
НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    + 15° 
Віцебск    + 20° 
Гомель    + 18°  
Гродна    + 17° 
Магілёў    + 20° 
Мінск    + 17° 

ISSN 1990 - 763X

12 ВЕРАСНЯ 2013 г. ЧАЦВЕР Кошт 1800 рублёў№ 171  (27536)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 12.09.2013 г. 

Долар ЗША    9050,00
Еўра 12000,00
Рас. руб. 274,50
Укр. грыўня 1106,83

У сель ска гас па дар чым фі лі яле ЗАТ «Ві тэкс» Уз дзен ска га 
ра ё на Мін скай воб лас ці ёсць свой пчаль нік на 200 пчо ла сем'-
яў. Сё ле та гас па дар ка пла нуе са браць больш за 1800 кг мё ду. 
Пра дук ты пча ляр ства вы ка рыс тоў ва юц ца пры вы ра бе кас ме-
ты кі ЗАТ «Ві тэкс», а ліш кі рэа лі зоў ва юц ца на сель ніц тву.

На здым ку: заа тэх нік Ак са на МА ТУШ КІ НА.

ПРА МАЯ ЛІ НІЯ
АБ ПРА ЦЫ І ЗА НЯ ТАС ЦІ
прой дзе сёння, 12 ве рас ня, з 
11.00 да 12.00 па тэ ле фо не 
(017) 306-37-95 у Мі ніс тэр стве 
пра цы і са цы яль най аба ро ны 
Бе ла ру сі. Яе пра вя дзе пер шы 
на мес нік мі ніст ра пра цы і са-
цы яль най аба ро ны Пётр Пят-
ро віч ГРУШ НІК.

Пры зва ро це на пра мую лі-
нію не аб ход на па ве да міць сваё 
проз ві шча, улас нае імя, імя па 
баць ку, звест кі пра мес ца жы-
хар ства і (або ) ра бо ты (ву чо бы), 
а прад стаў ні ку юры дыч най асо-
бы — проз ві шча, улас нае імя, 
імя па баць ку, наз ву юры дыч най 
асо бы, якую ён прад стаў ляе, і 
яе юры дыч ны ад рас, вы клас ці 
сут насць зва ро ту. Пры ад мо ве 
ад па ве дам лен ня та кіх звес так 
зва рот мо жа быць па кі ну ты без 
раз гля ду.
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НА ЖАЛЬ, 
ДЗЕНЬ НА РО ДЗІ НАЎ 
ТОЛЬ КІ РАЗ НА ГОД...

Стар шы ня Мін гар вы кан ка ма пад вёў вы ні кі го да 
і рас ка заў пра пла ны на бу ду чы ню 
на пя рэ дад ні Дня го ра да

«Год быў устой лі вы, але атры ма ла ся не ўсё», — 
канстатаваў Мі ка лай Ла дуць ка. Праб ле мы ёсць, 
але Мінск раз ві ва ец ца і квіт нее. Асноў ным па-
каз чы кам гэ та га кі раў нік ста ліч на га вы кан ка ма 
лі чыць тое, што «ў шко лах і дзі ця чых сад ках нас 
ста ла бо лей. Гэ та зна чыць, што лю дзі ўпэў не ны 
ў заўт раш нім дні. Сем' яў, дзе на ра джа ец ца трое 
і больш дзя цей, ме ней не ста но віц ца».

Усе на та ла ку!
«У нас больш за 20 ты сяч не за кры тых ва кан сій — у пра мыс ло вас ці, бу-

даў ніц тве, ганд лі і ін шых сфе рах. І нель га гэ ты факт за моўч ваць, каб мы ўсе 
ра зам маг лі кан струк тыў на па пра ца ваць над праб ле май. Тут па трэб на кан-
са лі да цыя на ма ган няў. Гэ та як вяс ко вая та ла ка, ка лі збі ра лі ся ўсе жы ха ры, 
каб ра зам, на прык лад, па бу да ваць па га рэль цу дом. Так, ёсць праб ле мы. Але 
іх трэ ба вы ра шаць ра зам», — за клі кае Мі ка лай Ла дуць ка. А сён ня эка но мі ка 
го ра да — гэ та ў вя лі кай сту пе ні бу даў ні чая пля цоў ка. З ёю і звя за ны мно гія 
праб ле мы. «Ка лі ўзво дзіц ца ў Мін ску 200 да моў і ўзні ка юць праб ле мы па трох 
з іх, то яны ад ра зу кла дуц ца на 197 нар маль ных. Усе лі чаць, што паў сюль скла-
да нас ці. Але ж праб ле ма не та кая вя лі кая. І сё ле та бу дзе ў Мін ску ўве дзе на ў 
экс плу а та цыю трош кі больш за 1 міль ён квад рат ных мет раў жыл ля, не менш 
за ўзро вень мі ну ла га го да. Лю дзі за ся ля юц ца ў свае ква тэ ры. На на ступ ны 
год за да ча — так са ма не менш за 1 міль ён квад рат ных мет раў», 
— ад зна чыў стар шы ня Мін гар вы кан ка ма. 3

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў 
су стрэ чу з прэ зі дэн там ААТ НК «Рас наф-
та» Іга рам Се чы ным, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў 
прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

«Перш за ўсё, ха чу пуб ліч на вас па дзя ка ваць 
за прын цы по васць, якую вы пра яві лі ў пы тан нях 
аба вя за цель стваў ра сій ска га бо ку па па стаў ках 
наф ты на за во ды на шай кра і ны. У тым лі ку і на 
ваш за вод, та му што пры клад на па ло вай ак цый 
Ма зыр ска га НПЗ, які мае свае рын кі, і рын кі пры-
стой ныя, сён ня ва ло дае «Рас наф та», — ад зна-
чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Та му што зноў жа, шчы ра ска жу, я да ру чыў 
пер ша му ві цэ-прэм' е ру Ула дзі мі ру Ся маш ку за-
клю чыць да мо вы па па стаў ках наф ты з су свет-
на га рын ку па су свет ных цэ нах, — за явіў Прэ-
зі дэнт. — Дзя вац ца не бы ло ку ды, за вод жа не 
спы ніш, гэ та ве лі зар ны ўрон. Та му ва ша за ява 
бы ла да рэ чы. І я да ру чаў ура ду, «Бел наф та хі му» 
аба вяз ко ва пра пра ца ваць пы тан ні па па стаў ках 
ва шай наф ты на пе ра пра цоў ку на на шы за во ды. 
Я ду маю, мы да мо вім ся».

«Тым больш не ду маю, што вы хо ча це, каб 
на ваш тра ды цый ны ры нак пай шлі ней кія ін шыя 
наф та пра дук ты, вы раб ле ныя з чу жой наф ты. Не 

ду маю, што нам гэ та трэ ба ра біць. Нам вы га да 
ад ра бо ты з ва мі ві да воч ная», — ска заў кі раў нік 
дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ў су вя зі з гэ тым за ў-
ва жыў, што ца на на наф ту на су свет ным рын ку 
ў ця пе раш ні час до сыць вы со кая і ў вы пад ку 
аль тэр на тыў ных па ста вак пе ра пра цоў шчы кі 
ме лі б стра ты. «Стра ты, вя до ма, пры стой ныя, 
ка лі яшчэ мець на ўва зе той кры зіс, які сён ня 
бу шуе ў све це, ды і звя за ны з гэ тай ка лій най 
блы та ні най. Та му нам не да мес ца сён ня ўся-
кія пе ры пе тыі і спрэч кі», — ад зна чыў 
Прэ зі дэнт. 2

ДА МАЎ ЛЯ ЕМ СЯ ПА ЎСІХ НА ПРАМ КАХ

З пер шых вус наўЗ пер шых вус наў  ��

ВЯ ЛI КАЯ ВАЙ НА — 
НА ПАШ ТОЎ КАХ

Сваю пер шую паш тоў ку ўла даль нiк унi каль най ка лек цыi 
ста ра даў нiх ад кры так i фо та здым каў Ула дзi мiр Лi ха дзе даў 
на быў амаль 40 га доў та му. Раз гляд ва ю чы на ёй мяс цi ны 
род на га По лац ка, яшчэ хлоп чы кам вы ра шыў: «Бу ду збi раць 
паш тоў кi!» У хут кiм ча се дзi ця чае хо бi пе ра рас ло ў спра ву 
ўся го жыц ця. Сён ня ка лек цыя вя до ма га гiс то ры ка i фi ла-
кар тыс та на лiч вае больш за 30 ты сяч ары гi наль ных паш-
то вак i фо та здым каў. На iх — вай на 1812 го да, ста ра жыт ны 
Мiнск, сi на го гi, пра ва слаў ныя i ка та лiц кiя хра мы, га рад ская i 
сель ская за бу до ва... Асоб ны раз дзел ка лек цыi пры све ча ны 
Пер шай су свет най вай не.

— Ула дзi мiр Аляк се е вiч, чым аб умоў ле на ва ша ўва га да 
гэ тай тэ мы?

— Ка лi я збi раю паш тоў кi i фо та, звя за ныя з гiс то ры яй Бе ла ру сi, 
то Пер шая су свет ная вай на — не ад' ем ная яе част ка. Пры чым аб са-
лют ная боль шасць ня мец кiх ад кры так, якiх у мя не шмат, пры све ча на 
гэ тай вай не. Больш за 3 га ды ў Бе ла ру сi ста яў фронт, тут зна хо дзi-
лi ся кай зе раў скiя вой скi. Яны i па кi ну лi шмат паш то вак, ста ра даў нiх 
фо та здым каў су час най Бе ла ру сi, асаб лi ва яе за ход няй част кi. А вось 
Ус ход няя Бе ла русь больш бед ная ў iлюст ра цый ным пла не. Да рэ чы, 
гэ тыя фо та здым кi вы зна ча юц ца вы со кай якас цю. I са мае цi ка вае, 
што фо та 1970-х га доў у па раў на ннi з iмi гор шыя.

— Атрым лi ва ец ца, што дзя ку ю чы нем цам у нас сён ня ёсць 
маг чы масць уба чыць не ка то рыя эпi зо ды той эпо хi?

— Ёсць у мя не i рус кiя паш тоў кi, але ня мец кiх на шмат больш. 
Та ды ўзро вень раз вiц ця фа та гра фiч най спра вы ў Гер ма нii 
ўсё-та кi быў вы шэй шым, чым у нас. 3

Пра ехаць у ку пэ з пяц цю 
ка та мі, пра ста яць у стэ пе 
трое су так амаль без 
ежы і ва ды, атры маць 
у па да ру нак па кет з 
чыр во най ік рой, не спаць 62 
га дзі ны... Усё гэ та — буд ні 
мін чан кі, якая ў скла дзе 
бу дат ра да пра ца ва ла ле там 
пра вад ні цай на ра сій скай 
чы гун цы.

Пётр ПРА КА ПО ВІЧ, 
ві цэ-прэм' ер:

«На на ступ ны год пры 
раз лі ках пра гно зу са цы яль-
на-эка на міч на га раз віц ця і 
пра ек та за ко на аб бюд жэ це 
за кла дзе ны ся рэд ні курс Br9,5 
тыс. за $1. На га даю, што 
курс бе ла рус ка га руб ля вы-
зна ча ец ца што дня на бір жы 
ў ад па вед нас ці з по пы там і 
пра па но вай на ва лю ту. Пры 
гэ тым за перыяд з па чат ку 
го да курс быў да во лі ста біль-
ным. Ду маю, што та кая сі-
ту а цыя бу дзе пра цяг вац ца і ў 
да лей шым. У ад па вед нас ці з 
по пы там і пра па но вай бу дзе 
вы зна чац ца курс бе ла рус кай 
на цы я наль най ва лю ты».
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