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— У СМІ паведамлялася аб
тым, што праводзілася аптымізацыя струк туры органаў
пракуратуры краіны. Якія вынікі аптымізацыі ў Віцебскай
вобласці?
— Неабходнасць аптымізацыі
можна патлумачыць некалькімі
прычынамі. У прыватнасці, кожны год здзяйсняецца параўнальна менш злачынстваў.
Скажам, сёлета за першыя
5 месяцаў зарэгістравана 4800
злачынстваў — на 8% менш, чым

Да блiжэйшага
магазiна —
15 хвiлiн пешшу
Асноўныя аб'екты сацыяльнай iнф ра струк ту ры для
боль шас цi хат нiх гас па дарак знаходзяцца ў зоне паўгадзiннай даступнасцi. Пра
гэта заявiлi карэспандэнту
«Звязды» ў прэс-службе Нацыянальнага статыстычнага
камiтэта.
У маi гэтага года Белстат
правёў модульнае выбарачнае
абследаванне хатнiх гаспадарак па вывучэннi ступенi задаволенасцi жыллёвымi ўмовамi
i тэрытарыяльнай даступнасцi
асноўных аб'ектаў сацыяльнай
iнфраструктуры.
Вынiкi праведзенага абследа ван ня па ка за лi, што найбольш тэрытарыяльна даступнымi для беларусаў з'яўляюцца аб'екты рознiчнага гандлю
i грамадскага харчавання. Так,
блiжэйшы харчовы магазiн знаходзiцца ў зоне 15-хвiлiннай
пешай даступнасцi для 86,3%
хатнiх гаспадарак.
Што тычыцца ўстаноў сiстэмы аховы здароўя, найбольш
тэ ры та ры яль на да ступ ны мi
для насельнiцтва нашай краiны з'яўляюцца аптэкi. У 66,1%
хатнiх гаспадарак дарога пешшу да аптэкi займае таксама не
больш за 15 хвiлiн.
А вось палiклiнiкi, фельчарска-акушэрскiя пункты i iншыя
ар га нi за цыi ахо вы зда роўя,
якiя аказваюць амбулаторную
дапамогу, знаходзяцца ў зоне
15-хвiлiннай пешай даступнасцi
толькi для 39,4% хатнiх гаспадарак.
  
Што тычыцца медыцынскага абслугоўвання, то, па вынiках абследавання, у 11,8% насельнiцтва на працягу года былi
выпадкi, калi яны мелi патрэбу
ў лекавых сродках i медыцынскiх таварах, але не змаглi iх
набыць. Пры гэтым 69,6% з iх
назвалi асноўнай прычынай недаступнасцi лекавых сродкаў i
медыцынскiх тавараў высокую
цану на гэтыя тавары, 29,3% —
адсутнасць неабходных лекаў
у аптэках.
На працягу года ў 11,7%
жыхароў рэспублiкi былi выпадкi, калi яны мелi патрэбу ў
медыцынскiх паслугах, але не
мелi магчымасцi iх атрымаць. У
якасцi асноўных прычын недаступнасцi медыцынскiх паслуг
у дзяр жаў ных ар га нi за цы ях
аховы здароўя названы адсутнасць неабходнага спецыялiста
(42,8%) i вялiкая чарга (39,0%
вы пад каў), у не дзяр жаў ных
арганiзацыях аховы здароўя —
высокi кошт медыцынскiх паслуг (86,0%).
Згодна з вынiкамi абследавання, 62,4% насельнiцтва
задаволены якасцю медыцынскiх паслуг, прадастаўленых у
дзяржаўных арганiзацыях аховы здароўя, 20,1% насельнiцтва — не задаволены.
Як па ка за лi вы нi кi вы барачнага абследавання, кожны
трэцi жыхар рэспублiкi (36,5%)
звяртаўся па медыцынскую дапамогу ў недзяржаўныя арганiзацыi аховы здароўя. З iх 88,2%
адзначылi задаволенасць якасцю атрыманых медыцынскiх паслуг.
Святлана БУСЬКО.

Фота Віктара НІКАЛАЕВА.

СУДОВАЕ РАШЭННЕ МОЖА БЫЦЬ АПРАТЭСТАВАНА
Як на Віцебшчыне
прайшла аптымізацыя
структуры органаў
пракуратуры?
Ці часта грамадзяне
звяртаюцца па дапамогу
да пракурораў?
Як змяняецца злачынны
свет? Наш карэспандэнт
задаў пытанні з нагоды
Аляксандру СІДАРОВІЧУ,
першаму намесніку
пракурора Віцебскай
вобласці.

за леташні перыяд. У асноўным
злачынствы здзяйсняюць грамадзяне ва ўзросце ад 18 да 39
гадоў.
Ад па вед на, зні зі ла ся і нагруз ка на ра бот ні каў пра ваахоў ных ор га наў у цэлым, у
тым ліку і на пракуратуру. Таму, калі раней функцыянавалі
пракуратура горада Полацка і
пракуратура Полацкага раёна,
цяпер яны аб'яднаны ў пракуратуру Полацкага раёна. І ў Оршы аналагічна. Нагадаю, што ў
гэтых рэгіёнах і органы выканаў чай ула ды — га рад ско га і
ра ён на га ўзроў ню — такса ма
аб'ядналіся.

У Віцебску тры раённыя пракуратуры аб'яднаны ў пракуратуру горада Віцебска.
— Відавочна, у наш век імклівага развіцця высокіх тэхналогій усё часцей здзяйсняюцца
злачынствы ў гэтай сферы?
— Сапраўды, напрыклад, пра
«камп'ютарны сабатаж» раней і
не чулі, а цяпер нярэдка сустракаемся з такім саставам злачынстваў. Можна сказаць, што
«прасуну таму» сучаснаму злодзею ў наш час не трэба красці
кашалёк — крадзяжы грошай
усё часцей здзяйсняюцца з выкарыстаннем спецыяльных тэхналогій. Вы, напэўна, чулі пра
тое, што ў Маскве была затрымана група так званых скінераў:
маладыя людзі прыехалі са злачыннымі намерамі з Малдавіі.
І ў нас яны такса ма па кі нулі
кры мі наль ны след: вы кра далі з банкаўскіх рахункаў грамадзян грошы з выкарыстаннем
адмысловай прылады. Як гэта
адбывалася? Добрапрыстойны
грамадзянін устаўляў картку ў
банкамат, набіраў код. А картка

паралельна трапляла ў спецыяльнае прыстасаванне, усталяванае зламыснікамі, і яны мелі
магчымасць паралельна весці
відэаназіранне за ўладальнікам
карткі. У выніку з карткі выкрадаліся грошы.
А вось прыклад, калі за ўчыненае злачынства ў сферы высокіх тэхналогій зламыснікі ўжо
асуджаны. Судом Сенненскага
раёна пакараны былы работнік мясцовага аддзялення Белаграпрамбанка і былы дырэктар
пры ват на га прад пры ем ства.
Яны ў 2008-2009 гадах з выкарыстаннем камп'ютарнай тэхнікі
і банкаўскіх пластыкавых картак,
незаконна вырабленых для работнікаў прыватнага прадпрыемства, шляхам змены камп'ютарнай інфармацыі ў базе даных
банка выкралі звыш 837 мільёнаў рублёў...
Ім прызначана пакаранне ў
выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам на 7 гадоў з канфіскацыяй
маёмасці і пазбаўленнем права
займаць адміністрацыйна-гаспадарчыя і арганізацыйна-рас-

парадчыя пасады на працягу
5 гадоў пасля вызвалення з папраўчай калоніі. Таксама быў задаволены іск Белаграпрамбанка аб спагнанні з абвінавачаных
звыш 1 мільярда рублёў.
Да рэ чы, пад час судо ва га
працэсу абодва абвінавачаных
сцвярджалі, што не выкрадалі
грошы ў банка, а проста «ўзялі
іх у доўг». Пры гэтым іх чамусьці
не бянтэжыла тое, што ў банку
не толькі не давалі на гэта сваёй
згоды, але нават не ведалі пра
такое «крэдытаванне»... Банкам
прыняты неабходныя меры па недапушчэнні падобных фактаў.
— Ці часта грамадзяне звяртаюцца ў органы пракуратуры
Віцебскай вобласці па дапамогу? Асабіста вы прымаеце
грамадзян, выслухоўваеце іх
скаргі?
— Да нас у асноўным прыходзяць людзі са зваротамі, якія
не знайшлі свайго вырашэння ў
той ці іншай арганізацыі, органе,
установе. І ў адпаведнасці з дзейным заканадаўствам мы займаемся вывучэннем пытання альбо

накіроўваем скаргу вышэйшым
органам, альбо даём грамадзяніну тлумачэнне. А бывае, проста
інфармуем, як паступіць у далейшым.
Што ж датычыцца іх характару — даволі шмат скаргаў на
ўжо прынятыя рашэнні органаў
дазнання. Шмат атрымліваем
лістоў ад грамадзян з месцаў пазбаўлення волі. Нямала зваротаў
і па пытаннях парушэння жыллёвых правоў, зямельных спрэчак...
Каласальная колькасць зваротаў
па пытанні незаконнага, на погляд грамадзян, прыцягнення да
адміністрацыйнай адказнасці.
Я таксама вяду прыём згодна з зацверджаным графікам.
Прычым як на працоўным месцы, так і з выездам у рэгіёны,
у арганізацыі і ўстановы. Магу
канстатаваць, што пасля разгляду скаргаў выносіцца нямала
пра тэс таў як на пры ня тае судо вае ра шэн не, так і на прыцягненне да адміністрацыйнай
адказнасці.
Аляксандр ПУКШАНСКІ



ПОЛЫМЯ ПАД КРЫЛОМ

Аб гэтым «Звяздзе» расказаў на адкрыццi
Акадэмii пiва «Алiварыя» генеральны дырэктар пiўзавода Мiхаiл ЧЭЧАНЕЎ.
«Калi расце акцыз, калi ёсць iнфляцыя, то
мы вымушаны таксама павышаць цэны, бо мы
— не дабрачынная арганiзацыя. Мы павiнны суадносiць свае дзеяннi з агульнымi эканамiчнымi
тэндэнцыямi, якiя ёсць у краiне. Мы не чакаем
вельмi вялiкага росту цаны на пiва, як гэта было
ў 2011 i 2012 гадах, але ён будзе», — растлумачыў сiтуацыю дырэктар пiўзавода.
Таксама Мiхаiл Чэчанеў расказаў пра агульны
стан пiваварнай галiны Беларусi. «Мы плануем заняць долю рынку большую, чым летась.
А рынак у цэлым ацанiць даволi складана, бо на
яго ўплываюць, акрамя нашых жаданняў, магчымасцi нашых спажыўцоў. Таму мы мяркуем,
што рынак наўрад цi вырасце. У любым выпадку
кардынальна ён не зменiцца», — лiчыць кiраўнiк
«Алiварыi». Што ж тычыцца экспарту пiва, то
«прыярытэтным кiрункам для гэтага з'яўляецца расiйскi рынак». Iдзе таксама праца з Прыбалтыкай. А нядаўна пiўзавод адкрыў для сябе i
рынак Украiны: «Давер да беларускiх прадуктаў
ва Украiне вельмi высокi». Дарэчы, па словах
Мiхаiла Чэчанева, у пiўной галiне ў сувязi з уступленнем Расii ў Сусветную гандлёвую арганiзацыю сiтуацыя практычна не змянiлася: «Напэўна,
таму, што беларуская прадукцыя карыстаецца
попытам i даверам. Трэба было толькi трошкi
прыстасоўвацца да новага расiйскага заканадаўства». У той жа час, як i раней на айчынным
рынку запатрабавана iмпартнае пiва: «Спажывец сам выбiрае тое, што яму падабаецца. Мы
лiчым, што рост iмпарту будзе адбывацца, але
не такiмi радыкальнымi тэмпамi, i больш за 30%
рынку будзе складана заваяваць», — заявiў Мiхаiл Чэчанеў.
Мiж iншым, на адкрыццi Акадэмii, якая будзе
вучыць ахвотных лепш разбiрацца ў пiве i ацэньваць яго якасць, быў аб'яўлены конкурс на самую
цiкавую i яркую гiсторыю, звязаную з заводам цi
яго прадукцыяй. Напрыклад, вядома, што адзiн
мiльярдэр пачынаў сваю кар'еру грузчыкам на
«Алiварыi». Не менш цiкавы факт, што пiва на
заводзе варылi нават падчас Вялiкай Айчыннай
вайны i работнiкi спецыяльна атручвалi яго, каб
нашкодзiць немцам. Да ўдзелу ў конкурсе запрашаюцца людзi, старэйшыя за 18 гадоў.
Уладзiслаў КУЛЕЦКI.

Да старту 78-га чэмпiянату свету па хакеi з шайбай, якi пройдзе ў Мiнску з 9 па 25 мая 2014 года, засталося менш як год. Усе
ахвотныя папрацаваць падчас грандыёзнага мерапрыемства,
якое стане яркай старонкай у спартыўнай гiсторыi Беларусi, ва
ўзросце больш за 18 гадоў могуць запiсацца ў валанцёры i стаць
кандыдатам для работы на чэмпiянаце свету. На запушчаным
афiцыйным сайце дырэкцыi чэмпiянату www.minsk2014.com неабходна зайсцi ў раздзел «валанцёры» i ў тэрмiн да 30 верасня
2013 года запоўнiць заяўку.

НЕ ВУЧЫЛIСЯ НА ПРАВЫ,
А КУПЛЯЛI ДАВЕДКУ
У Вiцебску заведзена крымiнальная справа ў дачыненнi
да жанчыны, якая, кiруючы аўташколай, брала хабар за
выдачу даведкi аб заканчэннi курсаў.
Як паведамiў карэспандэнту «Звязды» Генадзь Дыско, пракурор Вiцебскай вобласцi, ужо ўстаноўлена, што ў перыяд з лiстапада мiнулага года па люты гэтага яна атрымала ад чатырох
чалавек 24 мiльёны рублёў — за спрыяльнае вырашэнне пытання
аб праходжаннi iмi навучання. Пры гэтым заняткi яны фактычна
не наведвалi.
Аляксандр ПУКШАНСКI.

СТРАЛЯЎ З АБРЭЗА
У Пiнскую гарадскую бальнiцу з агнястрэльнымi раненнямi
былi дастаўлены двое гараджан — мужчыны 1973 i 1989
гадоў нараджэння. Адзiн з iх паранены ў правае сцягно,
другi — у правую руку. Паведамленне аб гэтым адразу
было накiравана ў гарадскi аддзел мiлiцыi.

ПАМЕЖНЫ «ЎЛОЎ» І «ЎКОС»
Пагранічныя нарады аддзелаў «Лоеў» і «Прудок» на рэках Днепр і Славечна выявілі безгаспадарныя прылады
для незаконнай лоўлі рыбы. Пяць сетак з лёскі агульнай
даўжынёй 370 метраў канфіскаваны і перададзены для знішчэння супрацоўнікам Лоеўскай і Мазырскай інспекцыяй
аховы жывёльнага і расліннага свету.
У той жа дзень каля фермы ў вёсцы Мікалаеўка Добрушскага
раёна гомельскія пагранічнікі выявілі пасеў дзікарослых канопляў
на плошчы 10 сотак. Агульная вага выкашанага і спаленага зелля склала каля 80 кг. А ноччу ў пункце пропуску «Новая Гута» ў
легкавым аўтамабілі расіяніна, які ехаў ва Украіну, пагранічным
нарадам падчас праверкі дакументаў быў знойдзены пнеўматычны пісталет 147ТN, утоены ад мытнага афармлення. Зброю
канфіскавалі супрацоўнікі Гомельскай мытні.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.
620 кiламетраў складае зялёны ахоўны маршрут
маладзечанскiх паветраных шукальнiкаў небяспекi. Калi праляцець яго на самалёце АН-2 без
адхiленняў, спатрэбiцца больш за чатыры гадзiны.
А калi неабходна змянiць напрамак i iмчацца да
слупа дыму над лесам (а гэта, вядома, сведчыць
пра небяспеку), тады маршрут павялiчваецца. У
спёку такая праца не нагадвае лёгкую паветраную
вандроўку. Але менавiта ў спёку пiлотам даводзiцца больш часу працаваць у паветры.

ЦАНА НА ПIВА
ВЫРАСЦЕ,
АЛЕ НЯЗНАЧНА

Дырэкцыя па правядзеннi чэмпiянату свету па хакеi 2014
года аб'явiла аб наборы валанцёраў для работы на сусветным форуме, паведамiў БЕЛТА менеджар дырэкцыi
Пётр Рабухiн.

— Неўзабаве высветлiлася, што пацярпелых абстралялi з абрэза паляўнiчага ружжа на аўтастаянцы па вулiцы Iндустрыяльнай
каля Пiнскага камбiната хлебапрадуктаў, — паведамiлi ў прэсслужбе Брэсцкага абласнога УУС. — Пазней быў затрыманы
31-гадовы непрацуючы жыхар Пiнска, якi страляў у людзей.
Яна СВЕТАВА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Не захапiла полымя ў свой страшэнны вынiшчальны палон лес на
беразе ракi Вiлii каля Смаргонi, не нанесена шкода лесу ваеннага
лясгаса ў Крупскiм раёне, не здарылася экалагiчная катастрофа ў
лесе на поўдзень ад Барысава. Менавiта там i ў iншых месцах i былi
выяўлены гэтыя ўзгараннi. Да гонару лесапатрулёў, усе ўзгараннi
былi зафiксаваны менавiта iмi. На жаль, авiятары не здольны ўстанавiць дакладную крынiцу пажараў, якой найчасцей бывае безадказны
i неабачлiвы чалавек.
— Найбольшая верагоднасць гэтых узгаранняў — менавiта чалавечы фактар, — кажа начальнiк аддзялення Уладзiмiр Ганчароў
(на фота). — Пачынаецца ягадны сезон, пайшлi першыя грыбы, i ў
лесе з'явiлася шмат ахвотных назапасiць дары прыроды. Многiя людзi забываюць патушыць кiнутую цыгарэту, якой бывае дастаткова,
каб нанесцi прыродзе непапраўную шкоду. Многiя проста iгнаруюць
правiлы паводзiн у лесе ў летнi час.

 Спажывец
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Пра вынiкi працы ўсiх авiяаддзяленняў у мiнулыя выхадныя паведамiў кiраўнiк «Беллесавiя»
Ана толь Кро таў. На тэ ры то рыi Бе ла ру сi бы ло
выяўлена 13 лясных i балотных узгаранняў. З iх
два лiк вi да ва ны сi ла мi па жар ных-дэ сант нi каў.
Большая частка ўзгаранняў па-ранейшаму прыходзiцца на паўднёва-ўсходнiя i ўсходнiя рэгiёны
краiны.
Анатоль КЛЯШЧУК.
Фота аўтара.

ЗАПРАЎЛЯЎ КАСІЛКУ З ЦЫГАРЭТАЙ
Жыхар адной з вёсак Жабінкаўскага раёна ўзяўся падстрыгчы газон. Пры гэтым касец быў нападпітку, у добрым
настроі, працаваў з ахвотай.
Калі бензін скончыўся, ён вырашыў заправіць касілку, пры гэтым нават не палічыў патрэбным выняць з рота цыгарэту. Пары
бензіну адразу ўспыхнулі, чалавек атрымаў шматлікія апёкі — усяго 40 працэнтаў цела. Стан пацярпелага ацэньваецца як цяжкі.
Яна СВЕТАВА.

«КРЫНIЦА» ЗАПРАШАЕ НА ЭКСКУРСII.
I ЧАКАЕ БУЙНЫХ IНВЕСТАРАЎ
Ужо ў жнiўнi любы ахвотны зможа
наведаць адно са старэйшых нашых
прадпрыемстваў пiваварнай галiны.
Адкрытае акцыянернае таварыства
«Крынiца», падобна чэшскiм пiваварням, плануе наладзiць у сябе на
прадпрыемстве платныя экскурсii з
дэгустацыяй.
— Любы, хто пажадае, павiнен мець
магчымасць убачыць вытворчы працэс
аднаго з буйнейшых, кансерватыўных,
старэйшых прадпрыемстваў Беларусi, —
кажа генеральны дырэктар таварыства
«Крынiца» Рыгор ПЯТКЕВIЧ. — Сёння
мы пастаянна вядзём работу па нарошчваннi магутнасцяў. Попыт унутры нашай
краiны абмежаваны, i сёння, на жаль, не
расце. У тым лiку з-за пастаяннага росту
акцызаў. А вось попыт на замежных рынках расце пастаянна. Таму да наступнага
летняга сезона мы плануем прыцягнуць
замежныя iнвестыцыi i ўсталяваць яшчэ
адну лiнiю па вырабе пiва. Для ўнутранага
рынку ўжо ў гэтым цёплым сезоне пра-

пануем новы гатунак больш шчыльнага
квасу браджэння «Лета 988». Згодна з
легендай, гэта год нараджэння напою, якi
супаў з часам хрышчэння Русi. Выпускаем
з чэрвеня i безалкагольны прадукт з сокам чарнiц, лясной малiны i журавiн...
Апошнiя гадоў дзесяць таварыства
«Крынiца» развiвалася толькi за кошт
крэдытаў, а таму ўсе заробленыя сродкi
iшлi на iх пагашэнне. Зараз жа, як адзначаюць на прадпрыемстве, ёсць патрэба
ў прамых улiваннях — дзяржаўных або
замежных iнвестараў. Гэтыя ўлiваннi не
прападуць задарма, паколькi такiя гатункi,
як «Крынiца светлае», «Крынiца класiка»,
«Александрыя», «Kult Пшанiчнае», высока адзначаны на мiжнародных конкурсах.
Найбольш актыўна пiўная прадукцыя адгружаецца ў Расiю, Казахстан, Прыбалтыку, ва Украiну. Вядуцца перамовы нават з
Польшчай, куды сёння складана прабiцца
беларускiм пiваварам.
Спадар Пяткевiч перакананы, што валодае лепшым патэнцыялам у галiне па

«СЯБРЫ» РЭКЛАМАВАЛI
«ГРАДУС»
Тэлевiзiйная рэклама пiтной вады «Сябры» прызнана Мiнiстэрствам гандлю скрытай рэкламай гарэлкi, што вырабляецца пад аналагiчным найменнем. У гэтай сувязi яе
палiчылi неналежнай i забаранiлi.
— У гэтым рэкламным ролiку мы бачым стол, на якiм знаходзiцца вялiкая колькасць разнастайнай ежы, якую звычайна
выкарыс тоўваюць у якасцi страў, што падаюцца да моцных
ал ка голь ных на по яў, i бу тэль ка пiт ной ва ды, а такса ма iнфармацыю: «Сябры» i «Спявай, колькi ўлезе!» «Пiтная вада»
агучваецца вясёлай песняй. Пры гэтым бу тэлька мае форму,
тыповую для разлiву непiтной вады, а моцнага алкагольнага
напою (гарэлкi) i знаходзiцца ў кадры на працягу ўсяго рэкламнага ролiка. Рэкламны тэкст «Спявай, колькi ўлезе!» пераклiкаецца з тэкс там, якi выкарыс тоўваецца на этыкетках гарэлкi
«Сябры» — «Наша гарэлка — Ваша песня!». Тэкст «Пiтная
вада» знаходзiцца ў кадры непрацяглы час, — тлумачаць у мiнiс тэрстве прычыну забароны. — Скрытая рэклама з'яўляецца
неналежнай i, у адпаведнасцi з Законам Рэспублiкi Беларусь
«Аб рэкламе», не дапускаецца да распаўсюджвання. Тэлеканалам i рэкламадаўцы накiраваны прадпiсаннi аб спыненнi
названай рэкламы. Зараз устанаўлiваецца суб'ект адказнасцi
па гэтым правапарушэннi.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Як паведамiла намеснiк начальнiка харчовага аддзела Галоўнага ўпраўлення спажывецкага рынку Мiнгарвыканкама Таццяна Пальчанок, калi ў асенне-зiмовы
перыяд прадпрыемствы горада рэалiзоўвалi да 15 т
марожанага ў суткi, то блiжэй да лета продажы выраслi
да 40 т, а з прыходам спякотных дзянькоў — да 60 т.
Сёння ў сталiцы налiчваецца каля 2000 стацыянарных
аб'ектаў, якiя рэалiзуюць марозiва, — магазiны, кавярнi,
рэстараны. Арганiзаваны выязны гандаль гэтым прадуктам — такiх пунктаў у горадзе налiчваецца каля 800.
У гарачыя днi мiнчане аддаюць перавагу пладова-ягаднаму марожанаму — яго вырабляюць на аснове пюрэ, сокаў,
сiропаў розных пладоў i ягад, расказала Таццяна Пальчанок. У халаднаваты час часцей купляюць пламбiр.
«Мiнск—Навiны».

БIЯЛАГIЧНУЮ ДАБАЎКУ
ВЫДАВАЛI ЗА ЛЕКI
Пад выглядам лекавага сродку на форумах рэкламавалася бiялагiчна актыўная дабаўка да ежы. Неналежная рэклама была выяўлена Мiнiстэрствам гандлю
пры садзейнiчаннi Мiнiстэрства аховы здароўя пасля
звароту грамадзянкi.
Адна з удзельнiц iнтэрнэт-форумаў размяшчала паве дам лен нi аб рэа лi за цыi «ле каў Efalex Omega-3+6».
Аднак, па iнфар мацыi Мiнiс тэрства аховы здароўя, гэта
бiя ла гiчна ак тыўная дабаў ка да ежы, а не лека вы сродак. Паколь кi на званая рэ кла ма змя шчае недак ладныя
звесткi пра тавар, дык, у адпаведнасцi з заканадаўствам
аб рэкламе, з'яўляецца нядобрасумленнай. Рэкламадаўцы i ўла даль нi ку iн тэр нэт-сай та вы не се ны прад пi сан нi
аб вы праўлен нi выяўле нага па ру шэння. Вядзец ца праца па прыцяг нен нi рэ кла мадаў цы да адмiнiст рацыйнай
ад казнас цi.
Акрамя таго, прадаваць бiялагiчна актыўныя дабаўкi ў
нашай краiне можна толькi пры наяўнасцi пасведчання аб
дзяржаўнай рэгiстрацыi такiх дабавак i толькi праз аптэкi цi
ў спецыяльна адведзеных месцах у крамах. Вышэйназваная
дабаўка ў нас не зарэгiстравана, яе продаж праз iнтэрнэт
з'яўляецца парушэннем.
Сяргей РАСОЛЬКА.

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!

забеспячэннi якасцi прадукцыi. А начальнiк упраўлення вытворча-тэхнiчнай дзейнасцi Iрына КАРЧЭЎСКАЯ нагадвае, што
пiва на «Крынiцы» вырабляецца паводле
класiчных традыцый: «У пiўным ячменi
павiнна быць не больш за 12 працэнтаў
бялку. Чым менш, тым, вядома, лепш,
паколькi бялок пазней неабходна выдалiць — падчас гатавання, адстойвання...
Зерне, якое мы набываем, — беларускае,
прычым як дзяржаўнае прадпрыемства
мы маем пэўныя прэферэнцыi па адборы
ўраджаю падчас уборачнай. Намочаны,
прарошчаны i высушаны ячмень — гэта
солад. Ячменны солад — класiка для вытворчасцi пiва. Хоць сёння вытворцы iмкнуцца пашыраць колькасць гатункаў пiва
i дадаюць iншыя зернепрадукты, дазволеныя для вырабу напою. Гэта можа быць
рыс. Мы працуем толькi на соладзе. Адзiн
гатунак вырабляем з соладу пшанiчнага.
Апошнiм часам удаецца атрымлiваць свой
дастойны пшанiчны солад».
Святлана БАРЫСЕНКА.

У Мiнску штодзень з'ядаюць
каля 60 т марозiва

Індэкс/перыяд

63850
63145
63858
63239

1 месяц 3 месяцы 6 месяцаў

(для індывідуальных падпісчыкаў)

39 000

117 000

234 000

(для ветэранаў ВАВ і пенсіянераў)

35 100

105 300

210 600

(для ведамасных падпісчыкаў)

78 000

234 000

468 000

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

70 200

210 600

421 200

