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Бе ла русь ча со ва аб ме жа ва ла 
ўвоз свой скіх і дзі кіх жвач ных жы-
вёл з Літ вы. Па вод ле ін фар ма цыі, 
якая ёсць у дэ парт амен це, на тэ-
ры то рыі Літ вы вы яў ле ны жы вё-
лы, се ра па зі тыў ныя па хва ро бе 
Шма лен бер га.

Учо ра ў Жло бі не ма ла ды муж-
чы на ско чыў з мос та на чы гун ку 
ў мо мант, ка лі ўні зе пра хо дзіў 
хут кі цяг нік «Мінск — Сім фе ро-
паль». Ён апы нуў ся ў між рэйка-
вай пра сто ры, та му, атры маў шы 
шмат лі кія траў мы і па шко джан ні, 
за стаў ся жы вы і быў да стаў ле ны 
ў рэ ані ма цыю. Рух не быў спы-
не ны.

Па блi зу вёс кi Зу ба кi Вi цеб ска-
га ра ё на ў ле се быў зной дзе ны 
са праўд ны ар се нал бо еп ры па саў 
ча соў Вя лi кай Ай чын най вай ны. 
Са пё ры знi шчы лi больш за 90 ар-
ты ле рый скiх сна ра даў, 4 гра на ты 
i 2 мi на мёт ныя мi ны.

Спе цы я л iс  та мi  са н i  тар-
на-эпi дэ мi я ла гiч най служ бы з 
26 чэр ве ня па 1 жнiў ня пра ве-
дзе на аб сле да ван не 409 зон 
ма са ва га ад па чын ку ка ля ва ды, 
на 34 з iх выяў ле ны па ру шэн нi 
са нi тар ных нор маў, пра вi лаў i 
гi гi е нiч ных нар ма ты ваў. Iх пра-
ца аб ме жа ва на, пры пы не на або 
за ба ро не на.

Мі ка лай ЛА ДУЦЬ КА, 
стар шы ня Мін гар вы кан ка ма:

«На сель ніц тва не аб ход на 
больш ак тыў на пры цяг ваць 
да доб ра ўпа рад ка ван ня два-
ро вых тэ ры то рый. Пра гэ та 
га во рыц ца ўжо не пер шы год. 
Тым не менш кі раў ніц тва сіс-
тэ мы жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі не да пра цоў ва е ў 
гэ тым кі рун ку. Су пра цоў ні кі 
ад мі ніст ра цый ра ё наў, ад каз-
ныя за ідэа ла гіч ную ра бо ту з 
на сель ніц твам, ды рэк та ры 
ЖЭС, стар шы ні та ва рыст-
ваў улас ні каў цал кам здоль-
ныя пе ра ка наць жы ха роў 
на вес ці па ра дак у сва іх два-
рах. І па жа да на пры гэ тым 
звяр таць ува гу на знеш ні вы-
гляд до ма, за ха ван не чыс ці ні 
ў пад' ез дах. Трэ ба пры вес ці ў 
па ра дак кож ны двор, кож ны 
пад' езд».

Ка ця ры на ЧА ХО ВІЧ, ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік, г. Мінск:
— Свой водпуск, які бу дзе ў ве рас ні, я збі ра ю ся пра вес ці ў ту ры па Еў ро пе 

з шас ці дзён ным зна хо джан нем на ўзбя рэж жы Ад ры я тыч на га мо ра ў Іта ліі. 
Вель мі ўпа да ба лі гэ тую кра і ну раз і на заўж ды, та му на ват не хо чац ца тра-
ціць каш тоў ны час ад па чын ку на лю быя ін шыя ку рор ты. Пры яз насць на цыі, 
ве ліч насць па ла цаў і бу дын каў, ра ман тыч насць, пры га жосць за ха ду сон ца на 
Між зем ным мо ры, па вет ра, сэр віс і яшчэ шмат роз ных пры чын не па кі да юць 
ін ша га вы ба ру, акра мя як зноў ку пры яз джаць ту ды. Хо чац ца яшчэ раз пра ка-
ціц ца на ган до ле па шмат лі кіх ка на лах Ве не цыі, узяў шы ся за ру ку з ка ха ным 
ча ла ве кам, і аку нуц ца ў не за быў ную ат мас фе ру гэ тай ча роў най кра і ны.

Лі за ве та ТРУ ШЧАН КА, ка рэс пан дэнт га зе ты «Мы і час» 
Ві цеб ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя П.М. Ма шэ ра ва, 
вы клад чык гіс то рыі Бе ла ру сі, г. Ві цебск:

— Па куль дак лад на не ве даю, дзе бу ду ад па чы ваць. Ма ры ла пра эк-
скур сій ную па езд ку на ты дзень у Чэ хію і Гер ма нію. Ка лі ма ра не здзейс-
ніц ца, бу ду ад па чы ваць у Бе ла ру сі: з'ез джу да сяб роў у Мінск, маг чы ма, 
ку ды-не будзь на во зе ра на па ру дзён, аба вяз ко ва ў вёс ку да ба бу лі — там 
чыс тае па вет ра, пах се на, а га лоў нае — ці шы ня. Гэ та тое мес ца, дзе са-
праў ды ад па чы ва еш ад га рад ско га рыт му. Я лі чу, што пра во дзіць водпуск 
доб ра і за мя жой, і ў нас. Та му, на пэў на, ідэа льны ад па чы нак для мя не 
— гэ та спа лу чэн не эк скур сій па но вых мяс ці нах і вяс ко вай ці шы ні ха ця б 
на ты дзень.

Ула дзі мір МІ КУЛЬ СКІ, сту дэнт Ін сты ту та пар ла мен та рыз му 
і прад пры маль ніц тва, г. Мінск:

— На жаль, сё ле та мне ад па чы ваць не да вя дзец ца, та му па хва ліц ца ў 
гэ тым пла не ня ма чым. Ле там я за кан чваю ін сты тут. Та му па куль што ў пры-
яры тэ це — по шук пра цы, на яго і на кі рую ўсе на ма ган ні, бо ця пер па ста ян на га 
мес ца я па куль што не маю, і ўвесь час да во дзіц ца пад пра цоў ваць. Адзі нае 
што, маг чы ма, атры ма ец ца, — з'ез дзіць на не каль кі дзён на На рач. Шаш лы-
кі, ры бал ка, доб рая кам па нія... Не за меж жа, вя до ма ж, але ўра жан няў шмат. 
А па-са праўд на му ад па чы ваць ужо бу ду зі мой.

Пад рых та ва ла Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

ДЗЕ ВЫ ЗБІ РА Е ЦЕ СЯ ПРА ВЕС ЦІ 
АД ПА ЧЫ НАК?У ГЕР МА НII ХО ЧУЦЬ ВЫ СЯ ЛЯЦЬ 

КВА ТЭ РА НАЙ МАЛЬ НI КАЎ, ЯКIЯ КУ РАЦЬ
Суд ня мец ка га го ра да Дзю сель дорф за да-

во лiў iск ула даль нi цы арэнд на га до ма, якая 
вы ра шы ла вы се лiць з ква тэ ры пен сi я не ра, якi 
ку рыць. Як ад зна чы ла гас па ды ня, су се дзi 74-га-
до ва га Фрыд хель ма Адоль фа па ста ян на скар-
дзi лi ся на тое, што дым з яго ква тэ ры пра нi кае 
ў мес цы агуль на га ка ры стан ня. Муж чы на, якi 
пра жыў у до ме 40 га доў, на су дзе спра ба ваў 
да ка заць, што пах рас паў сюдж ва ец ца з-за дрэн-

най iза ля цыi. Суд па ста на вiў: ка лi ку рэц пры чы няе ня зруч нас цi арэн да-
даў цу або жы ха рам, то ён мо жа быць вы се ле ны са здым най ква тэ ры. 
Пры гэ тым, як пад крэс лiў суд, гра ма дзя не ма юць поў нае пра ва ку рыць 
у сва iх улас ных да мах.

«ПОШ ТУ РА СII» АШТРА ФУ ЮЦЬ
Най буй ней шы фi лi ял «Пош ты Ра сii», што на пра-

спек це Вяр над ска га ў Маск ве, аштра фа ва лi на 
120 ты сяч ра сiй скiх руб лёў. Суд пры няў ад па вед нае 
ра шэн не з пры чы ны шмат лi кiх па ру шэн няў i губ лян-
няў па сы лак. Ра ней па ве дам ля ла ся, што «Пош ту 
Ра сii» аштра фа ва лi больш чым на 350 ты сяч руб-
лёў за па ру шэн не тэр мi наў пе ра сыл кi паш то вых 
ад праў лен няў. Па вод ле звес так ве дам ства, на тэ-
ры то рыi аэ ра пор та «Да ма дзе да ва» бы лi па кi ну ты не апра ца ва ныя мiж на род ныя 

ад праў лен нi агуль най ва гой больш за 91 то ну, 
у ад дзя лен нi «Уну ка ва» — больш за 38 тон, 
у «Ша ра мець е ва» — 61 то на, на гру за вых 
тэр мi на лах аэ ра пор та «Ша ра мець е ва» — 
128 тон. У лю тым 2013 го да на тэ ры то рыi 
мас коў ска га авiя цый на га вуз ла ўтва рыў ся 
«паш то вы ка лапс» з па сы лак з-за мя жы, якiя 
са бра лi ся ў ста лiч ных аэ ра пор тах.

ША КА ЛАД СПРЫ ЯЕ КУП ЛI 
РА МАН ТЫЧ НАЙ ЛI ТА РА ТУ РЫ

Пах ша ка ла ду 
ака заў ся сты му ля-
та рам па ку пак лю-
боў ных ра ма наў i 
ку лi нар ных кнiг — iх 
па чы на юць браць з 
пры лаў каў амаль у 
4 ра зы час цей, чым 

звы чай на. Да та кой вы сно вы прый шлi на ву коў цы 
з Ант вер пе на, го ра да, у якiм вы раб ля ец ца сла ву-
ты бель гiй скi ша ка лад. Вы сно вы спе цы я лiс таў 
пры во дзiць The Guardian.

Згод на з вы нi ка мi дзе ся цi дзён на га да сле да-
ван ня з удзе лам 201 ча ла ве ка, ка лi ў ганд лё вай 
за ле пах не ша ка ла дам, на вед нi кi пра яў ля юць 
ак тыў насць i га тоў насць ку пiць кнi гу ў 5,93 ра-
за больш, чым пры звы чай ных умо вах. Акра мя 
та го, ант вер пен скiя на ву коў цы вы свет лi лi, што 
ка лi ў кнi гар нi пах не ша ка ла дам, то лю дзi, па-
пер шае, за хо чуць зай сцi i прос та па ба дзяц ца 
па мiж пры лаў ка мi, а па-дру гое, хут чэй на бу дуць 
кнi гу пэў най на кi ра ва нас цi, чым не ку пяць нi чо-
га. На iх дум ку, пах ша ка ла ду вы клi кае пэў ныя 
аса цы я цыi, i ме на вi та та му лю дзi вы бi ра юць ра-
ман ты ку i ку лi на рыю.

Ад нак на лю дзей, якiя прый шлi ў кра му з вы-
раз най мэ тай аб за вес цi ся той цi iн шай кнi гай, 
пах ша ка ла ду дзей нi чае ад моў на, i яны губ ля-
юц ца. Так са ма ша ка лад прак тыч на не аказ вае 
ўплы ву на про даж ко мiк саў, гра фiч ных ра ма наў, 
кнiг па са доў нiц тве, эка но мi цы, ме недж мен це i 
пра ве — пры ем ны пах па вы шае цi ка васць да 
гэ тых вы дан няў толь кi ў 1,2 ра за.

Жан віль. Вёс ка, наз ва якой гу чыць на фран цуз-
скі ма нер, ней кім дзіў ным чы нам уз нік ла там, дзе 
ра ка Сож раз мя жоў вае дзве кра і ны — Бе ла русь 
і Ра сію, на са мым-са мым па меж жы Ма гі лёў скай 
і Сма лен скай аб лас цей. Ка лі больш дак лад на — 
там, дзе шчыль на, па-сва яц ку пры хі ну лі ся адзін да 
ад на го Мсці слаў скі і Хіс ла віц кі ра ё ны. У ча сы, ка лі 
жылі без ме жаў (у тым лі ку і ў СССР), Жан віль быў 
звы чай най вёс кай у ата чэн ні іншых. І блі жэй шая да 
яе бе ла рус кая вёс ка Па ра дзі на, бы ла ці не асноў-

ным «па стаў шчы ком» жа ні хоў і пра цоў най сі лы. 
Ця пер бе ла ру саў на ра сій скім ба ку Со жа не так 
шмат, як ра ней, бо мно гія з іх атры ма лі ра сій скае 
гра ма дзян ства і лі чаць ся бе рус кі мі. Але ўсё роў-
на без бе ла ру саў уя віць су час нае жыц цё Жан ві ля 
не маг чы ма. Тыя, што прый шлі сю ды ў пры ма кі, 
пра цу юць ме ха ні за та ра мі і жы вё ла во да мі. Мно гія 
з іх ужо на пен сіі, а не ка то рыя толь кі па чы на юць 
ста віць на но гі сва іх на шчад каў, пра цяг ва ю чы жан-
віль скі бе ла рус кі ра да вод.

Адзін з апош ніх бе ла ру саў, які стаў жы ха ром 
гэ тай вёс кі — жы вё ла вод мяс цо ва га СВК «Звяз да» 
Ва сіль Анд рэ еў (на фо та здым ку). Не, ён па хо дзіць 
не з су сед няй вёс кі Па ра дзі на аль бо За сож жа, а 
з больш да лё ка га Чэ ры каў ска га ра ё на. З бу ду чай 
жон кай — жы хар кай Жан ві ля — па зна ё міў ся яшчэ 
пад час ву чо бы ў Мсці слаў скім лі цэі. Пас ля вя сел ля 
сям'я Ва сі ля за ста ла ся на ра сій скім ба ку, і ця пер 
яго пер шая дач ка Соф'я лі чыц ца са май 
ма лень кай жан віль скай бе ла рус кай.

ЖАН ВІЛЬ СКІЯ ЖАН ВІЛЬ СКІЯ 
БЕ ЛА РУ СЫБЕ ЛА РУ СЫ
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Сло вы гэ тай пес нi зна ё мыя 
ўсiм тым, хто 2 жнiў ня ад зна чае 
сваё га лоў нае свя та — Дзень 
па вет ра на-дэ сант ных вой скаў. 
Дэ вiз дэ сант нi каў «Нi хто, акра-
мя нас!» стаў га лоў ным i ў што-
дзён ным жыц цi.

У дзень свя та сот нi дэ сант-
нi каў су стрэ лi ся ка ля вост рава 
Муж нас цi i Смут ку, каб уша на-
ваць па мяць за гi ну лых, су стрэц-
ца з са слу жыў ца мi. У Мiнск 
пры еха лi «бла кiт ныя бе рэ ты» 
не толь кi з Бе ла ру сi, а на ват з 
су сед нiх кра iн — бы лi тут i ра сi-
я не, i ўкра iн цы, але ўсiх iх аб' яд-
ноў вае «кры ла тая пя хо та».

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, 
фо та аў та ра.

«РАС ПЛЯС КА ЛА СЯ СIНЬ, «РАС ПЛЯС КА ЛА СЯ СIНЬ, 
РАС ПЛЯС КА ЛА СЯ.РАС ПЛЯС КА ЛА СЯ.

ПА ЦЯЛЬ НЯШ КАХ РАЗ ЛI ЛА СЯ, ПА ЦЯЛЬ НЯШ КАХ РАЗ ЛI ЛА СЯ, 
ПА БЕ РЭ ТАХ...»ПА БЕ РЭ ТАХ...»

Арэн да жыл ляАрэн да жыл ля  ��

АГЕНЦ ТВАМ НЕ РУ ХО МАС ЦІ 
ЗА БА РО НЯЦЬ ПРА ДА ВАЦЬ 

«КА ТОЎ У МЯШ КУ»
Сё ле та юрыс та мі быў пад рых та ва ны пра ект па ста но вы 
Са ве та Мі ніст раў Бе ла ру сі аб ад ме не ін фар ма цый ных 
па слуг, што аказ ва юц ца ры эл тар скі мі ар га ні за цы я мі, па-
ве да мі ла на чаль нік упраў лен ня ад ва ка ту ры і лі цэн за ван-
ня юры дыч най дзей нас ці Мі ніс тэр ства юс ты цыі Га лі на 
ГРЫШ КА ВЕЦ. Гэ ты да ку мент мо жа быць пры ня ты ўжо 
да кан ца 2013 го да.

На га даю, што ў Мі нюс це ўжо дру гі год дзей ні чае пра цоў ная 
гру па па ўдас ка на лен ні той част кі за ка на даў ства, якая рэ гу люе 
ры эл тар скую дзей насць. Ця пер на ста дыі ўзгад нен ня зна хо дзіц ца 
пра ект па ста но вы Са ве та Мі ніст раў, які пра ду гледж вае вы клю чэн не 
ін фар ма цый ных па слуг агенц тваў у «чыс тым вы гля дзе». У ім бу дзе 
за ма ца ва ны аба вя зак ры эл тар скай ар га ні за цыі аказ ваць па слу гі 
па арэн дзе жыл ля толь кі пры ўмо ве апла ты па фак це за ся лен ня. 
Пра ект, ве ра год на, бу дзе пад пі са ны да кан ца бя гу ча га го да, удак-
лад няе Га лі на Грыш ка вец. Акра мя ска са ван ня ін фар ма цый най 
па слу гі аб не ру хо мас ці, мяр ку юц ца та рыф ныя зме ны па 
ры эл тар скіх па слу гах, але толь кі для юры дыч ных асоб.

СЁ ЛЕ ТА КРА І НА АТРЫ МАЕ 
БОЛЬШ ЗА 9 МЛН ТОН 

УРА ДЖАЮ ЗБОЖ ЖА ВЫХ 
І ПОЎ НАС ЦЮ 

ЗА БЯС ПЕ ЧЫЦЬ СЯ БЕ 
ФУ РАЖ НЫМ ЗБОЖ ЖАМ

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўчо ра зра біў ра бо чую па езд ку ў 
Мін скую воб ласць, пе рад ае ка рэс пан дэнт Бел ТА.

У Мін скім ра ё не Прэ зі дэнт на ве даў «Саў гас «Мін скі» ААТ «Да рАРС», 
дзе ў тым лі ку азна ё міў ся з ар га ні за цы яй убор кі яч ме ню і тэх на ла гіч ны мі 
пра цэ са мі на рых тоў кі тра вя ных кар моў. Кі раў ні ку дзяр жа вы па ве да мі лі, 
што сё ле та ў па лі мер ныя ма тэ ры я лы за па ка ва на се на жу амаль у два 
ра зы больш, чым ле тась, хоць гэ та па куль і знач на менш чым за пла-
на ва на. У бу ду чым го дзе та кім чы нам бу дзе на рых тоў вац ца ка ля трэ ці 
се на жу, для ча го гас па дар кі на бы ва юць не аб ход ную тэх ні ку. Прэ зі дэн-
та за пэў ні лі, што ме на ві та та кая фор ма на рых тоў кі кар моў спры яе іх 
мак сі маль най за ха ва нас ці, што ў кан чат ко вым вы ні ку ўплы вае на пра-
дук тыў насць у жы вё ла га доў лі. «Та ды трэ ба гэ тым шля хам іс ці: 30% у 
на ступ ным го дзе, па ло ву ў 2015-м, а по тым і цал кам, як гэ та ўвесь свет 
ро біць, за ва роч ваць у ру ло ны», — зра біў вы сно ву бе ла рус кі лі дар.

Як да ла жыў мі ністр сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня Ле а нід 
За яц, ужо на ма ло ча на больш за 3 млн тон збож жа пры ся рэд няй 
ура джай нас ці 33 ц/га. У па пя рэд нія дні тэм пы ўбор кі бы лі не каль кі 
зні жа ны з-за ўмоў на двор'я, ад нак аг ра рыі раз ліч ва юць за вяр шыць 
убор ку збож жа вых куль тур у ап ты маль ныя тэр мі ны. Для гэ та га, у 
тым лі ку, ёсць не аб ход ная тэх ніч ная маг чы масць — знач на аб на-
віў ся парк кам бай наў, вы ра ша ны пы тан ні па за бес пя чэн ні па лі вам. 
«Ні я кіх стрым лі ва ю чых фак та раў ня ма. Са мы га лоў ны фак тар — 
умо вы на двор'я», — кан ста та ваў мі ністр. «Што да ва ла во га збо ру 
хле ба, то ў гэ тым го дзе ад зна ча ец ца зні жэн не па той пры чы не, што 
вель мі сур' ёз ны ўплыў ака за ла зі ма. Гэ та пры вя ло да не да бо ру ўра-
джаю на азі мых збож жа вых куль ту рах. Ад нак ёсць вель мі ня дрэн ны 
яра вы клін. За кошт та го, што ўра джай яра вых збож жа вых бу дзе 
не каль кі вы шэй мі ну ла год ня га, мы за бяс пе чым ва ла вы на ма лот з 
улі кам ку ку ру зы не ні жэй за 9 млн тон», — ска заў Ле а нід За яц.

Акра мя та го, сё ле та кра і не ня ма не аб ход нас ці за куп ляць фу-
раж нае збож жа, яго ў да стат ко вай коль кас ці на рых ту юць ай чын ныя 
гас па дар кі. «Увесь свет лі чыць збож жа выя, ка ла са выя і ку ку ру зу 
ра зам. Мы па він ны за 9 млн вый сці, як у мі ну лым го дзе», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Тым ча сам, як бы ло да ло жа на Аляк санд ру Лу ка шэн ку пад час 
яго ра бо чай па езд кі, у кра і не па вы ні ках 2013 го да ча ка ец ца рост 
вы твор час ці ма ла ка і мя са. Тэмп рос ту аб' ёмаў вы твор час ці ў мяс-
ной жы вё ла га доў лі ў 2013 го дзе мо жа склас ці 106% да ўзроў ню 
мі ну ла га го да. Аб' ёмы вы твор час ці ма ла ка на гэ ты мо мант не каль кі 
са сту па юць ле таш нім, ад нак аг ра рыі пла ну юць за кошт рос ту ў на-
ступ ныя ме ся цы вый сці па го ду на ўзро вень у 103%.

Кі раў ні ку дзяр жа вы так са ма да ла жы лі аб тым, як ідзе про даж мяс-
ной і ма лоч най пра дук цыі. «На рын ку сі ту а цыя па ма ла ку вы дат ная. 
Ідзе ў плюс і аб' ём рэа лі за цыі, і ца на ўзрас тае, і рэн та бель насць», 
— ад зна чыў мі ністр сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня. Што ты чыц ца 
мяс ной пра дук цыі, яна так са ма пра да ец ца, і на яе ёсць по пыт, ад нак 
ма юц ца пэў ныя цяж кас ці ў рэа лі за цыі га то вых вы ра баў. Ра зам з тым 
ча ка ец ца, што гэ тая сі ту а цыя па він на ў хут кім ча се вы раў няц ца.

Прэ зі дэнт так са ма на га даў, што да ру чаў сё ле та ўшчыль ную за-
няц ца і льна вод чай сфе рай. «Я ха чу пры жорст кім кант ро лі за вы-
рошч ван нем лё ну па гля дзець, мо жам мы з іль ном пра ца ваць і вы нік 
да ваць ці не. Жа лез на — на кант роль і дак лад мне, што атры ма ем па 
во се ні», — да ру чыў бе ла рус кі лі дар. Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма 
ад зна чыў, што па ра лель на ў Бе ла ру сі вя дзец ца ма дэр ні за цыя ль но-
за во даў, гэ тая ра бо та па він на быць за вер ша на ў 2015 го дзе. Да рэ чы, 
сё ле та лён вы рас на па ра дак леп шы, чым у 2012-м, ёсць у на яў нас ці 
не аб ход ныя ме ха ніз мы і тэх ні ка для яго ўбор кі і апра цоў кі.

Кі раў нік дзяр жа вы асаб лі ва звяр нуў ува гу на не аб ход насць стро-
га га вы ка нан ня гра фі ка ўза е ма раз лі каў па між прад пры ем ства мі і 
ар га ні за цы я мі, што за ня тыя ў іль ня ной га лі не. «Гля дзі це, каб мы тут 
не атры ма лі зноў, што льно кам бі нат не раз лі чыц ца з іль но за во да мі 
за ва лак но, а льно за во ды — з кал га са мі і саў га са мі. Гэ та га быць 
не па він на», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Пер шы «двух ты сяч нік» 
на Ма гі лёў шчы не

Экі паж кам бай не ра Ула дзі мі ра Мель ні ка ва і яго сы на Дзміт рыя 
з аг ра кам бі на та «За ра» Ма гі лёў ска га ра ё на пер шы мі ў рэ гі ё не 
на ма ла ці лі больш за 2 ты ся чы тон збож жа но ва га ўра джаю.

Прос та на по лі пе ра да ві коў па він ша ваў стар шы ня Ма гі лёў ска га 
абл вы кан ка ма Пётр Руд нік. Баць ку і сы ну ўру чы лі квет кі і па да рун кі. 
Ула дзі мір Мель ні каў ад пра ца ваў у сель скай гас па дар цы 35 га доў 
і ўжо не ад ной чы пры маў він ша ван ні за 2-е і 3-е мес цы на рэс пуб-
лі кан скім фес ты ва лі-кір ма шы «Да жын кі». Ця пер ся мей ны экі паж 
Мель ні ка вых імк нец ца да но вых вы со кіх вы ні каў. Ру беж на ма ло ту 
ў 1 ты ся чу тон у Ма гі лёў скай воб лас ці пе ра сяг ну лі 20 экі па жаў кам-
бай не раў і 87 ва дзі це ляў. Пры чым сем ва дзі це ляў пе ра вез лі ўжо 
больш за 2 ты ся чы тон збож жа. Па вод ле ін фар ма цыі на 1 жніў ня, у 
Ма гі лёў скай воб лас ці на ма ла ці лі больш за паў міль ё на тон збож жа, 
убра лі больш за 40% па сяў ных пло шчаў. Ся рэд няя ўра джай насць 
пе ра вы шае 37 цэнт не раў з гек та ра. 

Іло на ІВА НО ВА.

Плануеце прыбаўленне 
ў сям’і? На бусла 
і капусту па цяперашнім 
часе спадзявацца 
не варта. 
Варта – прыйсці 
на прыём да свайго 
ўчастковага тэрапеўта 
і гінеколага. 

Калі перафразіраваць 
словы песні 
вядомага барда, водпуск 
— гэта маленькае жыццё. 
“Чаму 
не на моры?”  
А таму, што мне вельмі 
добра там, 
дзе я нарадзіўся.

Праграміст, зубны тэхнік, 
будаўнік былі ў гэтым 
годзе самымі папулярнымі 
спецыялістамі ў каледжах 
краіны. Прыём дакументаў 
у тых, хто паступаў 
у каледжы на аснове 
базавай школы, 
завяршыўся... 2 4

і ін шыя на сель ні кі вёс кі на бе ла рус ка-ра сій скім па меж жы


