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У гэ тай сям'i, 
што жы ве ў аг ра га рад ку 
За ба лац це пад Ор шай, 
двое ўлас ных i трое 
пры ём ных дзя цей. 
Уся го атрым лi ва ец ца 
пя цё ра. «Па куль 
што — пя цё ра», — 
пад крэс лi ва юць баць кi, 
якiя на па пе ры лi чац ца 
баць ка мi-вы ха ва це ля мi 
ў дзi ця чым до ме 
ся мей на га ты пу, 
але ад чу ва юць ся бе 
вы ключ на сям' ёй, 
дзе ўсе дзе цi — 
свае i бяс кон ца лю бi мыя... 

Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, 
прэм' ер-мі ністр:

«Я пе ра ка наў ся ў тым, 
што най больш ус пры маль-
ны мі да но вых ідэй ака за-
лі ся так зва ныя «ся рэд нія 
прад пры ем ствы» з коль-
кас цю пра цоў ных ад 50 да 
150-200 ча ла век. Пры чым 
гэ та не толь кі прад пры ем-
ствы, якія ра ней на зы ва-
лі ся чыс та іна ва цый ны мі, 
гэ та прад пры ем ствы, якія 
ўжо вы раб ля юць і рэа лі зу-
юць, у тым лі ку і на знеш-
ніх рын ках, вель мі шмат 
іна ва цый най пра дук цыі з 
вы со кай да баў ле най вар-
тас цю. Да стат ко ва ска-
заць, што вы пра цоў ка на 
ад на го занятага на боль-
шас ці з іх скла дае $60-70 
ты сяч і на ват $80 ты сяч. 
Гэ та доб рыя па каз чы кі. 
Гэ та свед чыць пра тое, 
што мы са праў ды не ста-
ім на мес цы».

КОРАТКА
На ста дыi раз гля ду па пра вак у за-

кон Бе ла ру сi «Аб ахо ве зда роўя» з за-
ко на пра ек та бы ла вы клю ча на нор ма, 
якая пра ду гледж вае, што па цы ен ты, 
якiя па сту пi лi ў дзяр жаў ныя ўста но вы 
ў не цвя ро зым ста не, бу дуць па кры-
ваць рас хо ды на сваё ля чэн не.

У Мiн ску ў 2014 го дзе пла ну ец-
ца па чаць рэ кан струк цыю пар каў 
iмя М.Я. Паў ла ва i 40-год дзя Каст рыч-
нi ка.

Мi нiс тэр ства ар хi тэк ту ры i бу даў-
нiц тва Бе ла ру сi аб' явi ла аб пра вя дзен-
нi рэс пуб лi кан ска га кон кур су дзi ця чай 
твор час цi «Арх На ва цыя-2013».

У Мiн ску ў Дзень без аў та ма бi ляў 
уз доўж ра кi Свiс лач па ву лi цы Пу лi ха-
ва бу дуць вы са джваць дрэ вы. Тра ды-
цый ная ак цыя прой дзе 22 ве рас ня.

РУП «Клi ма вiц кi лi кё ра-га рэ лач ны 
за вод» асво iў вы пуск спiр ту з са май 
вы со кай у Бе ла ру сi сту пен ню ачыст кi 
«Бе ла льфа». Коль касць у iм ме ты-
ла ва га спiр ту (бяс ко лер на га яду) у 
пе ра лi ку на бяз вод ны спiрт скла дае 
не больш як 0,003 пра цэн та, у той час 
як у спiр це вы шэй шай ачыст кi да пус-
ка ец ца 0,030 пра цэн та.

Га ран тый ны тэр мiн на пры ня тыя 
ў экс плу а та цыю аб' ек ты i вы ка на-
ныя бу даў нi чыя ра бо ты ў Бе ла ру сi з 
1 сту дзе ня 2014 го да па вя лi чыц ца да 
вась мi га доў.

КАРАЛЕВА ВЫПЕЧКІКАРАЛЕВА ВЫПЕЧКІ

Ма гі ляў чан ка На тал ля Ма гі ляў чан ка На тал ля ША РАЙША РАЙ, , 
кан ды тар 6-га раз ра ду прад пры ем ства кан ды тар 6-га раз ра ду прад пры ем ства 

«Ма гі лёў хлебп рам», прад ста віць Бе ла русь на «Ма гі лёў хлебп рам», прад ста віць Бе ла русь на 
су свет ным кан ды тар скім чэм пі я на це ў Іта ліі. су свет ным кан ды тар скім чэм пі я на це ў Іта ліі. 
Яна ста ла пе ра мож цай кон кур су кан ды та раў Яна ста ла пе ра мож цай кон кур су кан ды та раў 

«Ка ра ле ва вы печ кі. Бе ла русь-2013», які «Ка ра ле ва вы печ кі. Бе ла русь-2013», які 
пра хо дзіў у рам ках 9-й спе цы я лі за ва най пра хо дзіў у рам ках 9-й спе цы я лі за ва най 

вы ста вы «Хлеб ная і кан ды тар ская вы ста вы «Хлеб ная і кан ды тар ская 
спра ва». Кон курс быў свай го ро ду спра ва». Кон курс быў свай го ро ду 

бе ла рус кім ад бо рач ным ту рам су свет на га бе ла рус кім ад бо рач ным ту рам су свет на га 
кан ды тар ска га чэм пі я на ту The Pastry кан ды тар ска га чэм пі я на ту The Pastry 

Queen, які прой дзе ў час су свет най вы ста вы Queen, які прой дзе ў час су свет най вы ста вы 
SІGEP-2014 у італь ян скім го ра дзе Ры мі ні.SІGEP-2014 у італь ян скім го ра дзе Ры мі ні.
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Апош нiя дзянь кi ве рас ня — час узгадаць пра леп-
шае, пра тое, што бы ло ўлет ку; за га даць цу доў нае, 
што ад бу дзец ца ўво сень. А яшчэ час су пра цоў нi кам 
«Звяз ды» су стрэц ца са сва i мi пад пiс чы ка мi! Усiх 
чы та чоў на шай га зе ты за пра ша ем з 11 да 13 га дзiн 
на ра ён ныя вуз лы паш то вай су вя зi 20 ве рас ня — у 
г. Са лi гор ску, 24-га  — у На ва груд ку i Ла гой ску, 
25-га — у Вi лей цы. 24 ве рас ня су стрэ ча ад бу дзец ца 
яшчэ i ў Ка рэ лi чах  — з 15 да 17 га дзiн. Ча ка ем усiх, 
хто лю бiць i ша нуе «Звяз ду». А кож на га пад пiс чы ка на 
гэ тых су стрэ чах ча ка юць па мят ныя па да рун кi!

На гад ва ем так-
са ма, што да кан-
ца гэ та га ме ся ца 
доў жыц ца пад-
пiс ка на 4 квар-
тал 2013 го да, i 
кож ны, хто да шле карт ку ўдзель нi ка рэ клам най 
гуль нi, мо жа пры няць удзел у ро зыг ры шы каш тоў-
ных пры зоў — лiч ба ва га тэ ле вi за ра i ся мi ра дыё-
тэ ле фо наў. Вы пiс вай це «Звяз ду» i за ста вай це ся 
ра зам з на мi!

У кра i не бу дуць ле га лi за ва ны па слу гi га раж-
на га аў та сэр вi су. Ад па вед ны ўказ дня мi пад пi-
саў кi раў нiк дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка. 
Хто кан крэт на з 1 лiс та па да змо жа ажыц цяў-
ляць гэ ты вiд ра бот афi цый на, якiя аба вяз кi 
бу дуць ус кла дзе ны на аў та сле са раў у га ра жах 
i ка а пе ра ты вы, якiя пе ра ва гi но ва ўвя дзен ня, 
рас каз вае на чаль нiк упраў лен ня бы та во га аб-
слу гоў ван ня на сель нiц тва Мi нiс тэр ства ганд лю 
Ва лян цi на ЛЯЎ КОЎ СКАЯ. Спе цы я лiс ты ме на вi-
та гэ та га ўпраў лен ня бы лi рас пра цоў шчы ка мi 
да ку мен та.

Мi нiс тэр ства ганд лю су мес на з дзяр жаў ны мi 
ор га на мi пра во дзi ла ў кра i не ра бо ту па вы ра шэн нi 

праб лем у сфе ры аў та сэр вi су з 2010 го да. Вы нi кам 
ста ла знi жэн не коль кас цi не ле галь ных аў та сле-
са раў, але гэ та га бы ло не да стат ко ва. Та му бы ло 
вы ра ша на лiк вi да ваць асоб ныя цяж кас цi шля хам 
ле га лi за цыi па слуг па тэх нiч ным аб слу гоў ван нi i 
ра мон це транс парт ных срод каў (з тэх нiч на да пу-
шчаль най агуль най ма сай не больш за 3,5 т) у га-
ра жы, пе ра аб ста ля ва ным у май стэр ню, ад зна чае 
Ва лян цi на Ляў коў ская.

За раз для та го, каб афi цый на аказ ваць па слу гi 
аў та сэр вi су ў га ра жы, не аб ход на ў пер шую чар гу 
быць чле нам га раж на га ка а пе ра ты ва, ва ўста ноў-
ле ным па рад ку за рэ гiст ра вац ца ў якас цi 
iн ды вi ду аль на га прад пры маль нi ка. 

Ак ту аль ны ка мен та рыйАк ту аль ны ка мен та рый  ��ПА СЛУ ГI 
ГА РАЖ НА ГА АЎ ТА СЭР ВI СУ — 
ЦЯПЕР ЗАКОННЫЯ
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