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Долар ЗША    8930,00
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Укр. грыўня 1098,63

НАДВОР’Е СЁННЯ

Сён ня ад зна чае свой «дзень 
на ро дзі наў» такі нелюбімы 
ды е то ла га мі ўся го све ту, 
за тое ўшанаваны мно гі мі 
людзь мі пра дукт — чып сы. 
Пры чым споў ні ла ся хруст кім 
буль бя ным лус тач кам 
не абы-коль кі,
а 160 га доў! 83

Варта ўсім, хто калісьці 
завёў альбо збіраецца 
завесці сабаку, перачытаць 
казку Экзюперы 
«Маленькі прынц». 
Перачытаць і ўразумець 
нарэшце, што «мы 
ў адказе за тых, каго 
прыручылі…».

Я та ды ледзь ста яў 
на на гах. Мой ка ле га Ва ня 
Пі ні гін стаў на ка ле ні 
пе рад кам п'ю та рам і 
ма ліў яго, каб той за пі саў 
фільм. Кам п'ю тар 
апош ні раз уклю чыў ся, 
за пі саў усё і па мёр 
кан чат ко ва. 5

Брэст     + 20°
Віцебск     + 14°
Гомель     + 17°
Гродна     + 20°
Магілёў     + 14°
Мінск     + 16°  

На мес нік Прэм' ер-мі ніст ра 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь
Пётр ПРА КА ПО ВІЧ:

«Пры ват ны біз нес Бе ла ру сі 
ў на ступ най пя ці год цы па ві нен 
вы раб ляць 50% ва ла во га ўнут ра-
на га пра дук ту. Мы ідзём у гэ тым 
на прам ку, ро ля ма ло га і ся рэд ня га 
біз не су ў перс пек ты ве бу дзе толь-
кі па вы шац ца, пры ват ны сек тар 
па ві нен быць пі я не рам пры ўка-
ра нен ні но вых тэх на ло гій, су час-
ных ме та даў кі ра ван ня. Ра зам з 
тым гэ та не азна чае, што бу-
дуць ска ра чац ца ін шыя фор мы 
ўлас нас ці. Буй ныя дзяр жаў ныя 
пра мыс ло выя прад пры ем ствы 
так са ма бу дуць раз ві вац ца хут-
кі мі тэм па мі».

КОРАТКА
Пра вер кі і ма ні то рынг кан-

ды тар скай пра дук цыі Rоshеn 
у Бе ла ру сі пра доў жац ца да 
ве рас ня. Ін спек та ры дзярж на-
гля ду ўдзя ля юць піль ную ўва-
гу па каз чы кам якас ці, бяс пе цы 
пра дук цыі, яе мар кі роў цы. Для 
вы яў лен ня не ад па вед нас ці і 
атры ман ня дак лад ных вы ні-
каў пры мя ня юц ца як ві зу аль-
ныя спо са бы кант ро лю, так і 
ін стру мен таль ныя — шля хам 
ад бо ру проб і пра вя дзен ня вы-
пра ба ван няў.

Ту рыс тыч ны фо рум з удзе-
лам прад стаў ні коў Бе ла ру сі і 
Шры-Лан кі прой дзе 27 жніў ня 
ў Мін ску. На фо ру ме ад бу дуц-
ца прэ зен та цыі буй ней шых 
ту ра пе ра та раў і се так атэ ляў 
Шры-Лан кі.

Літ ва ча со ва не бу дзе спа-
га няць пла ту за дэз ын фек цыю 
гру за во га транс пар ту на гра-
ні цы ў су вя зі з аф ры кан скай 
чу мой сві ней. Маг чы ма гэ тыя 
рас хо ды возь ме на ся бе Еў ра-
ка мі сія. Да пры няц ця ра шэн ня 
дэз ын фек цыя ко лаў транс парт-
ных срод каў і абут ку па са жы-
раў на па гра ніч ных пра пуск ных 
пунк тах бу дзе фі нан са вац ца 
Дзяр жаў най хар чо ва-ве тэ ры-
нар най служ бай.

Мі ніс тэр ства юс ты цыі за рэ-
гіст ра ва ла Бе ла рус кую ста ма-
та ла гіч ную аса цы я цыю

АБАРОНЦЫ ЖЫВЁЛ ПАПРАСІЛІ УЕФА ЗАБАРАНІЦЬ 
АХВЯРАПРЫНАШЭННІ НА СТАДЫЁНАХ

Некамерцыйная арганізацыя «Людзі за этычнае абыходжанне з 
жывёламі» (PETA) звярнулася да прэзідэнта УЕФА Мішэля Плаціні 
з просьбай забараніць рытуальнае забойства жывёл на стады-
ёнах у Еўропе. Зварот прыйшоў услед за ахвярапрынашэннем 
на стадыёне ў Казахстане перад матчам раўнда плэй-оф Лігі 
чэмпіёнаў паміж «Шахцёрам» з Караганды і шатландскім «Сэл-
тыкам». На казахстанкім стадыёне «Астана-Арэна» прынеслі ў 
ахвяру барана на трэніроўцы «Шахцёра». Для правядзення абраду 
ахвярапрынашэння на стадыён запрасілі мулу з мячэці. PETA на-
гадала Плаціні, што ён сам казаў пра абавязак УЕФА абараняць гульню, гульцоў і каштоўнасці 
футбола. Намеснік дырэктара PETA Мімі Бякхэчы адзначыла, што ахвярапрынашэнню няма 
месца ў сучасным грамадстве. Бякхэчы выказала надзею, што «прыгожая гульня не будзе ў 
далейшым заплямлена крывёй жывёл».

ПАМЁР ЮРЫСТ, ЯКІ АДСУДЗІЎ У ТЫТУНЁВЫХ КАМПАНІЙ 
246 МІЛЬЯРДАЎ ДОЛАРАЎ

Адвакат Рональд Мотлі, вядомы, сярод іншага, сваімі маштабнымі 
іскамі да тытунёвых кампаній, памёр ва ўзросце 68 гадоў. Пра гэта 
паведамляецца на сайце заснаванай ім юрыдычнай фірмы Motley 
Rіce. Па словах другога заснавальніка фірмы Джо Райса, прычы-
най смерці адваката сталі ўскладненні, выкліканыя шматгадовай 
хваробай.

У біяграфіі Мотлі адзначаецца, што адвакат дамогся самай вялікай у гісторыі ЗША кампенсацыі 
з боку тытунёвых кампаній. У канцы 1990-х у выніку разглядаў вытворцы цыгарэт пагадзіліся 

выплаціць 246 мільярдаў долараў ахвярам тытунекурэння. Га-
нарар адваката, як пісалі тады газеты, склаў мінімум мільярд 
долараў. Для Мотлі барацьба з тытунёвымі кампаніямі была 
шмат у чым асабістай: яго маці была курцом і памерла ад раку 
лёгкіх. Ён вядомы і як вядучы адвакат, які бараніў інтарэсы 
больш за 6500 сваякоў ахвяр тэрактаў 11 верасня 2001 года ў 
іску, пададзеным да «Аль-Каеды».

У ЛІВАНСКІМ
ТРЫПАЛІ

ПАДАРВАЛІ
СУНІЦКІЯ МЯЧЭЦІ

Як мінімум 19 чалавек загінулі, яшчэ 
35 атрымалі раненні рознай ступені 
цяжкасці ў выніку 
падвойнага тэрак-
ту, ажыццёўленага 
ў суніцкіх мячэцях 
у горадзе Трыпалі 
на поўначы Лівана. 
Па папярэдняй 
інфармацыі, коль-
касць забітых  — 
18 чалавек, параненых — больш за 60. 
Першы выбух адбыўся ў мячэці, імам 
якой з'яўляецца ўмераным сунітам, якія 
цвёрда крытыкуюць прэзідэнта Сірыі 
Башара Асада. Другая бомба разарва-
лася ў мячэці, дзе звычайна збіраюцца 
мясцовыя салафіты, якія таксама вы-
ступаюць супраць Асада. У Трыпалі, 
другім па велічыні горадзе Лівана, з 
пачатку сірыйскай грамадзянскай вай-
ны рэзка абвастрыліся супярэчнасці 
паміж суніцкай і алавіцкай абшчынамі. 
За апошнія два гады канфлікт некалькі 
разоў перарастаў у фазу ўзброенага 
супрацьстаяння, з-за чаго ў горад 
былі ўведзены ўрадавыя войскі, 
закліканыя не дапусціць маштабнага 
кровапраліцця.

Кастрычніцкая плошча ў цэнтры Быхава 
ўсё яшчэ нагадвае вялікую будаўнічую 
пляцоўку. Шмат людзей і тэхнікі 
задзейнічана дзеля таго, каб 1 верасня 
дастойна прыняць у абноўленым Бы-
хаве ХХ, юбілейны, Дзень беларускага 
пісьменства.

ЦЭНТР СВЯТА 
Намеснік старшыні Быхаўскага райвы-

канкама Нэла Шунькіна стаіць каля ўвахода 
на мясцовы стадыён, паблізу ад раённага Цэн-
тра культуры.

— Гэта будзе асноўная пляцоўка, дзе прой-
дуць мерапрыемствы Дня пісьменства, — па-
казвае Нэла Уладзіміраўна. — Тут усталююць 
галоўную сцэнічную пляцоўку і партэр для 
гледачоў на 2,5 тысячы чалавек, непасрэдна 
на зялёным полі стадыёна. Паблізу размесцяцца 
падворкі гарадоў-сталіц Дня пісьменства, а так-
сама павільён сродкаў масавай інфармацыі, дзе 
адбудзецца фестываль прэсы і кнігі.

На бакавінах двух жылых дамоў, якія выхо-
дзяць на Кастрычніцкую плошчу, зробле-
ны стыльныя малюнкі з выявамі ўладароў 
Быхаўскага замка: Яна Караля Хадкевіча і Льва 
Сапегі. Сучасныя быхаўчане глядзяць на гордыя 
постаці гістарычных дзеячаў.

На самой плошчы рабочыя робяць паста-
мент для галоўнай святочнай скульптуры, 
якая называецца «Баркалабаўскі летапіс». 

Гэта вялізная кніга са старажытнымі пісьмёнамі, 
на адной са старонак якой будзе знакаміты 
абраз Баркалабаўскай Божай Маці.

(Заканчэнне на 3-й стар.)

УСЕ КО ЛЕ РЫ БЫ ХА ВА
На пя рэ дад ніНа пя рэ дад ні  ��

На вуліцы Леніна наводзяць апошні лоск.

Гэ тую жан чы ну ў Бе ла ру сі 
доб ра ве да юць: пер шы па-
сол Рэс пуб лі кі Поль шча ў 
на шай кра і не пас ля на быц-
ця ёю не за леж нас ці ў 1991 го дзе. У ней кім сэн се ра ман ты ка 
та го ча су бы ла звя за на з род най мо вай. А гэ та і за клі ка ла да 
дып ла ма тыч най ра бо ты та кіх асоб, як спа да ры ня Смул ко-
ва: яна, мо ва вед, маг ла па спры яць леп ша му па ра зу мен ню 
поль скай і бе ла рус кай кра і н. І яна гэ та зра бі ла. Але па кі ну ла 
дып ла ма тыю дзе ля та го, каб зай мац ца лю бі май спра вай — да-
сле да ваць мо ву і куль ту ру ў тым лі ку і на ша га на ро да. У ней кім 
сэн се гэ та так са ма дып ла ма тыя: спры яе леп ша му ра зу мен ню 
і, ад па вед на, па ра зу мен ню.

Ад мет на тое, што пра фе сар з Поль шчы Эль жбе та Смул ко ва вы ву чае 
асаб лі вас ці га во рак па меж ных тэ ры то рый. Тых тэ ры то рый, якія най лепш 
ілюст ру юць кан так ты па між людзь мі, на ро да мі. Гэ тыя кан так ты ад па вед на 
ад бі ва юц ца на мо вах. З ін ша га бо ку, на ад ва рот, па га вор ках мож на мер-
ка ваць, што ад бы ва ец ца з людзь мі, як мя ня юц ца іх ха рак та ры і 
све та ад чу ван не. Пра гэ та і пай шла на ша раз мо ва.

Пра фе сар Эль жбе та СМУЛ КО ВА:
«ТА ЛЕ РАНТ НАСЦЬ —

НЕ ЗНА ЧЫЦЬ АБЫ ЯКА ВАСЦЬ»

— На ша кры ні ца ў рэ кла ме па трэ бы не мае. Хто 
п'е гэ тую ва ду — зда ро вы і доў га жы ве, — ка жа вяс-
ко вы ста рас та і дэ пу тат сель са ве та Ма рыя Мі ка ла еў на 
Кмец.— Не здар ма век жыц ця боль шас ці ту мін цаў ся гае 
пад 90 і бо лей га доў.

У па меж най зо не Брэст чы ны ту мін ская кры ні ца — 
са праўд ная свя ты ня і сла ву тасць. Гэ так лі чаць не толь кі 
жы ха ры вёс кі Ту мін. Кры ніц у акру зе на огул ня ма ла 
(да рэ чы, пра ад ну з іх — у вёс цы Вяр хі, мы ра ней па-
ве дам ля лі). Сю ды ж, амаль ка ля са май мя жы з Поль-
шчай, едуць з ін шых вё сак, аг ра га рад коў і па сёл ка Вы-
со кае. А што ўжо ка заць пра сва іх жы ха роў, якія ідуць 
з бі то на мі і вёд ра мі з усіх ба коў... Хоць вёс ка ва дой не 
аб дзе ле на: у ёй пры ся дзіб ных 26 студ няў.

Ма рыя Мі ка ла еў на даў но на пен сіі, але лі чыць сва-
ім аба вяз кам пад трым лі ваць па ра дак ка ля кры ніч кі. 

Амаль што ра ні цы яе мож на за спець з мя цёл кай аль бо 
граб ля мі ў ру ках.

— А ве да е це, ча му на ша кры ні ца гэт кая доб рая? 
— пе ра пыт вае за ха валь ні ца, аба пер шы ся на свой не-
за мен ны рыш ту нак, — бо на сто е на на бла кіт най глі не. 
Яшчэ ў мі ну лую вай ну па ра не ным вай скоў цам пры-
кла да лі гэ тую глі ну да ран, каб хут чэй за гой ва лі ся. У 
ка го спі на ба ліць — доб ра аку нуц ца ў ку пе лі. Ка лі ж 
праб ле мы са страў ні кам — ка рыс на ва ду па піць да 
па чат ку ежы.

Ця пер што год у Ту мі не ад бы ва ец ца асвя чэн не ва ды 
— 9 жніў ня, у дзень свя то га Пан це ляй мо на (па вод ле 
пра ва слаў най тра ды цыі). Пас ля рэ кан струк цыі і ўпа-
рад ка ван ня тэ ры то рыі (студ ня аздоб ле на ка мен нем і 
на кры та да хам, сха ва на за ага ро джаю ку пель) на вед-
валь ні кі па ча лі больш па важ на ста віц ца як да ўся го 

кры ніч на га комп лек су, гэ так і да са мой ва ды. Ста лі 
больш ве рыць у яе га ю чыя якас ці.

— Упа рад ка ван не кры ні цы зроб ле на ўдзель ні ка мі 
брэсц кай мо ла дзе вай па тры я тыч най су пол кі «По кліч». 
Акра мя на шай, яны аздо бі лі яшчэ не каль кі ін шых кры-
ніц: у Ага род ні ках, у Ста вах, Вяр хах, — з удзяч нас цю 
пры га да ла Ма рыя Кмец. — Мы заў сё ды мо лім ся за іх, 
дай Бог ім зда роўя!

Ма рыя Мі ка ла еў на пры га да ла даў ні вы па дак, ка лі 
адзін свя тар, па спы таў шы ва ды, ска заў ёй: «За хоў вай-
це кры ні цу — гэ та свя тое мес ца!»

— Вось мы і за хоў ва ем, — ка жа ста рас та і спя ша ец-
ца да мес ці апа лае за ноч ліс це. — Хут ка пры едуць пер-
шыя па лом ні кі, трэ ба су стрэць іх чыс ці нёй і па рад кам.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.
Ка мя нец кі ра ён.

КРЫНІЦА КРЫНІЦА 
ДАЎ ГА ЛЕЦ ЦЯДАЎ ГА ЛЕЦ ЦЯ

Кур са вая 
роз ні ца:

што будзе далей?
Удзель ні кі су свет на га ва-
лют на га рын ку апош ні мі 
дня мі прос та за сы на лі на 
тар гах.

Да ча кац ца ха ця б якіх-не будзь 
на год для вы гад на га зру ху кур су 
не змаг лі. А та му псі ха ла гіч ная 
на пру жа насць, якая пра гля да-
ла ся яшчэ на мі ну лым тыд ні, за-
ста ла ся і на ват вы рас ла: што ж 
бу дзе да лей?

Не па ко іць пы тан не аб тым, ці 
зро біць Еў ро па аль бо ЗША які-
не будзь ра шу чы крок, за мест 
па сту по ва га вы раў ноў ван ня 
сі ту а цыі, што (на мой по гляд) 
бу дзе леп шым для эка но мік, 
але гор шым для ва лют ных гуль-
цоў.

Курс бе ла рус ка га руб ля гэ ты-
мі дня мі так са ма амаль ста яў на 
мес цы. «Ва лют ны бум», ві даць, 
і са праў ды прай шоў. До лар за 
ты дзень па да ра жэў на 10 руб-
лёў (плюс 0,1%) да 8930. Еў ра і 
ра сій скі ру бель, ха ця і ва га лі ся, 
у вы ні ку за ста лі ся на ра ней шым 
уз роў ні — 11910 і 270 руб лёў ад-
па вед на.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

СВЯТ КА ВАН НЕ ЮБІ ЛЕЮ ПЕ РА МО ГІ 
Ў КУР СКАЙ БІТ ВЕ ЎМА ЦУЕ ГЛЫ БО КІЯ 

ТРА ДЫ ЦЫІ ДРУЖ БЫ БЕ ЛА РУ САЎ І РА СІ ЯН 
Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі-
ра ваў він ша ван не гу бер на та ру Кур скай воб лас ці Аляк санд ру 
Мі хай ла ву ў су вя зі з 70-й га да ві най пе ра мо гі ў Кур скай біт ве, 
па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў пе ра ка на насць, што свят ка ван не 
гэ та га юбі лею ўма цуе глы бо кія тра ды цыі друж бы і ўза е ма ра зу мен ня 
бе ла ру саў і ра сі ян, па слу жыць яр кім пры кла дам доб лес ці, го на ру і 
лю бо ві да Ай чы ны.

УДЗЕЛЬ НІ КАМ ХІ РЭС ПУБ ЛІ КАН СКА ГА 
ЭКА ЛА ГІЧ НА ГА ФО РУ МУ

Па ва жа ныя сяб ры!
Сар дэч на ра ды ві таць удзель ні каў і гас цей фі наль ных ме ра пры-

ем стваў ХІ Рэс пуб лі кан ска га эка ла гіч на га фо ру му.
Ваш фо рум — гэ та важ ная гра мад ская ак цыя, якая мае вы со кі 

аў та ры тэт і аказ вае знач ны ўплыў на фар мі ра ван не эка ла гіч най куль-
ту ры бе ла ру саў, вы ха ван не ў пад рас та ю ча га па ка лен ня бе раж лі ва га 
стаў лен ня да сва ёй зям лі.

Пра во дзі мыя ме ра пры ем ствы ня змен на пры цяг ва юць у ра ды рэс-
пуб лі кан ска га эко ла га-асвет на га ру ху мност ва но вых пры хіль ні каў, 
не абы яка вых да су час на га і бу ду ча га Ай чы ны.

Гэ ты фо рум пра хо дзіць у Год эка ла гіч най куль ту ры і ахо вы на-
ва коль на га ася род дзя, аб' яў ле ны на ўсёй пра сто ры СНД. Ня хай ён 
па слу жыць аб' яд нан ню на ма ган няў спе цы я ліс таў і гра мад скас ці ў 
спра ве ахо вы пры род ных ба гац цяў, рас паў сюдж ван ня пе ра да вых 
ідэй, на ву ко вых рас пра цо вак і тэх на ло гій, якія да па мо гуць збе раг чы 
і пры мно жыць пры га жосць на шай пла не ты.

Жа даю ар га ні за та рам, удзель ні кам і гас цям фо ру му моц на га зда-
роўя, плён най ра бо ты, пос пе хаў, шчас ця і даб ра бы ту.

 Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

У АД НО СІ НАХ З КУ БАЙ
НЯ МА НІ Я КІХ СУ ПЯ РЭЧ НАС ЦЯЎ

Та кую дум ку вы ка заў учо ра стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На-
цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ана толь Ру бі наў на 
су стрэ чы з Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом Рэс пуб лі кі 
Ку ба ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь Аль фрэ да Нье вес Парт уон да, які 
за вяр шае сваю мі сію ў на шай кра і не.

«Ку ба бы ла для нас сяб рам яшчэ з са вец кіх ча соў. Яна бы ла 
і за ста ец ца сім ва лам імк нен ня да сва бо ды, ня гле дзя чы ні на якія 
пе ра шко ды. І ад но сі ны з ва мі ў нас заў сё ды бы лі доб рыя, — ска заў 
Ана толь Ру бі наў. — У нас ня ма ні я кіх су пя рэч нас цяў. Ле тась бе ла рус-
кая дэ ле га цыя на ча ле з Прэ зі дэн там на вед ва ла Вост раў Сва бо ды, 
і шмат аб чым бы ло да моў ле на». Да рэ чы, за тры га ды прак тыч на 
мі зэр ны та ва ра зва рот, які ў нас быў з Ку бай, вы рас у не каль кі ра-
зоў — з 7,4 млн до ла раў у 2010 го дзе да 102 млн ле тась. «У мно гім 
гэ та ва ша за слу га, спа дар па сол. Ха це ла ся б, зра зу ме ла, і бо лей, 
але важ на, што ды на мі ка на зі ра ец ца», — ад зна чыў кі раў нік верх няй 
па ла ты пар ла мен та.

У сваю чар гу, спа дар Аль фрэ да Нье вес Парт уон да за явіў, што 
«ня гле дзя чы на тое, што з'яз джае на ра дзі му, прый шоў га ва рыць аб 
бу ду чы ні». Ад імя На цы я наль най асамб леі на род най ула ды Ку бы па-
сол за пра сіў на шых пар ла мен та ры яў на ве даць яго род ную кра і ну.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Аб гэ тым за явіў па вы ні ках на-
ра ды ў Прэ зі дэн та ві цэ-прэм'-
ер Мі ха іл Ру сы, пе рад ае ка-
рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Што да ты чыц ца кам пен са цыі 
лю дзям, то ўсё бу дзе вы пла ча на. Я 
як кі раў нік шта ба ста віў за да чу: на 
пра ця гу двух тыд няў з дня ада бран-
ня або про да жу сві ней па ві нен быць 
пра ве дзе ны раз лік з ча ла ве кам», — 
ска заў ві цэ-прэм' ер.

Па вод ле яго слоў, апла та пра во-
дзіц ца па ца не боль шай за Br18 тыс. 
за кі ла грам жы вой ва гі, на сель ніц-
тву поў нас цю кам пен су юц ца ўсе за-
тра ты. Мі ха іл Ру сы рас ка заў, што ў 
бу фер ных зо нах на сель ніц тва мае 
пра ва або са ма стой на за бі ваць зда-
ро вую жы вё лу і ўжы ваць у ежу, або 
пры жа дан ні ад да ваць па за ку пач ных 
цэ нах на мя са кам бі на ты.

Як ад зна чыў ві цэ-прэм' ер, у на-

сель ніц тва ўзні ка лі пы тан ні з кам-
пен са цы яй па не тэх на ла гіч най гру пе, 
гэ та зна чыць тых ка тэ го ры ях жы вёл, 
якія мя са кам бі на ты не пе ра пра цоў-
ва юць. Мі ха іл Ру сы пад крэс ліў, што ў 
абл вы кан ка мах зной дзе на ра шэн не 
гэ тай праб ле мы. «Да пус цім, што да-
ты чыц ца сві ней ва гой ні жэй шай за 30 
кг, то на сель ніц тву вы плач ва юць ад 
Br600 тыс. да Br1 млн за га ла ву, і гэ та 
да стат ко вая су ма, каб кам пен са ваць 
за тра ты ча ла ве ку», — ска заў ён.

У той жа час Мі ха іл Ру сы пры знаў, 
што мес ца мі «ёсць та пор ная ра бо та, 
ка лі не дзе не рас тлу ма чы лі, а ўры-
ва лі ся».

Ві цэ-прэм' ер у сваю чар гу па пра-
сіў у на сель ніц тва, каб лю дзі так са ма 
з ра зу мен нем ста ві лі ся да сі ту а цыі і 
ў тых рэ гі ё нах, дзе гэ та не аб ход на, 
пры ма лі ме ры па не да пу шчэн ні рас-
паў сюдж ван ня АЧС, вы кон ва лі ўсе 
са ні тар ныя нор мы на пад вор ках.

Урад Бе ла ру сі па да ру чэн ні Прэ-
зі дэн та на пра ця гу тыд ня мае на мер 
рас пра ца ваць шэ раг ме ра пры ем-
стваў, якія да дуць маг чы масць на-
сель ніц тву, вы му ша на му па зба віц ца 
ад сві ней у су вя зі з АЧС, у льгот ным 
па рад ку на бы ваць ін шую жы вё лу.

«Ці гэ та бу дзе буй ная ра га тая жы-
вё ла, ці авеч кі, ці гу сі, ці кач кі — мы 
пра пра цу ем усе пы тан ні і ў цэ на вых 
ад но сі нах, і ў пла не кар моў, па стаў кі 
кам бі кор му, ка лі ча ла век хо ча мець 
да дат ко выя кры ні цы па ступ лен няў у 
свой бюд жэт», — ска заў ві цэ-прэм'-
ер.

Мі ха іл Ру сы лі чыць, што і для не-
вя лі кіх сві на га доў чых комп лек саў у 
вы пад ку, ка лі ня ма не аб ход най бія-
ла гіч най аба ро ны, больш эфек тыў на 
пра вес ці пе ра спе цы я лі за цыю, пе рай-
сці на вы рошч ван не ін ша га, эка на-
міч на вы гад на га ві ду жы вёл.

Урад га ран туе на сель ніц тву кам пен са цыю страт 
у су вя зі з за бо ем сві ней з-за АЧС


