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Рэс пуб лі кан скі фес ты-
валь-кір маш пра цаў ні коў вёс-
кі «Да жын кі-2014» прой дзе ў 
дру гой па ло ве ве рас ня 2014 
го да ў г. Га рад ку і Га ра доц кім 
ра ё не Ві цеб скай воб лас ці.

Генп ра ку ра ту ра РФ пры ме 
ўдзел у рас сле да ван ні кры мі-
наль най спра вы ад нос на кі раў-
ніц тва «Урал ка лія».

Ква тэ ры з ра мон там і мэб-
ляй у жніў ні ў Мін ску пра да ва-
лі ся ў ся рэд нім на 12 пра цэн таў 
да ра жэй за ква тэ ры з ты па вым 
ад строй ван нем і без мэб лі. У 
пе ра лі ку на квад рат ны метр 
гэ та вы ра жа ла ся ў да дат ко вых 
$190-200.

Між на род ная спе цы я лі за ва-
ная вы стаў ка-кір маш «Па ля-
ван не і ры ба лоў ства. Во сень-
2013» прой дзе з 25 па 28 ве-
рас ня ў НВЦ «Бел экс па» (вул. 
Ку па лы, 27).

Амаль 200 тыс. ін ша га род ніх 
па цы ен таў пры ма ца ва на да па-
лі клі нік Мін ска. У шэ ра гу па лі-
клі нік на груз ка пе ра вы шае нар-
ма тыў ную. Так, у Фрун зен скім 
ра ё не ста лі цы на груз ка на 10-ю 
га рад скую па лі клі ні ку пе ра ся-
гае нар ма тыў на 13 пра цэн таў, 
на 26-ю га рад скую па лі клі ні ку 
і 5-ю дзі ця чую па лі клі ні ку — да 
27 пра цэн таў.
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Еўра 12030,00
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ЦЫТАТА ДНЯ

Жур на ліст «Звязды» ра зам са спе-
цы я ліс та мі ін тэр нэт-пар та ла Rеаlt.bу 
па спра ба ва лі зра біць ана ліз рын ку 
зя мель ных участ каў у пры ста ліч ным 
рэ гі ё не Бе ла ру сі. На стар це на ша га 
ана лі зу мы пра па ну ем азна ё міц ца з 
ін фаг ра фі кай цэн пра па но вы зя мель-
ных участ каў ця пер і год та му. Кар та 
раз бі та па 9 на прам ках і 3 бу фер ных 
зо нах (10, 25 і 50 км).

Кош ты — уго ру
У цэ лым прак тыч на па ўсіх на прам ках на зі-

ра ец ца па вя лі чэн не кош таў, ад нак яго тэм пы 
знач на ні жэй шыя, чым на жыл лё ў ста лі цы. 
Што ты чыц ца ўчаст каў па блі зу Мінск ага мо-
ра, то не вар та раз гля даць зні жэн не цэн як 
ней кую тэн дэн цыю. Гэ та най вы шэй шы цэ на-

вы сег мент, дзе кош ты ні ко лі не зні жа юц ца 
ні жэй за 3000 до ла раў за сот ку. Ле таш ні жні-
вень хут чэй вы гля дае як ана ма лія, бо больш 
з тых ча соў та ко га вы со ка га зна чэн ня там 
за фік са ва на не бы ло.

На дум ку экс пер таў, най боль шым по пы-
там ка рыс та ец ца ме на ві та «не за вер ша нка», 
але аба вяз ко ва з усі мі не аб ход ны мі ка му-
ні ка цы я мі і зруч ным пад' ез дам. Яе кошт у 
леп шых зо нах ін ды ві ду аль най за бу доў лі мо-
жа да хо дзіць да 150 ты сяч до ла раў. Доб рым 
по пы там ка рыс та юц ца і пры ват ныя «бюд-
жэт ныя» да мы кош там да 30 ты сяч до ла раў 
на ад лег лас ці 30 км ад Мін ска. Звы чай ная 
ха та ў вёс цы, у 60 км ад ста лі цы, каш туе 
ад 5 да 10 ты сяч, а да чу на ад лег лас ці 
50 км мож на на быць у ся рэд нім 
за 10-25 ты сяч до ла раў.

Са мыя пры ваб ныя 
пра фе сіі

Ар кадзь Шкляр рас ка заў, што 
сё ле та най больш за па тра ба ва-
ны мі спе цы яль нас ця мі ў дзе-
вя ці клас ні каў на ўзроў ні ся рэд-
няй спе цы яль най аду ка цыі бы лі 
пра фе сіі пра гра міс та, юрыс та, 
па моч ні ка ўра ча па ам бу ла тор-
на-па лі клі ніч най част цы, зуб но га 
тэх ні ка, тэх ні ка-бу даў ні ка, мас та-
ка-ма дэль е ра (цы руль ні ка), ды-
зай не ра, тэх ні ка-ме ха ні ка па экс-
плу а та цыі аў та ма бі ляў, тэх ні-
ка-элект ры ка, тэх ні-
ка-энер ге ты ка.

НерухомасцьНерухомасць  ��

«ЗА ЛА ТЫ» ЦЭН НІК 
ЗЯМ ЛІ ПАД МІНСК АМ

Кошт са мых эліт ных участ каў да ся гае 150 ты сяч 
до ла раў, а су перка тэ джы «цяг нуць» ча сам да 2 млн

Па вы сіць план куПа вы сіць план ку  ��

ІН ЖЫ НЕР, ТЭХ НІК 
АБО РА БО ЧЫ?
Хто па ві нен пра ца ваць 
на той ці ін шай па са дзе, 

вы зна чыць усё больш праб ле ма тыч на

ШТО ДЛЯ ВАС АЗНА ЧАЕ ЎЗ'ЯД НАН НЕ БЕ ЛА РУ СI, 
ЯКОЕ АД БЫ ЛО СЯ РОЎ НА 74 ГА ДЫ ТА МУ?

Ка ры на ПА ПКО ВА, 
сту дэнт ка Iн сты ту та жур на лiс ты кi БДУ:

— Мне ўспом нi лi ся пра роц кiя рад кi Ян кi Ку па лы: «Iдзеш у край, якi бяз-
бож на жыў цом па рэ за лi на час цi». На ва сям нац цаць доў гiх га доў бе ла рус кi 
на род быў па дзе ле ны на дзве част кi штуч на пра ве дзе ны мi пры пад пi сан нi 
Рыж ска га да га во ра ме жа мi. I доў га пра цяг вац ца без ней кiх на ступ стваў для 
на цыi гэ та не маг ло. На маю дум ку, ка лi б 74 га ды та му са вец кi ўрад не ад даў 
за гад Чыр во най Ар мii ўзяць пад аба ро ну на сель нiц тва За ход няй Бе ла ру сi ды 
Укра i ны, то i ўсе жа хi ня мец кай аку па цыi яно спаз на ла б ра ней... Тое, што 
Бе ла русь усё ж уз' яд на ла ся, свед чыць аб тым, што на шу на цыю не зруй ну еш 
нi я кi мi па меж ны мi кар до на мi.

Ар цём СI ЗIН ЦАЎ, 
спар тыў ны агля даль нiк:

— Мно гiм бе ла рус кiм сем' ям ста ла лепш, бо лю дзi з-за не ча ка на ўзнiк лай 
са вец ка-поль скай мя жы не маг лi быць ра зам, а тут у 1939-м рап там уз нiк ла 
та кая маг чы масць. Ды i су свет ная гiс то рыя не ад ной чы ад люст роў ва ла, што 
раз' яд на насць на ро ду да даб ра не да во дзiць. Але ж не ма гу вы зна чыць аса-
бiс тае стаў лен не да 17 ве рас ня, ска жу толь кi, што гэ та быў праб лем ны час 
у на шай гiс то рыi.

Ула дзi мiр ГУ ЛЕН КА, 
гiс то рык:

— Гэ та ве ха вая па дзея для бе ла рус ка га на ро да, якi аб' яд наў ся ў адзi най 
дзяр жа ве. Па сут нас цi, гэ та быў факт гiс та рыч най спра вяд лi вас цi. Мож на доў га 
дыс ку та ваць на тэ му та го, ча го больш пры нес ла па лi ты ка но вай ула ды — доб-
ра га цi дрэн на га. У рам ках аб' яд на най БССР бы лi сфар мi ра ва ны ўсе ат ры бу-
ты бе ла рус кай дзяр жаў нас цi, ад быў ся ве лi зар ны пад' ём куль ту ры, аду ка цыi, 
ство ра на iнф ра струк ту ра i пад рых та ва ны ква лi фi ка ва ныя на цы я наль ныя кад ры 
для ўся го дзяр жаў на га апа ра та. Бе ла русь ста ла суб' ек там мiж на род на га пра-
ва. Пад пi сан не БССР Ста ту та ААН у 1945 го дзе азна ча ла пры знан не дэ-юрэ 
бе ла рус кай дзяр жаў нас цi ўсi мi 50-ю за сна валь нi ка мi ААН. Па дзеi 74-га до вай 
даў нi ны ста лi фун да мен там су час най не за леж най Бе ла ру сi.

Пад рых та ваў Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

КОРАТКА

АД НОЛЬ КА ВЫЯ ПА ДЫ ХО ДЫ 
ДА СПАГ НАН НЯ 

ЗЯ МЕЛЬ НА ГА ПА ДА ТКУ
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў ра бо чую су стрэ чу 
з мі ніст рам фі нан саў Анд рэ ем Хар каў цом. Аб гэ тым БЕЛ ТА 
па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

У цэнт ры ўва гі быў пра ект ука за, які да ты чыц ца пы тан няў 
па дат ка аб кла дан ня, пе ра ацэн кі ма ё мас ці і спаг нан ня арэнд най 
пла ты за зя мель ныя ўчаст кі, якія зна хо дзяц ца ў дзяр жаў най улас-
нас ці. «Ці ня ма тут якіх-не будзь за ліш ніх іль гот, вы клю чэн няў і 
ін ша га, каб мы по тым зноў ге ра іч на іх не пе ра адоль ва лі? — па-
ці ка віў ся Прэ зі дэнт. — Асаб лі ва ў нас ця пер вель мі па пу ляр ны 
тэ зіс, што прад пры маль ні каў трэ ба пад трым лі ваць, іль га та ваць, 
як быц цам яны са мыя бед ныя. Так, іх трэ ба пад трым лі ваць, але 
цы ві лі за ва на».

«Но вае заў сё ды доб ра, ка лі яно жыц цём за па тра ба ва на, а ка лі 
не, то, мо жа, і не трэ ба на гэ тыя на він кі над та кі дац ца», — да даў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Як да ла жыў Анд рэй Хар ка вец, па коль кі і зя мель ны па да-
так, які спа га ня ец ца ў рам ках Пад атко ва га ко дэк са, і арэнд ная 
пла та за зям лю — гэ та ана ла гі па сва ім ха рак та ры, скла дзе 
пла цель шчы каў, тэр мі нах і су мах спа га ня е мых пла ця жоў, у 
су вя зі з гэ тым пра ду гледж ва юц ца ад ноль ка выя па ды хо ды да 
іх спа ган ня. 

«Ні я кіх но вых іль гот і пры ві лей пры гэ тым уво дзіц ца не бу дзе», 
— удак лад ніў мі ністр. Кі раў нік дзяр жа вы адоб рыў та кое ра шэн не, 
і ад па вед ны ўказ бу дзе пад пі са ны ў блі жэй шы час.

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА:
«ДЭ ПУ ТА ТАМ 

ТРЭ БА БОЛЬШ АК ТЫЎ НА 
ЎДЗЕЛЬ НІ ЧАЦЬ У ПАД РЫХ ТОЎ ЦЫ 

ЗА КО НА ПРА ЕК ТАЎ»
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 16 ве рас ня су-
стрэў ся са стар шы нёй Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль-
на га схо ду Ула дзі мі рам Анд рэй чан кам, па ве да мі лі БЕЛ ТА 
ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Прэ зі дэнт асаб лі вую ўва гу звяр нуў на пад рых тоў ку пра ек та 
за ко на аб рэс пуб лі кан скім бюд жэ це на 2014 год. «Са мае га лоў нае 
— гэ та перс пек ты вы, а яны звя за ны перш за ўсё з бюд жэ там», — 
пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы. Аляк сандр Лу ка шэн ка па ці ка віў ся, 
на коль кі дэ пу та ты да лу ча ны да ра бо ты, звя за най з пад рых тоў кай 
гэ та га за ко на пра ек та, па коль кі ўжо скла ла ся доб рая прак ты ка, ка-
лі на са мых пер шых эта пах стар шы ня ад па вед най пар ла менц кай 
ка мі сіі, дэ пу та ты, спе цы я ліс ты пад клю ча юц ца да та кой ра бо ты.

Пры гэ тым кі раў нік дзяр жа вы рас тлу ма чыў, ча му яго ці ка віць 
гэ та пы тан не: «Апош нім ча сам бы ло да стат ко ва фак таў, ка лі мы 
неш та пла на ва лі, і быц цам бы пра віль на пла на ва лі, але не заў-
сё ды ўсё атрым лі ва ец ца. Ха це ла ся б, каб дэ пу та ты ўнік лі ў гэ ту 
сі ту а цыю і па гля дзе лі з кры тыч на га пунк ту гле джан ня на ра бо ту 
ўра да ў пла не не толь кі бюд жэ ту і асноў ных па каз чы каў, але і ў цэ-
лым пла наў на бу ду чы год». «Зра зу ме ла, што сі ту а цыя ня прос тая 
ў су свет най эка но мі цы, але тым не менш мы па він ны зы хо дзіць з 
рэ аль най сі ту а цыі і вы зна чаць аб' ек тыў на тыя ўзроў ні і па ра мет ры, 
на якія па він на вый сці кра і на», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы лі чыць: «Дэ пу та там трэ ба больш ак тыў на і 
кры тыч на ўдзель ні чаць у пад рых тоў цы гэ тых да ку мен таў, каб пры 
раз гля дзе на ўзроў ні Прэ зі дэн та мы ме лі ўсе пунк ты гле джан ня 
на тую ці ін шую праб ле му».

Ула дзі мір Анд рэй чан ка рас ка заў, што ў па ра дак дня асен няй 
се сіі, якая пачне сваю работу 2 кастрычніка, ужо ўне се на 66 пы тан-
няў. Акра мя за ко на аб рэс пуб лі кан скім бюд жэ це на се сіі так са ма 
пла ну ец ца пры няць за кон аб уня сен ні змя нен няў і да паў нен няў 
у вы бар чае за ка на даў ства. Па вод ле слоў спі ке ра пар ла мен та, 
дэ пу та ты ця пер ак тыў на пра цу юць над пад рых тоў кай пра ек та 
бюд жэ ту Са юз най дзяр жа вы на 2014 год.

Прэ зі дэнт ці ка віў ся так са ма пы тан ня мі між на род най пар ла-
менц кай дзей нас ці. Кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў мер ка ван не, што 
не аб ход на больш ува гі ўдзя ляць су пра цоў ніц тву з пар ла мен та мі 
Ра сіі, ін шых кра ін СНД, а так са ма пра даў жаць дыя лог з пар ла-
мен та ры я мі Еў ра пей ска га са ю за.

У су вя зі з гэ тым Ула дзі мір Анд рэй чан ка па ве да міў, што ў блі-
жэй шы час пла ну ец ца пра вя дзен не ў Бе ла ру сі ка ар ды на цый най 
на ра ды стар шынь ка мі тэ таў (ка мі сій) па аба ро не і бяс пе цы пар-
ла мен таў кра ін АДКБ. Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў так са ма 
рас ка заў, што з ві зі та мі ў Бе ла ру сі пла ну юць па бы ваць пар ла-
менц кія дэ ле га цыі В'ет на ма, Тур цыі, Ні ге рыі.

Прэ зі дэнт так са ма звяр нуў ува гу на не аб ход насць больш сур'-
ёз най ра бо ты з вы бар шчы ка мі ў акру гах. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ад зна чыў, што дэ пу та ты па він ны заў сё ды зна хо дзіц ца на пя рэд-
нім краі гэ тай ра бо ты і аказ ваць уся ля кую да па мо гу мяс цо вым 
ор га нам ула ды ў вы ра шэн ні на дзён ных пы тан няў.

Ва лян цін 
ЧА КА НАЎ, 
мі ністр 
ганд лю:

«Рэ кла ма — ру ха вік ганд лю. 
Але рэ кла май па ві нен зай мац-
ца вы твор ца. Коль кі мы рэ кла-
му ем ай чын на га та ва ру? Ды 
яго прак тыч на ня ма на на шым 
тэ ле ба чан ні. Ней кія за ход нія 
кам па ніі рэ кла му юць свой та-
вар, ад сюль і про даж ідзе. А мы 
ці хень ка ся дзім. Трэ ба па вя ліч-
ваць аб' ёмы про да жу, за ва ёў-
ваць ры нак, інакш вас ад туль 
бу дуць вы ціс каць. Каб та вар 
пра да ваў ся, ён па ві нен быць ад-
па вед ным чы нам аформ ле ны. 
Ганд лё выя сет кі, кра мы, каб 
узяць та вар у про даж, па він-
ны мець спе цы яль нае аб ста ля-
ван не. Я лі чу, што рэ клам най 
кам па ніі прад пры ем ству трэ ба 
на да ваць больш ува гі».

На двор'еНа двор'е  ��

ТЫ ДЗЕНЬ 
ДАЖ ДЖОЎ

У аў то рак, пе ра важ на па за-
ход ніх ра ё нах, бу дуць іс ці даж джы, 
ча сам на валь ні цы, па ве да мі ла рэ-
дак цыі на чаль нік ад дзе ла ме-
тэа пра гно заў Рэс пуб лі кан ска-
га гід ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды 
Свят ла на Ры ба ко ва. Тэм пе ра-
ту ра па вет ра ўдзень плюс 14-19 
гра ду саў, на поўд ні кра і ны — 21 
цяп ла. У се ра ду і чац вер даж джы 
пач нуць гас па да рыць ужо на ўсёй 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі, а ў асоб ных 
ра ё нах ча ка юц ца на валь ні цы. 
Уна чы  — 7-14 цяп ла, удзень — 
плюс 11-18 гра ду саў, а на ўсхо дзе 
кра і ны да плюс 18-21.

Па вод ле па пя рэд ніх раз лі каў 
ай чын ных сі ноп ты каў, у апош нія 
дні тыд ня на двор'е ў Бе ла ру сі ўво-
гу ле са псу ец ца. Паў сюд на бу дуць 
іс ці су цэль ныя даж джы, уна чы і 
ра ні цай мес ца мі ту ман. Па ха ла-
дае. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
ўся го 5-12 цяп ла, удзень ча ка ец ца 
плюс 11-18 гра ду саў. Сі ноп ты кі 
ад зна ча юць, што та кі тэм пе ра тур-
ны фон ад па вя дае клі ма тыч най 
нор ме дру гой па ло вы ве рас ня, 
але ўдак лад ня юць, што, маг чы ма, 
у ня дзе лю ста не кры ху цяп лей.

Сяр гей КУР КАЧ

�4 4

У не вя лі кім га рад скім па сёл ку 
Па ры чы ў Свет ла гор скім ра ё не 
мяс цо вы прад пры маль нік бу дуе 
цэ лы комп лекс пры да рож на га 
сэр ві су і зу сім не су мня ва ец ца ў 
па спя хо вас ці гэ та га пра ек та.

— Як ка ра бель на за веш, так ён і па-
плы ве, — ка жа прад пры маль нік Іван 
КА РАТ КЕ ВІЧ (на фота). — На ша пры-
да рож ная ка вяр ня бу дзе мець наз ву «Па-
рыж»! Гуч на? Ве рым, што яе па лю бяць 
не толь кі жы ха ры на ша га ма лень ка га па-
сёл ка, але і ўсе па да рож ні кі: праз Па ры-
чы вя дуць га лоў ныя да ро гі на бе ла рус кі 
поў дзень і ва Укра і ну, аў та ма гіст ра лі не 
сці ха юць ні ўдзень, ні ўна чы.

...Тры га ды та му гэ ты прад пры маль нік 
на быў пля цоў ку, на якой не ка лі мес ціў ся 

У ПА РЫ ЧАХ БУ ДЗЕ... «ПА РЫЖ»У ПА РЫ ЧАХ БУ ДЗЕ... «ПА РЫЖ»

На адной з кніг 
Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі знойдзены аўтограф 
вялікага Гётэ. Калекцыя 
аўтографаў таксама змяшчае 
тры подпісы Марка Шагала, 
аўтографы Рабэра 
дэ Мантэск’ю 
і Жана Эфэля.

«Брас лаў, Па ста вы, 
Ле пель...» З та кі мі за клі ка мі 
пра па ноў ва юць свае па слу гі 
кі роў цы не ле галь ных 
марш рут ных так сі не да лё ка 
ад ува хо ду ў адзін з мін скіх 
аў та вак за лаў. І ёсць лю дзі, 
якія спа ку ша юц ца 
на гэ тыя за клі кі...

Помнік знакамітаму 
Хатабычу з аднайменнай 
казкі можа хутка з’явіцца 
ў Віцебску. І не выпадкова. 
Менавіта тут 
нарадзіўся і працаваў 
яго «бацька» — 
пісьменнік 
Лазар Лагін.

за вод жа ле за бе тон ных вы ра баў. Ужо га-
доў з двац цаць тэ ры то рыя пус та ва ла, бу-
дын кі прый шлі ў за ня пад. Вы гляд па сёл ка 
і без та го быў сум ны. Я доб ра па мя таю і 
свае аса біс тыя ўра жан ні, на строй пса ваў-
ся, ка лі да во дзі ла ся ехаць праз Па ры чы. 
Змроч ны вы гляд аў та стан цыі, ка ля якой 
да гэ туль ста іць «тра ды цый ная» пры бі-
раль ня, па су сед стве ту ляц ца са ста рэ лыя 
за вод скія па бу до вы... Уз ні ка ла жа дан не 
хут чэй па кі нуць па сё лак.

У два ры ко ліш ня га за во да прад пры-
маль нік на ла дзіў вы твор часць па рас пі-
лоў ван ні драў ні ны, цес ля ры па ча лі збор-
ку да моў з круг ля коў, знай шло ся мес ца 
май стру па мас тац кай апра цоў цы ка ме-

ню. Трэ ба бы ло дбаць і пра вон ка вы вы-
гляд прад пры ем ства. Але як пад сту піц ца 
да гэ тай да лё ка не тан най спра вы? Як гэ-
та час та зда ра ец ца, да па мог вы па дак.

— Ка лі чар го вы раз у на шай вёс цы 
Скал ка (су сед няй з Па ры ча мі) пра па ла 
элект рыч насць, а ту ліц ца ў хат няй цем ры 
не ха це ла ся — ні тэ ле ві зар па гля дзець, ні 
па чы таць, ні вя чэ ру пры га та ваць, — узяў 
дзя цей і па ехаў у па сё лак у ка вяр ню, спа-
дзя ваў ся пад сіл ка вац ца га ра чы мі стра ва-
мі. А там на віт ры не — ад ны ша ка лад ныя 
ба тон чы кі і мі не рал ка, — дзе ліц ца ўспа мі-
на мі Іван. — І гэт кая злосць мя не ўзя ла, 
крыўд на ста ла, што ўсё жыц цё ад чу ва еш 
ся бе пе ры фі рый ным ча ла ве кам, за леж-

ным і ад чы ёй сьці без гас па дар нас ці, ад 
бяс кон цых зда рэн няў і не прад ба ча ных 
сты хій. Вось і вы ра шыў уз вес ці цэнтр, у 
якім мож на бу дзе і смач на пад сіл ка вац ца, 
і час пра вес ці за ку бач кам ка вы, і з сяб-
ра мі-су се дзя мі па ба чыц ца. Ча му звы чай-
ныя вяс коў цы не мо гуць да зво ліць са бе 
са брац ца ўве ча ры за сто лі кам, як тыя 
ір ланд цы, фран цу зы аль бо па ля кі?

Пры да рож ны сэр віс — гэ та яшчэ і да-
дат ко выя пра цоў ныя мес цы, і па паў нен не 
мяс цо ва га бюд жэ ту. Іван узяў у бан ку 
крэ ды ты, рас пра ца ваў пра ект па рэ кан-
струк цыі ста ро га ад мі ніст ра цый на га бу-
дын ка, на быў буд ма тэ ры я лы, за пра сіў 
бры га ду май строў, рас па чаў бу доў лю... 

Ця пер за ста лі ся не вя лі кія ўнут ра ныя ра-
бо ты, за вяр ша ец ца ад строй ван не фа са-
ду, хут ка пач нец ца ўпа рад ка ван не пры-
лег лай тэ ры то рыі.

— Акра мя офіс ных па ко яў і за лы ка-
вяр ні ў нас бу дуць ча ты ры гас ці ніч ныя ну-
ма ры, не каль кі па мяш кан няў для гуль ні ў 
боў лінг і біль ярд. Спа дзя ём ся, што Но вы 
год мно гія жы ха ры Па ры чаў і на ва коль ных 
вё сак прый дуць су стра каць у наш «Па-
рыж». Жа да ем, каб на ша Бе ла русь бы ла 
пры ваб най для гас цей з са мых роз ных 
кра ін, але ў пер шую чар гу мы кла по цім ся 
пра са міх ся бе, — ка жа Іван Ка рат ке віч.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.
Свет ла гор скі ра ён.

У ІТА ЛІІ ПА ЧА ЛА СЯ 
АПЕ РА ЦЫЯ ПА ПАД’ЁМЕ «КОС ТА КАН КОР ДЫІ»

Учо ра ў Іта ліі ля бе ра гоў вост ра ва Джылья ў 9:00 ра ні цы 
па мяс цо вым ча се па ча ла ся апе ра цыя па пад' ёме па та ну ла га 
лай не ра «Кос та Кан кор дыя».

Апе ра цыя абы дзец ца ў міль ярд до ла раў, які бу дзе вы пла-
ча ны кам па ні яй, дзе бы ло за стра ха ва на суд на. «Кос та Кан-
кор дыя» ля жыць на ска ліс тым бе ра зе ля вост ра ва Джылья 
са сту дзе ня 2012 го да. Ві на ва ты мі ў кру шэн ні лай не ра бы лі 
пры зна ны пя цё ра су пра цоў ні каў кам па ніі — ула даль ні ка 
суд на Costa Crocіere, чац вё ра з якіх бы лі чле на мі экі па жа. 

Акра мя та го, ця пер у Іта ліі пра цяг ва ец ца суд над ка пі та нам лай не ра Фран чэс ка Ске ці на. 
Яго аб ві на вач ва юць у не на ўмыс ным за бой стве і ўцё ках з суд на.

Кру із ны лай нер «Кос та Кан кор дыя» за та нуў у ноч на 14 сту дзе ня 2012 го да, ка лі на яго 
бор це зна хо дзі лі ся больш за 4,2 ты ся чы ча ла век. У вы ні ку ка та стро фы за гі ну лі 32 ча ла ве кі.

НА ВУ КОЎ ЦЫ СТВА РЫ ЛІ СПРЭЙ АД СТРЭ СУ?
Яго сак рэт на здзіў лен не прос ты — у склад спрэю ўва хо дзіць «гар мон аб дым каў» — ак сі-

та цын, які па вы шае чул лі васць у муж чын і су па кой вае жан чын.
Ак сі та цын вы пра цоў ва ец ца ў ар га ніз ме са ма стой на, ён па вы шае лі бі да і па чуц цё да ве ру да 

парт нё ра, ме на ві та гэ ты гар мон з'яў ля ец ца ад каз ным за эма цый ную су вязь ма ці і дзі ця ці.
Дзейс насць спрэю да ка за лі клі ніч ныя экс пе ры мен ты. 17 шлюб ных пар ва ўзрос це ад 20 

да 50 га доў пры ня лі ўдзел у тэс тах. Кож ная па ра па він на бы ла на пра ця гу 45 хві лін ус па мі-
наць кан флікт ныя сі ту а цыі ў сям'і, пас ля ча го па ло ве пар бы ло пра па на ва на ўпырс нуць у 
нос спрэй з ак сі та цы нам, а дру гой па ло ве пра па на ва лі спрэй з пла цэ ба. Вы нік па ка заў, што 
спрэй з ак сі та цы нам ра біў му жа і жон ку пас ля свар кі больш пры яз ны мі і да па ма гаў хут чэй 

па мі рыц ца. Ме ды цын скі ана ліз па цвер дзіў, што свар ка не 
па кі ну ла ні я кіх сля доў пе ра ўзбу джэн ня ў нер во вай сіс тэ-
ме ў жан чын, якія ўжы лі спрэй. У муж чын прэ па рат зні зіў 
па тра ба валь насць да сва іх дру гіх па ла ві нак і па вы сіў дру-
жа люб насць.

Ура чы за яві лі, што ўпырс кван не спрэю двой чы на дзень 
па вы шае сек су аль ную ак тыў насць у па ры і ўма цоў вае па-
ра зу мен не па між му жам і жон кай.

НА ЗВА НЫ 
ЛЕП ШЫЯ Ў СВЕ ЦЕ ВІ НЫ

Аў стра лій скія ві ны на зва ны леп шы мі 
ў све це. Яны аба гна лі па якас ці Фран-
цыю, Іс па нію, Іта лію, Чы лі і ін шыя кра-
і ны, якія сла вяц ца сва і мі тра ды цы я мі 
ві на роб ства. Тры ум фам аў стра лій скіх 
ві на ро баў за вяр шы ла ся прэ стыж ная 
між на род ная вы ста ва ві наў Decanter 
World Wіne Awards-2013, якая прай шла 
ў Лон да не. Гэ тае ме ра пры ем ства ча сам 
на зы ва юць «Алім пі я дай ві на роб ства», 
пе ра мо га на ім вель мі га на ро вая.

Пе ра мож цы вы зна ча юц ца на пад-
ста ве «сля пой» дэ гус та цыі, ка лі суд-
дзі каш ту юць ві но з па су дзін, дзе не 
па зна ча на ні наз ва ві на, ні га ту нак, ні 
вы твор ца. Вы ста ву гэ та га го да па пра ве 
мож на на зваць «аў стра лій скай». Ад-
ра зу па шас ці ка тэ го ры ях аў стра лій цы 
бы лі пры зна ныя леп шы мі. Уся го з 1075 
ві наў Зя лё на га кан ты нен та, якія пры ма-
лі ўдзел у Decanter World Wіne Awards-
2013, роз ныя пры зы і ўзна га ро ды атры-
ма лі 815 прад стаў ні коў Аў стра ліі.

«Бе ла русь — ад на з ня мно гіх кра ін, 
якая за бяс печ вае пад рых тоў ку 
пра фе сій ных кад раў вы ключ на за 
кошт дзяр жаў на га бюд жэ ту. Між 
ін шым, пра фе сій ная аду ка цыя 
— над звы чай да ра гая. Та му 
вель мі важ на, каб у ін вес та ван ні 
срод каў у пад рых тоў ку кад раў 
бы лі за ці каў ле ны біз нес і 
прад пры ем ствы. І мы бу дзем 
уно сіць свае пра па но вы 
па пры цяг нен ні сю ды 
біз не су», — па ве да міў пад час 
ан лайн-кан фе рэн цыі на сай це 
БЕЛ ТА ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска га 
ін сты ту та пра фе сій най аду ка цыі 
Ар кадзь Шкляр.


