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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 5.22 21.09 15.47
Вi цебск — 5.05 21.05 16.00
Ма гi лёў — 5.12 20.59 15.47
Го мель — 5.15 20.49 15.34
Гродна — 5.38 21.23 15.45
Брэст    — 5.45 21.17 15.32

Iмянiны
Пр. Емяльяна, Івана.
К. Алены, Ігната, Любаміра, 
Рамана.

Месяц
Апошняя квадра 29 ліпеня. 
Месяц у сузор’і Блізнят.
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Па га ры зан та лi: Жу ра вель. Го нi. Тор. Акат. Ну да. 
Ве на. Рэ па. Кю рэ. Авал. Кан дук тар. Сi ра та. Хна. Ага та. 
Сiн ко па. Ара. Суд. Мор. Дык тар. Чып сы. Жа бо. Зуб. Трос. 
Бар до. Апал. Ра лi. Ага род. Да та. Зад. Рэнт ген.

Па вер ты ка лi: Аба ра нак. Аб руч. Дон ка. Ам пiр. Та рос. 
Бу ра. Ары зо на. Рост. Ба ра да. Ваг ран ка. Па рад. Ка юр. 
Ака лот. Лiн за. Ясь. Лi дар. Трэст. Дом. Ан ды. Эпарх. Кут. 
Аван пост. Ата. Пу а ро. Ко ла. Кадр. Са турн.

1506 год — у 1502-м, 1503-м i асаб лi ва ў 1505-м го дзе ўкра-
iн скiя i бе ла рус кiя зем лi пад вяр га лi ся на па дам крым скiх 

та та раў, якiя раз бу ра лi па се лi шчы ка ля Мiн ска, Слуц ка, На ва груд ка 
i iн шых га ра доў. У 1506 го дзе та та ры праз Бра гiн, Ма зыр, Пет ры каў 
на кi ра ва лi ся да Клец ка, Мiн ска, Лi ды, Ашмян, Ваў ка выс ка, Грод-
на. Як мяр ку ец ца, 31 лi пе ня ка ля Клец ка 10-ты сяч нае бе ла рус кае 
вой ска ба я раў на ча ле з мар шал кам двор ным Мi ха i лам Льво вi чам 
Глiн скiм i гет ма нам Ста нi сла вам Пят ро вi чам Кiш кам сыш лi ся з 
та та ра мi на бе ра гах ра кi Ла нi. На ва груд ска-мiн скае апа лчэн не ад-
ра зу пе рай шло ў на ступ лен не. Па сы па лi ся на су праць лег лы бе раг 
стрэ лы, дзi ды, яд ры. Крым ча кi ад ка за лi тым жа. Абод ва ба кi, не 
су ты ка ю чы ся, зма га лi ся тры га дзi ны. На рэш це Глiн скi ўда рыў у тыл 
та та рам i раз дзя лiў iх пал кi на дзве част кi. Ся род крым ча коў па ча ла-
ся па нi ка. Не вы тры маў шы моц на га на цiс ку, яны па бег лi. Апа лчэн не 
на ча ле з Глiн скiм па ча ло iх пра сле да ваць. «Князь жа Мi хай ла з 
усiм вой скам гнаў ся за iмi, ло вя чы i за бi ва ю чы, да ра кi Цап ры» i 
да лей. «Мност ва iх зла вi лi ды за бi лi i вяр ну лi ся да Клец ка, ве ду чы 
з са бою шмат па лон ных. 
I, на поў нiў шы ру кi зо ла-
там ды срэб рам, i збро яй, i 
адзе жаю, i конь мi да ра гi мi, 
у не вы моў най ра дас цi i ве-
ся лос цi тую ноч пе ра на ча-
ва лi спа кой на», па ве да м-
ля е гiс та рыч ны да ку мент. 
Бы ло ўзя та ў па лон 3 ты-
ся чы та та раў. Па вод ле гiс-
та рыч ных звес так, част ку 
iх па ся лi лi ў Клец ку i ва ко-
лi цах. Пе ра мож цы вы зва лi лi ка ля 40 ты сяч па лон ных, якiх та та ры 
збi ра лi ся ад вес цi ў Крым. Вой ску М. Глiн ска га да ста ла ся так са ма 
30 ты сяч ко ней з бы ло га та тар ска га вой ска. Пе ра мо га бе ла рус ка га 
вой ска пад Клец кам у 1506 го дзе ме ла вя лi кае зна чэн не ў гiс то рыi 
Бе ла ру сi. Пас ля раз гро му крым скiх та та раў у бiт ве ля Клец ка та тар-
скiя на па ды на Бе ла русь у та кiм маш та бе, як у па чат ку ХVI ст., ужо 
не ад бы ва лi ся. У жнiў нi 1996 го да ў Клец ку ў го нар 490-й га да вi ны 
бiт вы быў уста ноў ле ны пом нiк — Кур ган i крыж на iм.

1817 год — на ра дзiў ся (вёс ка Ка ха но вi чы, за раз Верх ня-
дзвiн скi ра ён) Iг нат Хра па вiц кi, бе ла рус кi фальк ла рыст. 

Упер шы ню ў бе ла рус кай фальк ла рыс ты цы вы ка заў дум ку пра гiс-
та рызм фальк ло ру, вы ву чаў асаб лi вас цi фальк лор най мо вы. На 
пад ста ве ўлас на га збо ру на род ных тво раў Вi цеб шчы ны ў аль ма на ху 
«Ру бон» апуб лi ка ваў пра цу «По гляд на паэ зiю бе ла рус ка га на ро да», 
у якой зме шча ны пер шая гiс то ры ка-па раў наль ная ха рак та рыс ты ка 
бе ла рус ка га фальк ло ру, пе ра кла ды на поль скую мо ву бе ла рус кiх 
на род ных пе сень, гiс та рыч ныя да ку мен ты. Рых та ваў да дру ку «Поў-
ны бе ла рус кi збор пе сень», для яко га рас пра ца ваў кла сi фi ка цыю, 
збi раў тэкс ты. Быў удзель нi кам рас пра цоў кi пра ек та ад ме ны пры-
гон на га пра ва (1850), чле нам гу берн ска га па пя чы цель ства дзi ця чых 
пры тул каў, уз на чаль ваў Вi цеб скае та ва рыст ва сель скiх гас па да роў. 
Па мёр у 1893 го дзе.

1938 год — 75 га доў та му на ра дзiў ся Рэ шат Iб ра i ма вiч Фу рун-
жы еў, бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не iн фар ма ты кi i тэх нiч най 

кi бер не ты кi, док тар тэх нiч ных на вук (1972), пра фе сар (1974). Аў тар 
на ву ко вых прац па ства рэн нi ма тэ ма тыч ных i пра грам ных срод каў 
ма дэ ля ван ня i ап ты маль на га пра ек та ван ня ды на мiч ных сiс тэм, 
ме хат ро нi кi, вiр ту аль ным пра ек та ван нi сiс тэм ак тыў най бяс пе кi, 
вiб ра аба ро ны i ста бi лi за цыi транс парт ных срод каў.

Кузь ма ЧОР НЫ, пра за iк, пуб лi цыст:
«Вя лi кi док тар уся ля кай хво рас цi ў ча ла ве чай ду шы — час 
— мае веч на га свай го да па мож нi ка — пра цу». ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Фа то граф на вя сел лi:
— Ну i дзе ж на ша шчас лi вая па ра?
Адзiн з гас цей:
— Ды вось жа яны: ня вес та i яе ма-

ма...

Вель мi сквап ны хло пец усё ж та кi 
знай шоў дзяў чы ну, якая лю бiць гваз-
дзi кi.

У марш рут цы.
— На свят ла фо ры мож на вый сцi?
— У гэ тай марш рут цы мож на ўсё! 

Ка лi ўсе скi нуц ца, на огул на мо ра па-
е дзем!

Чым цi шэй ся дзiць дзi ця ў су сед-
нiм па коi, тым да ра жэй шы бу дзе ра-
монт.
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Ня шчас ныя па цы ен ты тра цяць шмат 
сiл i срод каў, ад нак не мо гуць знай сцi 
пры чы ну свай го па та ла гiч на га ста ну. 
Мiж тым яны па ку ту юць ад ней ра-
цыр ку ля тор най дыс та нii — рас строй-
ства рэ гу ля цыi са су дзiс та га то ну су.
Па вод ле слоў ура ча-не ўро ла га 11-й 

га рад ской па лi клi нi кi г. Мiн ска Зоi КУРС, 
вя до ма не каль кi ты паў ней ра цыр ку ля тор-
най дыс та нii:

1) кар дыя ла гiч ны (боль у сэр цы, сэр ца-
бiц цё, за мi ра нне ў сэр цы, пе ра боi ў сэр-
цы);

2) рэ спi ра тор ны, або ды халь ны (па ча-
шча нае ды хан не, не маг чы масць зра бiць 
глы бо кi ўдых, не ча ка ныя глы бо кiя ўды хi);

3) дыс ды на мiч ны (ва ган нi ар тэ рыя льна-
га цiс ку, па вы шэн не або па нi жэн не);

4) тэр ма рэ гу ля тор ны (ва ган нi тэм пе-
ра ту ры це ла, па вы шэн не да 37-38°С або 
па нi жэн не менш за 35 гра ду саў мо жа быць 
па ста ян ным, пра цяг лым або ка рот кiм, як 
пры ступ);

5) дыс пеп сiч ны (боль у жы ва це, млосць, 
ва нi ты, ад рыж ка, па ру шэн не ма тор най 
функ цыi кi шэч нi ка, звя за ныя з нер во вым 
на пру жан нем i iнш.).

Прак тыч на ва ўсiх хво рых ад зна ча юц ца 
не ўра ла гiч ныя рас строй ствы: сла басць, 
хут кая стам ляль насць, плак сi васць, раз-
драж няль насць, га лаў ны боль.

Пры з'яў лен нi та кiх сiмп то маў не аб ход-
на аб сле да вац ца ў эн да кры но ла га, не ўро-
ла га i кар ды ё ла га. Каб пе ра ка нац ца ў тым, 
што гэ та дыс та нiя, а не не ўроз або ты рэ а-
так сi коз, або iшэ мiя, або па рок сэр ца, або 
мi я кар дыт, трэ ба зра бiць:
�элект ра кар дыя гра му;
�рэнт ге на гра фiю груд ной клет кi;
�эха кар ды яг ра фiю;
�ар тас та тыч ную про бу;
�ана лiз кры вi на гар мо ны;
�су тач нае ма нi та ры ра ван не ар тэ рыя-

льна га цiс ку;
�уль тра гук ор га наў бруш ной по лас цi i 

шчы та па доб най за ло зы.
Ня гле дзя чы на тое, што гэ ты стан не 

не бяс печ ны i не за раз ны, ля чыць яго трэ-
ба. Спа чат ку трэ ба лiк вi да ваць пры чы ну. 
Ка лi пры чы на — пра цяг лы стрэс, трэ ба 
не як па пра ца ваць у гэ тым кi рун ку; ка лi 
вi на ва тая iн фек цыя — зна чыць, вы ле чыць 
ачаг, ка лi шкод ныя ўмо вы пра цы — змя-
нiць пра цу...

Доб ры эфект дае псi ха тэ ра пiя. Па цы ен-
ту не аб ход на тлу ма чыць, што яго жыц цю 
нi што не па гра жае, пра гноз спры яль ны, 

вы зда раў лен не маг чы мае. Доб ра, ка лi 
та кi па цы ент га то вы зай мац ца аў та трэ-
нiн гам. Мож на пры мя няць i пры зна ча ную 
ме ды ка мен тоз ную тэ ра пiю. Пры мя ня ец ца 
i фi та тэ ра пiя. Рэ ка мен ду ец ца тра ва ва-
ляр' я ну, сар дэч нi ку, збо ры, якiя нар ма лi зу-
юць ра бо ту сар дэч на-са су дзiс тай сiс тэ мы. 
Пры зна ча юць i фi зi я тэ ра пiю (элект ра сон, 
элект ра фа рэз), баль не а тэ ра пiю (ра до на-
выя, азот ныя, вуг ля кiс лыя ван ны, ду шы, 
аб горт ван нi i аб лi ван нi), ма саж шый на га i 
груд но га ад дзе лаў па зва ноч нi ка.

Па коль кi та кiя па цы ен ты ад чу валь ныя 
да змен на двор'я, час та для пад тры ман ня 
жыц ця дзей нас цi iм не аб ход ны адап та ге-
ны — прэ па ра ты рас лiн на га па хо джан ня, 
якiя та нi зу юць цэнт раль ную нер во вую сiс-
тэ му, па ляп ша юць тры ва ласць ар га нiз ма, 
яго су пра цiў лен не стрэ сам i iн фек цый ным 
за хвор ван ням. Адап та ге ны — гэ та на стой кi 
жэнь шэ ню, элеў тэ ра ко ку, ара лii, лi мон нi ку. 
На стой ка жэнь шэ ню пры мя ня ец ца i пры па-
нi жа ным, i пры па вы ша ным цiс ку, па коль кi 
нар ма лi зуе яго, ас тат нiя пе ра лi ча ныя на-
стой кi пры мя ня юц ца пры па нi жа ным цiс-
ку. Адап та ген ны мi вар тас ця мi ва ло да юць 
прэ па ра ты з не за кас ця не лых ра гоў ма ра ла, 
iзюб ра або пля мiс та га але ня. Ад нак гi пер то-
нi кам пры мя няць iх трэ ба з асця рож нас цю, 
пас ля кан суль та цыi з ура чом. Па ка за на i 
са на тор на-ку рорт нае ля чэн не.

ЛАД ЖЫЦ ЦЯ
Пры ней ра цыр ку ля тор най дыс та нii гi-

пер та нiч на га ты пу не аб ход на тры мац ца 
спе цы яль най гi па тэн зiў най ды е ты. Аб ме-
жа ваць ужы ван не со лi i вад ка сцi, больш 
ужы ваць га род нi ны i са да вi ны, па вя лi-
чыць па ступ лен не та кiх мi не ра лаў, як ка-
лiй i маг нiй. Мож на за мя нiць звы чай ную 
соль хла ры дам ка лiю. Та кiя за мен нi кi со лi 
пра да юц ца ў ап тэ ках. Аба вяз ко ва трэ ба 
са чыць за ва гой. Тым жа, хто па ку туе ад 
ней ра цыр ку ля тор най дыс та нii гi па та нiч-
на га ты пу, рэ ка мен ду ец ца вы пi ваць ку-
бак моц най ка вы або гар ба ты ра нi цай i ў 
ся рэ дзi не дня.

Пра фi лак ты ка ней ра цыр ку ля тор най 
дыс та нii за клю ча ец ца ў вя дзен нi зда ро-
ва га ла ду жыц ця, рэ гу ляр ных за ня тках 
спор там i ўмен нi пе ра адоль ваць стрэ сы. 
Аба вяз ко ва трэ ба вы сы пац ца, хар ча вац ца 
раз на стай на i не менш за 4 ра зы на дзень. 
Трэ ба гу ляць на све жым па вет ры, i ад мо-
вiц ца, вя до ма, ад шкод ных звы чак.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Iн фарм-уколIн фарм-укол  ��

У СА СУ ДАЎ 
ШТОСЬ ЦI З ТО НУ САМ

На ват ка лi б не бы ло за раз вя-
лi кiх свят ка ван няў да 1025-год дзя 
Хры шчэн ня, то ўсё роў на гэ тую вы-
ста ву На цы я наль на му гiс та рыч на му 
му зею трэ ба бы ло б зра бiць. Столь кi 
тво раў у фон дах му зея, якiя па каз-
ва юць, на коль кi бе ла рус кая куль ту-
ра бы ла знi та ва ная з хрыс цi ян скай 
тра ды цы яй праз увесь шлях свай го 
раз вiц ця! Вось i мi нiстр куль ту ры Ба-
рыс Свят лоў ад зна чыў, што на огул 
бiб лей скiя сю жэ ты да лi штур шок 
раз вiц цю су свет на га мас тац тва. «Якi 
б сю жэт мы нi ўзя лi, якi б мас тац-
кi жанр нi раз гля да лi, — усё ад но 
звяр та ем ся да хрыс цi ян скiх сю жэ-
таў, якiя пра сяк ну лi на шу свец кую 
куль ту ру. I Бе ла русь не вы клю чэн не. 
Тут ёсць маг чы масць па ба чыць на 
свае во чы, на коль кi ба га тая бе ла-
рус кая зям ля пом нi ка мi мас тац тва 
ду хоў на га змес ту. На шу куль ту ру 
нель га ад дзя лiць ад куль ту ры хрыс-
цi ян скай».

Хрыс цi ян ства, якое на пра ця гу ста-
год дзяў рас паў сюдж ва ла ся на на шых 
зем лях, iс тот на паў плы ва ла на раз вiц-
цё куль ту ры. Тое, што мож на ўба чыць 
на вы ста ве, як раз i свед чыць пра гэ та. 
Ар тэ фак ты, якiя ня суць дум ку, якiя до-
раць свят ло i на ват да юць энер гiю — 
ка лi хо ча це, то i кан крэт на га ча ла ве ка. 
На прык лад та го, хто на сiў на гру дзях 
прос цень кi на цель ны кры жык, якi дай-
шоў з ХIV ста год дзя. У му зея ёсць свая 
ка лек цыя на цель ных кры жы каў, якую 
на бы лi ў ад на го з ка лек цы я не раў. Усе 
ра зам яны па каз ва юць, на коль кi тра-

пят кое стаў лен не бы ло ў лю дзей да 
гэ та га сiм ва ла — кры жы кi маг лi быць 
роз ных фор маў, па ме раў, з упры го жан-
ня мi i без. Яны, на пэў на, у не чым бы лi 
вель мi па доб ныя на сва iх гас па да роў, 
якiя не ўтой ва лi свай го ве ра выз нан ня. 
Ця пер гэ та свед чан нi эпох, што ства ра-
лi на шу куль ту ру хрыс цi ян скай.

Не здар ма на вы ста ве на ват вiт ры ны 
для экс па на таў ство ра ны ў вы гля дзе 
кры жоў. У ад ным, на прык лад, раз мяс цi-
лi ся рэ чы, звя за ныя з дзей нас цю царк-
вы. Гэ та рэ чы ХIХ ста год дзя, цi ка выя 
тым, што па хо дзяць з ад ной царк вы 
Ня свiж ска га ра ё на. По суд, якiм ка рыс-

та лi ся пад час лi тур гii, руч ное ка дзi ла ХII-
ХI II ста год дзяў — го нар ка лек цыi му зея. 
На ват воп рат ка свя та роў, прад стаў ле-
ная на вы ста ве, да па ма гае ства рыць 
асаб лi вы дух ча соў, якiя яд на юц ца ад-
ной га лоў най iдэ яй: iмк нен ня ча ла ве ка 
ад па вя даць воб ра зу Бо жа му.

Най перш пра гэ та свед чаць аб ра-
зы. Са мыя каш тоў ныя — тры тво ры 
на зя лё ным ак са мi це, ся род якiх адзiн 
з са мых ста рых аб ра зоў у збо ры му-
зея (на ле жыць да ХVII — па чат ку XVIII 
ста год дзяў) — «Хрэ шчэн не ў Iар да не». 
Але асаб лi вай цеп лы нёй на паў ня юць 
аб ра зы, што на ле жаць са бо ру ў го нар 

На ра джэн ня Ма цi Бо жай з Глы бо ка га. 
Цыкл з 12 аб ра зоў ХIХ ста год дзя, якi 
прад стаў ляе сю жэ ты Хрыс то вых па-
кут, пры цяг вае ад мыс ло вай па да чай 
сю жэ таў. На ват свая вер сiя «Тай най 
вя чэ ры» бы ла ў Глы боц кай царк ве! 
На вы ста ву аб ра зы тра пi лi дзя ку ю чы 
му зей ным рэ стаў ра та рам, якiя да лi iм 
дру гое жыц цё, а по тым зноў вер нуц ца 
да до му. Цi ка васць да гэ та га цык ла бы-
ла i з бо ку на ву коў цаў: у Бе ла ру сi ме лi 
мес ца роз ныя тра ды цыi iка на пi су, мо-
жа, та му i ўзнiк ла гэ тая ад мыс ло васць, 
ад нак ад не се ны тво ры з Глы бо ка га ўсё 
ж да пра ва слаў най куль ту ры. На шы 
прод кi жы лi на мя жы су тык нен ня ла цiн-
ска га i вi зан тый ска га све та по гля даў. 
I да гэ туль у Бе ла ру сi не каль кi хрыс цi-
ян скiх кан фе сiй, якiя iмк нуц ца iс на ваць 
у ла дзе. Не здар ма вi таль нае сло ва на 
ад рас вы ста вы пра гу ча ла ад iмя ар хi-
епiс ка па, мiт ра па лi та Мiн ска-Ма гi лёў-
ска га Та дэ ву ша Кан дру се вi ча.

— Бог ства рыў свет пры го жым, 
i з кнi гi «Быц цё» мы ве да ем, як ён ска-
заў: «I гэ та доб ра». I ча ла век, якi ство-
ра ны па воб ра зе Бо жа му, iмк нец ца гэ-
тую пры га жосць уба чыць i па мно жыць, 
па доб на вя лi ка му твор цу Гос па ду, — 
ад зна чыў про та i е рэй Аляк сандр Шым-
ба лёў. — Царк ва як це ла Хрыс то ва i як 
су поль насць ве ру ю чых у Бо га лю дзей 
гар ма нi зуе жыц цё: мы тут ба чым пры-
го жыя рэ чы.

Уся го на вы ста ве зме шча на 320 
экс па на таў, якiя на ле жаць му зею. 
Але прад стаў ле ны i вель мi цi ка выя тво-
ры, якiя жы лi сва iм хра ма вым жыц цём, 

на тхня ю чы вер нi каў на ма лiт ву. I ця пер 
жы вуць жыц цём асаб лi вым.

Ёсць сваё но вае жыц цё i ў фак сi-
мiль на га вы дан ня По лац ка га ру ка пi су 
ХII ста год дзя. Кнiж ка су стрэ не ля ўва-
хо ду. Яе мож на па гар таць — да кра нуц-
ца да вы то каў бе ла рус ка га хрыс цi ян-
ства ў ней кiм сэн се. Iнi цы я тар вы дан ня 
Ула дзi мiр Гро заў, стар шы ня даб ра чын-
на га фон ду «Сям'я. Адзiн ства. Ай чы-
на», па тлу ма чыў:

— Гэ тая кнi га свед чыць пра тое, як 
даў но на шы прод кi iш лi з Бо гам. Да-
рэ чы, у не ка то рых кра i нах аду ка ва най 
Еў ро пы Свя тое пi сан не прый шло на 

не каль кi ста год дзяў паз ней — у Гер ма-
нiю i Фран цыю. Гэ ты ру ка пiс каш тоў ны 
i тым, што мож на ад чуць жы вую мо-
ву на шых прод каў, як яны раз маў ля лi 
з Бо гам. Але ён быў раз ра ба ва ны ў 
ХVIII cтагоддзi, па дзе ле ны, i част кi яго 
апы ну лi ся за мя жой. Ад на з час так за-
хоў ва ец ца ў бiб лi я тэ цы ў Маск ве, а дру-
гая — у бiб лi я тэ цы Санкт-Пе цяр бур га. 
Дзя ку ю чы ра зу мен ню ра сiй ска га бо ку 
(што гэ та пра ект не дзе ля ка мер цый-
ных мэ таў) i дзя ку ю чы кло па ту роз ных 
бе ла рус кiх дзяр жаў ных струк тур паў-
ста ла гэ тая з'я ва...

Ла ры са ЦI МО ШЫК.

«ТАЙ НАЯ ВЯ ЧЭ РА» З ГЛЫ БО КА ГА
прад стаў ле на на вы ста ве «У пром нях ве ры хрыс цi ян скай»

I дзе гэ та 
ста ро га чэр цi 
но сяць?..

На слыхуНа слыху  ��

АД КУЛЬ У ЖАБ РА КА 
КВА ТЭ РА?

У Ар шан скiм ра ё не су-
пра цоў нi кi пад атко вай вы-
лi чы лi гра ма дзя нi на, якi тра-
цiў знач на больш гро шай, 
чым за раб ляў, мяр ку ю чы 
па звест ках, па да дзе ных у 
пад атко вую iн спек цыю. На 
аў кцы ё не ён пры ку пiў не ру-
хо масць, а гро шы ад куль?

Iн спек та ра мi бы ло вы яў ле-
на пе ра вы шэн не рас хо даў над 
да хо да мi больш чым на 85 млн 
руб лёў. У вы нi ку ча го гра ма-
дзя нi ну прад' явi лi да вы пла ты 
10 мiль ё наў руб лёў па да ход-
на га па да тку.

Правяраюць і іншых гра-
ма дзян, якiя на былі да ра гую 
ма ё мас ць ма ючы не вы со кiя 
да хо ды. Ужо за па тра ба ва на 
15 дэк ла ра цый. Па мер пе ра-
вы шэн ня вы дат каў над атры-
ма ны мi да хо да мi склаў амаль 
252 мiль ё ны руб лёў. Гра ма-
дзя нам бы лi прад' яў ле ны да 
вы пла ты па да ход ны па да так у 
су ме 33 мiль ё ны руб лёў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
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