ма на гру па так зва ных скі не раў: 
ма ла дыя лю дзі пры еха лі са зла-
чын ны мі на ме ра мі з Мал да віі. 
І ў нас яны так са ма па кі ну лі 
кры мі наль ны след: вы кра да-
лі з бан каў скіх ра хун каў гра ма-
дзян гро шы з вы ка ры стан нем 
ад мыс ло вай пры ла ды. Як гэ та 
ад бы ва ла ся? Доб ра пры стой ны 
гра ма дзя нін устаў ляў карт ку ў 
бан ка мат, на бі раў код. А карт ка 

па ра лель на трап ля ла ў спе цы-
яль нае пры ста са ван не, уста ля-
ва нае зла мыс ні ка мі, і яны ме лі 
маг чы масць па ра лель на вес ці 
ві дэа на зі ран не за ўла даль ні кам 
карт кі. У вы ні ку з карт кі вы кра-
да лі ся гро шы.

А вось прык лад, ка лі за ўчы-
не нае зла чын ства ў сфе ры вы-
со кіх тэх на ло гій зла мыс ні кі ўжо 
асу джа ны. Су дом Сен нен ска га 
ра ё на па ка ра ны бы лы ра бот-
нік мяс цо ва га ад дзя лен ня Бе л-
а грап рам бан ка і бы лы ды рэк тар 
пры ват на га прад пры ем ства. 
Яны ў 2008-2009 га дах з вы ка-
ры стан нем кам п'ю тар най тэх ні кі 
і бан каў скіх плас ты ка вых кар так, 
не за кон на вы раб ле ных для ра-
бот ні каў пры ват на га прад пры-
ем ства, шля хам зме ны кам п'ю-
тар най ін фар ма цыі ў ба зе да ных 
бан ка вы кра лі звыш 837 міль ё-
наў руб лёў...

Ім пры зна ча на па ка ран не ў 
вы гля дзе па збаў лен ня во лі тэр-
мі нам на 7 га доў з кан фіс ка цы яй 
ма ё мас ці і па збаў лен нем пра ва 
зай маць ад мі ніст ра цый на-гас-
па дар чыя і ар га ні за цый на-рас-

па рад чыя па са ды на пра ця гу 
5 га доў пас ля вы зва лен ня з па-
праў чай ка ло ніі. Так са ма быў за-
да во ле ны іск Бе ла грап рам бан-
ка аб спаг нан ні з аб ві на ва ча ных 
звыш 1 міль яр да руб лёў.

Да рэ чы, пад час су до ва га 
пра цэ су абод ва аб ві на ва ча ных 
сцвяр джа лі, што не вы кра да лі 
гро шы ў бан ка, а прос та «ўзя лі 
іх у доўг». Пры гэ тым іх ча мусь ці 
не бян тэ жы ла тое, што ў бан ку 
не толь кі не да ва лі на гэ та сва ёй 
зго ды, але на ват не ве да лі пра 
та кое «крэ ды та ван не»... Бан кам 
пры ня ты не аб ход ныя ме ры па не-
да пу шчэн ні па доб ных фак таў.

— Ці час та гра ма дзя не звяр-
та юц ца ў ор га ны пра ку ра ту ры 
Ві цеб скай воб лас ці па да па-
мо гу? Аса біс та вы пры ма е це 
гра ма дзян, вы слу хоў ва е це іх 
скар гі?

— Да нас у асноў ным пры хо-
дзяць лю дзі са зва ро та мі, якія 
не знай шлі свай го вы ра шэн ня ў 
той ці ін шай ар га ні за цыі, ор га не, 
уста но ве. І ў ад па вед нас ці з дзе й-
ным за ка на даў ствам мы зай ма-
ем ся вы ву чэн нем пы тан ня аль бо 

на кі роў ва ем скар гу вы шэй шым 
ор га нам, аль бо да ём гра ма дзя-
ні ну тлу ма чэн не. А бы вае, прос та 
ін фар му ем, як па сту піць у да лей-
шым.

Што ж да ты чыц ца іх ха рак-
та ру — да во лі шмат скар гаў на 
ўжо пры ня тыя ра шэн ні ор га наў 
да знан ня. Шмат атрым лі ва ем 
ліс тоў ад гра ма дзян з мес цаў па-
збаў лен ня во лі. Ня ма ла зва ро таў 
і па пы тан нях па ру шэн ня жыл лё-
вых пра воў, зя мель ных спрэ чак... 
Ка ла саль ная коль касць зва ро таў 
па пы тан ні не за кон на га, на по-
гляд гра ма дзян, пры цяг нен ня да 
ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці.

Я так са ма вя ду пры ём згод-
на з за цвер джа ным гра фі кам. 
Пры чым як на пра цоў ным мес-
цы, так і з вы ез дам у рэ гі ё ны, 
у ар га ні за цыі і ўста но вы. Ма гу 
кан ста та ваць, што пас ля раз-
гля ду скар гаў вы но сіц ца ня ма ла 
пра тэс таў як на пры ня тае су-
до вае ра шэн не, так і на пры-
цяг нен не да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Не за ха пi ла по лы мя ў свой стра шэн ны вы нi шчаль ны па лон лес на 

бе ра зе ра кi Вi лii ка ля Смар го нi, не на не се на шко да ле су ва ен на га 
ляс га са ў Круп скiм ра ё не, не зда ры ла ся эка ла гiч ная ка та стро фа ў 
ле се на поў дзень ад Ба ры са ва. Ме на вi та там i ў iн шых мес цах i бы лi 
вы яў ле ны гэ тыя ўзга ран нi. Да го на ру ле са па тру лёў, усе ўзга ран нi 
бы лi за фiк са ва ны ме на вi та iмi. На жаль, авiя та ры не здоль ны ўста на-
вiць дак лад ную кры нi цу па жа раў, якой най час цей бы вае без ад каз ны 
i не абач лi вы ча ла век.

— Най боль шая ве ра год насць гэ тых уз га ран няў — ме на вi та ча-
ла ве чы фак тар, — ка жа на чаль нiк ад дзя лен ня Ула дзi мiр Ган ча роў 
(на фота). — Па чы на ец ца ягад ны се зон, пай шлi пер шыя гры бы, i ў 
ле се з'я вi ла ся шмат ах вот ных на за па сiць да ры пры ро ды. Мно гiя лю-
дзi за бы ва юць па ту шыць кi ну тую цы га рэ ту, якой бы вае да стат ко ва, 
каб на нес цi пры ро дзе не па праў ную шко ду. Мно гiя прос та iг на ру юць 
пра вi лы па во дзiн у ле се ў лет нi час.

У Мiн ску што дзень з'я да юць 
ка ля 60 т ма ро зi ва

Як па ве да мi ла на мес нiк на чаль нi ка хар чо ва га ад дзе-
ла Га лоў на га ўпраў лен ня спа жы вец ка га рын ку Мiн гар-
вы кан ка ма Тац ця на Паль ча нок, ка лi ў асен не-зi мо вы 
пе ры яд прад пры ем ствы го ра да рэа лi зоў ва лi да 15 т 
ма ро жа на га ў су ткi, то блi жэй да ле та про да жы вы рас лi 
да 40 т, а з пры хо дам спя кот ных дзянь коў — да 60 т.

Сён ня ў ста лi цы на лiч ва ец ца ка ля 2000 ста цы я нар ных 
аб' ек таў, якiя рэа лi зу юць ма ро зi ва, — ма га зi ны, ка вяр нi, 
рэ ста ра ны. Ар га нi за ва ны вы яз ны ган даль гэ тым пра-
дук там — та кiх пунк таў у го ра дзе на лiч ва ец ца ка ля 800. 
У га ра чыя днi мiн ча не ад да юць пе ра ва гу пла до ва-ягад на-
му ма ро жа на му — яго вы раб ля юць на асно ве пю рэ, со каў, 
сi ро паў роз ных пла доў i ягад, рас ка за ла Тац ця на Паль ча-
нок. У ха лад на ва ты час час цей куп ля юць плам бiр.

«Мiнск—На вi ны».

ЦА НА НА ПI ВА 
ВЫ РАС ЦЕ, 

АЛЕ НЯ ЗНАЧ НА
Аб гэ тым «Звяз дзе» рас ка заў на ад крыц цi 
Ака дэ мii пi ва «Алi ва рыя» ге не раль ны ды-
рэк тар пiў за во да Мi ха iл ЧЭ ЧА НЕЎ.

«Ка лi рас це ак цыз, ка лi ёсць iн фля цыя, то 
мы вы му ша ны так са ма па вы шаць цэ ны, бо мы 
— не даб ра чын ная ар га нi за цыя. Мы па вiн ны су-
ад но сiць свае дзе ян нi з агуль ны мi эка на мiч ны мi 
тэн дэн цы я мi, якiя ёсць у кра i не. Мы не ча ка ем 
вель мi вя лi ка га рос ту ца ны на пi ва, як гэ та бы ло 
ў 2011 i 2012 га дах, але ён бу дзе», — рас тлу ма-
чыў сi ту а цыю ды рэк тар пiў за во да.

Так са ма Мi ха iл Чэ ча неў рас ка заў пра агуль ны 
стан пi ва вар най га лi ны Бе ла ру сi. «Мы пла ну-
ем за няць до лю рын ку боль шую, чым ле тась. 
А ры нак у цэ лым аца нiць да во лi скла да на, бо на 
яго ўплы ва юць, акра мя на шых жа дан няў, маг-
чы мас цi на шых спа жыў цоў. Та му мы мяр ку ем, 
што ры нак на ўрад цi вы рас це. У лю бым вы пад ку 
кар ды наль на ён не зме нiц ца», — лi чыць кi раў нiк 
«Алi ва рыi». Што ж ты чыц ца экс пар ту пi ва, то 
«пры яры тэт ным кi рун кам для гэ та га з'яў ля ец-
ца ра сiй скi ры нак». Iдзе так са ма пра ца з Пры-
бал ты кай. А ня даў на пiў за вод ад крыў для ся бе i 
ры нак Укра i ны: «Да вер да бе ла рус кiх пра дук таў 
ва Укра i не вель мi вы со кi». Да рэ чы, па сло вах 
Мi ха i ла Чэ ча не ва, у пiў ной га лi не ў су вя зi з ус-
туп лен нем Ра сii ў Су свет ную ганд лё вую ар га нi за-
цыю сi ту а цыя прак тыч на не змя нi ла ся: «На пэў на, 
та му, што бе ла рус кая пра дук цыя ка рыс та ец ца 
по пы там i да ве рам. Трэ ба бы ло толь кi трош кi 
пры ста соў вац ца да но ва га ра сiй ска га за ка на-
даў ства». У той жа час, як i ра ней на ай чын ным 
рын ку за па тра ба ва на iм парт нае пi ва: «Спа жы-
вец сам вы бi рае тое, што яму па да ба ец ца. Мы 
лi чым, што рост iм пар ту бу дзе ад бы вац ца, але 
не та кi мi ра ды каль ны мi тэм па мi, i больш за 30% 
рын ку бу дзе скла да на за ва я ваць», — за явiў Мi-
ха iл Чэ ча неў.

Мiж iн шым, на ад крыц цi Ака дэ мii, якая бу дзе 
ву чыць ах вот ных лепш раз бi рац ца ў пi ве i ацэнь-
ваць яго якасць, быў аб' яў ле ны кон курс на са мую 
цi ка вую i яр кую гiс то рыю, звя за ную з за во дам цi 
яго пра дук цы яй. На прык лад, вя до ма, што адзiн 
мiль яр дэр па чы наў сваю кар' е ру груз чы кам на 
«Алi ва рыi». Не менш цi ка вы факт, што пi ва на 
за вод зе ва ры лi на ват пад час Вя лi кай Ай чын най 
вай ны i ра бот нi кi спе цы яль на атруч ва лi яго, каб 
на шко дзiць нем цам. Да ўдзе лу ў кон кур се за пра-
ша юц ца лю дзi, ста рэй шыя за 18 га доў.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

«СЯБ РЫ» РЭ КЛА МА ВА ЛI 
«ГРА ДУС»

Тэ ле вi зiй ная рэ кла ма пiт ной ва ды «Сяб ры» пры зна на Мi-
нiс тэр ствам ганд лю скры тай рэ кла май га рэл кi, што вы-
раб ля ец ца пад ана ла гiч ным най мен нем. У гэ тай су вя зi яе 
па лi чы лi не на леж най i за ба ра нi лi.

— У гэ тым рэ клам ным ро лi ку мы ба чым стол, на якiм зна-
хо дзiц ца вя лi кая коль касць раз на стай най ежы, якую звы чай на 
вы ка рыс тоў ва юць у якас цi страў, што па да юц ца да моц ных 
ал ка голь ных на по яў, i бу тэль ка пiт ной ва ды, а так са ма iн-
фар ма цыю: «Сяб ры» i «Спя вай, коль кi ўле зе!» «Пiт ная ва да» 
агуч ва ец ца вя сё лай пес няй. Пры гэ тым бу тэль ка мае фор му, 
ты по вую для раз лi ву не пiт ной ва ды, а моц на га ал ка голь на га 
на пою (га рэл кi) i зна хо дзiц ца ў кад ры на пра ця гу ўся го рэ клам-
на га ро лi ка. Рэ клам ны тэкст «Спя вай, коль кi ўле зе!» пе ра клi-
ка ец ца з тэкс там, якi вы ка рыс тоў ва ец ца на эты кет ках га рэл кi 
«Сяб ры» — «На ша га рэл ка — Ва ша пес ня!». Тэкст «Пiт ная 
ва да» зна хо дзiц ца ў кад ры не пра цяг лы час, — тлу ма чаць у мi-
нiс тэр стве пры чы ну за ба ро ны. — Скры тая рэ кла ма з'яў ля ец ца 
не на леж най i, у ад па вед нас цi з За ко нам Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
«Аб рэ кла ме», не да пус ка ец ца да рас паў сюдж ван ня. Тэ ле ка-
на лам i рэ кла ма даў цы на кi ра ва ны прад пi сан нi аб спы нен нi 
на зва най рэ кла мы. За раз уста наў лi ва ец ца суб' ект ад каз нас цi 
па гэ тым пра ва па ру шэн нi.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

26 чэр ве ня — Дзень ра бот ні каў пра ку ра ту ры 26 чэр ве ня — Дзень ра бот ні каў пра ку ра ту ры   ��

Да блi жэй ша га 
ма га зi на — 

15 хвi лiн пеш шу
Асноў ныя аб' ек ты са цы яль-
най iнф ра струк ту ры для 
боль шас цi хат нiх гас па да-
рак зна хо дзяц ца ў зо не паў-
га дзiн най да ступ нас цi. Пра 
гэ та за явi лi ка рэс пан дэн ту 
«Звяз ды» ў прэс-служ бе На-
цы я наль на га ста тыс тыч на га 
ка мi тэ та.

У маi гэ та га го да Бел стат 
пра вёў мо дуль нае вы ба рач нае 
аб сле да ван не хат нiх гас па да-
рак па вы ву чэн нi сту пе нi за да-
во ле нас цi жыл лё вы мi ўмо ва мi 
i тэ ры та ры яль най да ступ нас цi 
асноў ных аб' ек таў са цы яль най 
iнф ра струк ту ры.

Вы нi кi пра ве дзе на га аб сле-
да ван ня па ка за лi, што най-
больш тэ ры та ры яль на да ступ-
ны мi для бе ла ру саў з'яў ля юц-
ца аб' ек ты роз нiч на га ганд лю 
i гра мад ска га хар ча ван ня. Так, 
блi жэй шы хар чо вы ма га зiн зна-
хо дзiц ца ў зо не 15-хвi лiн най 
пе шай да ступ нас цi для 86,3% 
хат нiх гас па да рак.

Што ты чыц ца ўста ноў сiс тэ-
мы ахо вы зда роўя, най больш 
тэ ры та ры яль на да ступ ны мi 
для на сель нiц тва на шай кра i-
ны з'яў ля юц ца ап тэ кi. У 66,1% 
хат нiх гас па да рак да ро га пеш-
шу да ап тэ кi зай мае так са ма не 
больш за 15 хвi лiн.

А вось па лi клi нi кi, фель чар-
ска-аку шэр скiя пунк ты i iн шыя 
ар га нi за цыi ахо вы зда роўя, 
якiя аказ ва юць ам бу ла тор ную 
да па мо гу, зна хо дзяц ца ў зо не 
15-хвi лiн най пе шай да ступ нас цi 
толь кi для 39,4% хат нiх гас па-
да рак.

�    � �
Што ты чыц ца ме ды цын ска-

га аб слу гоў ван ня, то, па вы нi-
ках аб сле да ван ня, у 11,8% на-
сель нiц тва на пра ця гу го да бы лi 
вы пад кi, ка лi яны ме лi па трэ бу 
ў ле ка вых срод ках i ме ды цын-
скiх та ва рах, але не змаг лi iх 
на быць. Пры гэ тым 69,6% з iх 
на зва лi асноў най пры чы най не-
да ступ нас цi ле ка вых срод каў i 
ме ды цын скiх та ва раў вы со кую 
ца ну на гэ тыя та ва ры, 29,3% — 
ад сут насць не аб ход ных ле каў 
у ап тэ ках.

На пра ця гу го да ў 11,7% 
жы ха роў рэс пуб лi кi бы лi вы-
пад кi, ка лi яны ме лi па трэ бу ў 
ме ды цын скiх па слу гах, але не 
ме лi маг чы мас цi iх атры маць. У 
якас цi асноў ных пры чын не да-
ступ нас цi ме ды цын скiх па слуг 
у дзяр жаў ных ар га нi за цы ях 
ахо вы зда роўя на зва ны ад сут-
насць не аб ход на га спе цы я лiс та 
(42,8%) i вя лi кая чар га (39,0% 
вы пад каў), у не дзяр жаў ных 
ар га нi за цы ях ахо вы зда роўя  — 
вы со кi кошт ме ды цын скiх па-
слуг (86,0%).

Згод на з вы нi ка мi аб сле-
да ван ня, 62,4% на сель нiц тва 
за да во ле ны якас цю ме ды цын-
скiх па слуг, пра да стаў ле ных у 
дзяр жаў ных ар га нi за цы ях ахо-
вы зда роўя, 20,1% на сель нiц-
тва — не за да во ле ны.

Як па ка за лi вы нi кi вы ба-
рач на га аб сле да ван ня, кож ны 
трэ цi жы хар рэс пуб лi кi (36,5%) 
звяр таў ся па ме ды цын скую да-
па мо гу ў не дзяр жаў ныя ар га нi-
за цыi ахо вы зда роўя. З iх 88,2% 
ад зна чы лi за да во ле насць якас-
цю атры ма ных ме ды цын скiх па-
слуг.

Свят ла на БУСЬ КО.

БIЯ ЛА ГIЧ НУЮ ДА БАЎ КУ 
ВЫ ДА ВА ЛI ЗА ЛЕ КI

Пад вы гля дам ле ка ва га срод ку на фо ру мах рэ кла ма-
ва ла ся бiя ла гiч на ак тыў ная да баў ка да ежы. Не на леж-
ная рэ кла ма бы ла вы яў ле на Мi нiс тэр ствам ганд лю 
пры са дзей нi чан нi Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя пас ля 
зва ро ту гра ма дзян кi.

Ад на з удзель нiц iн тэр нэт-фо ру маў раз мя шча ла па-
ве дам лен нi аб рэа лi за цыi «ле каў Efalex Omega-3+6». 
Ад нак, па iн фар ма цыi Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя, гэ та 
бiя ла гiч на ак тыў ная да баў ка да ежы, а не ле ка вы сро-
дак. Па коль кi на зва ная рэ кла ма змя шчае не дак лад ныя 
звест кi пра та вар, дык, у ад па вед нас цi з за ка на даў ствам 
аб рэ кла ме, з'яў ля ец ца ня доб ра сум лен най. Рэ кла ма даў-
цы i ўла даль нi ку iн тэр нэт-сай та вы не се ны прад пi сан нi 
аб вы праў лен нi вы яў ле на га па ру шэн ня. Вя дзец ца пра-
ца па пры цяг нен нi рэ кла ма даў цы да ад мi нiст ра цый най 
ад каз нас цi.

Акра мя та го, пра да ваць бiя ла гiч на ак тыў ныя да баў кi ў 
на шай кра i не мож на толь кi пры на яў нас цi па свед чан ня аб 
дзяр жаў най рэ гiст ра цыi та кiх да ба вак i толь кi праз ап тэ кi цi 
ў спе цы яль на ад ве дзе ных мес цах у кра мах. Вы шэй на зва ная 
да баў ка ў нас не за рэ гiст ра ва на, яе про даж праз iн тэр нэт 
з'яў ля ец ца па ру шэн нем.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ужо ў жнiў нi лю бы ах вот ны змо жа 
на ве даць ад но са ста рэй шых на шых 
прад пры ем стваў пi ва вар най га лi ны. 
Ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва 
«Кры нi ца», па доб на чэш скiм пi ва-
вар ням, пла нуе на ла дзiць у ся бе на 
прад пры ем стве плат ныя эк скур сii з 
дэ гус та цы яй.
— Лю бы, хто па жа дае, па вi нен мець 

маг чы масць уба чыць вы твор чы пра цэс 
ад на го з буй ней шых, кан сер ва тыў ных, 
ста рэй шых прад пры ем стваў Бе ла ру сi, — 
ка жа ге не раль ны ды рэк тар та ва рыст ва 
«Кры нi ца» Ры гор ПЯТ КЕ ВIЧ. — Сён ня 
мы па ста ян на вя дзём ра бо ту па на рошч-
ван нi ма гут нас цяў. По пыт унут ры на шай 
кра i ны аб ме жа ва ны, i сён ня, на жаль, не 
рас це. У тым лi ку з-за па ста ян на га рос ту 
ак цы заў. А вось по пыт на за меж ных рын-
ках рас це па ста ян на. Та му да на ступ на га 
лет ня га се зо на мы пла ну ем пры цяг нуць 
за меж ныя iн вес ты цыi i ўста ля ваць яшчэ 
ад ну лi нiю па вы ра бе пi ва. Для ўнут ра на га 
рын ку ўжо ў гэ тым цёп лым се зо не пра-

па ну ем но вы га ту нак больш шчыль на га 
ква су бра джэн ня «Ле та 988». Згод на з 
ле ген дай, гэ та год на ра джэн ня на пою, якi 
су паў з ча сам хры шчэн ня Ру сi. Вы пус ка ем 
з чэр ве ня i без ал ка голь ны пра дукт з со-
кам чар нiц, ляс ной ма лi ны i жу ра вiн...

Апош нiя га доў дзе сяць та ва рыст ва 
«Кры нi ца» раз вi ва ла ся толь кi за кошт 
крэ ды таў, а та му ўсе за роб ле ныя срод кi 
iш лi на iх па га шэн не. За раз жа, як ад зна-
ча юць на прад пры ем стве, ёсць па трэ ба 
ў пра мых улi ван нях — дзяр жаў ных або 
за меж ных iн вес та раў. Гэ тыя ўлi ван нi не 
пра па дуць за дар ма, па коль кi та кiя га тун кi, 
як «Кры нi ца свет лае», «Кры нi ца кла сi ка», 
«Алек санд рыя», «Kult Пша нiч нае», вы со-
ка ад зна ча ны на мiж на род ных кон кур сах. 
Най больш ак тыў на пiў ная пра дук цыя ад-
гру жа ец ца ў Ра сiю, Ка зах стан, Пры бал ты-
ку, ва Укра i ну. Вя дуц ца пе ра мо вы на ват з 
Поль шчай, ку ды сён ня скла да на пра бiц ца 
бе ла рус кiм пi ва ва рам.

Спа дар Пят ке вiч пе ра ка на ны, што ва-
ло дае леп шым па тэн цы я лам у га лi не па 

за бес пя чэн нi якас цi пра дук цыi. А на чаль-
нiк упраў лен ня вы твор ча-тэх нiч най дзей-
нас цi Iры на КАР ЧЭЎ СКАЯ на гад вае, што 
пi ва на «Кры нi цы» вы раб ля ец ца па вод ле 
кла сiч ных тра ды цый: «У пiў ным яч ме нi 
па вiн на быць не больш за 12 пра цэн таў 
бял ку. Чым менш, тым, вя до ма, лепш, 
па коль кi бя лок паз ней не аб ход на вы да-
лiць — пад час га та ван ня, ад стой ван ня... 
Зер не, якое мы на бы ва ем, — бе ла рус кае, 
пры чым як дзяр жаў нае прад пры ем ства 
мы ма ем пэў ныя прэ фе рэн цыi па ад бо ры 
ўра джаю пад час убо рач най. На мо ча ны, 
пра ро шча ны i вы су ша ны яч мень — гэ та 
со лад. Яч мен ны со лад — кла сi ка для вы-
твор час цi пi ва. Хоць сён ня вы твор цы iмк-
нуц ца па шы раць коль касць га тун каў пi ва 
i да да юць iн шыя зер не пра дук ты, да зво ле-
ныя для вы ра бу на пою. Гэ та мо жа быць 
рыс. Мы пра цу ем толь кi на со ла дзе. Адзiн 
га ту нак вы раб ля ем з со ла ду пша нiч на га. 
Апош нiм ча сам уда ец ца атрым лi ваць свой 
да стой ны пша нiч ны со лад».

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

«КРЫ НI ЦА» ЗА ПРА ШАЕ НА ЭК СКУР СII. 
I ЧА КАЕ БУЙ НЫХ IН ВЕС ТА РАЎ

НА ЧЭМ ПI Я НАТ СВЕ ТУ-2014 
У МIН СКУ ШУ КА ЮЦЬ ВА ЛАН ЦЁ РАЎ

Ды рэк цыя па пра вя дзен нi чэм пi я на ту све ту па ха кеi 2014 
го да аб' явi ла аб на бо ры ва лан цё раў для ра бо ты на су-
свет ным фо ру ме, па ве да мiў БЕЛ ТА ме не джар ды рэк цыi 
Пётр Ра бу хiн.

Да стар ту 78-га чэм пi я на ту све ту па ха кеi з шай бай, якi прой-
дзе ў Мiн ску з 9 па 25 мая 2014 го да, за ста ло ся менш як год. Усе 
ах вот ныя па пра ца ваць пад час гран ды ёз на га ме ра пры ем ства, 
якое ста не яр кай ста рон кай у спар тыў най гiс то рыi Бе ла ру сi, ва 
ўзрос це больш за 18 га доў мо гуць за пi сац ца ў ва лан цё ры i стаць 
кан ды да там для ра бо ты на чэм пi я на це све ту. На за пу шча ным 
афi цый ным сай це ды рэк цыi чэм пi я на ту www.minsk2014.com не-
аб ход на зай сцi ў раз дзел «ва лан цё ры» i ў тэр мiн да 30 ве рас ня 
2013 го да за поў нiць за яў ку.

НЕ ВУ ЧЫ ЛI СЯ НА ПРА ВЫ, 
А КУП ЛЯ ЛI ДА ВЕД КУ

У Вi цеб ску за ве дзе на кры мi наль ная спра ва ў да чы нен нi 
да жан чы ны, якая, кi ру ю чы аў та шко лай, бра ла ха бар за 
вы да чу да вед кi аб за кан чэн нi кур саў.

Як па ве да мiў ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» Ге надзь Дыс ко, пра-
ку рор Вi цеб скай воб лас цi, ужо ўста ноў ле на, што ў пе ры яд з лiс-
та па да мi ну ла га го да па лю ты гэ та га яна атры ма ла ад ча ты рох 
ча ла век 24 мiль ё ны руб лёў — за спры яль нае вы ра шэн не пы тан ня 
аб пра хо джан нi iмi на ву чан ня. Пры гэ тым за ня ткi яны фак тыч на 
не на вед ва лi.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

СТРА ЛЯЎ З АБ РЭ ЗА
У Пiн скую га рад скую баль нi цу з аг ня стрэль ны мi ра нен ня мi 
бы лi да стаў ле ны двое га ра джан — муж чы ны 1973 i 1989 
га доў на ра джэн ня. Адзiн з iх па ра не ны ў пра вае сцяг но, 
дру гi — у пра вую ру ку. Па ве дам лен не аб гэ тым ад ра зу 
бы ло на кi ра ва на ў га рад скi ад дзел мi лi цыi.

— Не ўза ба ве вы свет лi ла ся, што па цяр пе лых аб стра ля лi з аб-
рэ за па ляў нi ча га руж жа на аў та ста ян цы па ву лi цы Iн дуст ры яль най 
ка ля Пiн ска га кам бi на та хле ба пра дук таў, — па ве да мi лi ў прэс-
служ бе Брэсц ка га аб лас но га УУС. — Паз ней быў за тры ма ны 
31-га до вы не пра цу ю чы жы хар Пiн ска, якi стра ляў у лю дзей.

Яна СВЕ ТА ВА.

ПА МЕЖ НЫ «ЎЛОЎ» І «ЎКОС»
Па гра ніч ныя на ра ды ад дзе лаў «Ло еў» і «Пру док» на рэ-
ках Днепр і Сла веч на вы яві лі без гас па дар ныя пры ла ды 
для не за кон най лоў лі ры бы. Пяць се так з лёс кі агуль най 
даў жы нёй 370 мет раў кан фіс ка ва ны і пе ра да дзе ны для зні-
шчэн ня су пра цоў ні кам Ло еў скай і Ма зыр скай ін спек цы яй 
ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту.

У той жа дзень ка ля фер мы ў вёс цы Мі ка ла еў ка Доб руш ска га 
ра ё на го мель скія па гра ніч ні кі вы яві лі па сеў дзі ка рос лых ка ноп ляў 
на пло шчы 10 со так. Агуль ная ва га вы ка ша на га і спа ле на га зел-
ля скла ла ка ля 80 кг. А ноч чу ў пунк це про пус ку «Но вая Гу та» ў 
лег ка вым аў та ма бі лі ра сі я ні на, які ехаў ва Укра і ну, па гра ніч ным 
на ра дам пад час пра вер кі да ку мен таў быў зной дзе ны пнеў ма-
тыч ны піс та лет 147ТN, уто е ны ад мыт на га афарм лен ня. Зброю 
кан фіс ка ва лі су пра цоў ні кі Го мель скай мыт ні.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ЗА ПРАЎ ЛЯЎ КА СІЛ КУ З ЦЫ ГА РЭ ТАЙ
Жы хар ад ной з вё сак Жа бін каў ска га ра ё на ўзяў ся пад-
стрыг чы га зон. Пры гэ тым ка сец быў на пад піт ку, у доб рым 
на строі, пра ца ваў з ах во тай.

Ка лі бен зін скон чыў ся, ён вы ра шыў за пра віць ка сіл ку, пры гэ-
тым на ват не па лі чыў па трэб ным вы няць з ро та цы га рэ ту. Па ры 
бен зі ну ад ра зу ўспых ну лі, ча ла век атры маў шмат лі кія апё кі — уся-
го 40 пра цэн таў це ла. Стан па цяр пе ла га ацэнь ва ец ца як цяж кі.

Яна СВЕ ТА ВА.
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