Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
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У гэтай сям'i,
што жыве ў аграгарадку
Забалацце пад Оршай,
двое ўласных i трое
прыёмных дзяцей.
Усяго атрымлiваецца
пяцёра. «Пакуль
што — пяцёра», —
падкрэслiваюць бацькi,
якiя на паперы лiчацца
бацькамi-выхавацелямi
ў дзiцячым доме
сямейнага тыпу,
але адчуваюць сябе
выключна сям'ёй,
дзе ўсе дзецi —
свае i бясконца любiмыя...
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Магіляўчанка Наталля ШАРАЙ,
РАЙ,
кандытар 6-га разраду прадпрыемства
«Магілёўхлебпрам», прадставіць Беларусь на
сусветным кандытарскім чэмпіянаце ў Італіі.
Яна стала пераможцай конкурсу кандытараў
«Каралева выпечкі. Беларусь-2013», які
праходзіў у рамках 9-й спецыялізаванай
выставы «Хлебная і кандытарская
справа». Конкурс быў свайго роду
беларускім адборачным турам сусветнага
кандытарскага чэмпіянату The Pastry
Queen, які пройдзе ў час сусветнай выставы
SІGEP-2014 у італьянскім горадзе Рыміні.

Фота БЕЛТА.

«Я пераканаўся ў тым,
што найбольш успрымальнымі да новых ідэй аказаліся так званыя «сярэднія
прадпрыемствы» з колькасцю працоўных ад 50 да
150-200 чалавек. Прычым
гэта не толькі прадпрыемствы, якія раней называліся чыста інавацыйнымі,
гэта прадпрыемствы, якія
ўжо вырабляюць і рэалізуюць, у тым ліку і на знешніх рынках, вельмі шмат
інавацыйнай прадукцыі з
высокай дабаўленай вартасцю. Дастаткова сказаць, што выпрацоўка на
аднаго занятага на большасці з іх складае $60-70
тысяч і нават $80 тысяч.
Гэта добрыя паказчыкі.
Гэта сведчыць пра тое,
што мы сапраўды не стаім на месцы».

 Актуальны каментарый

ПАСЛУГI
ГАРАЖНАГА АЎТАСЭРВIСУ —
ЦЯПЕР ЗАКОННЫЯ
У краiне будуць легалiзаваны паслугi гаражнага аўтасэрвiсу. Адпаведны ўказ днямi падпiсаў кiраўнiк дзяржавы Аляксандр Лукашэнка.
Хто канкрэтна з 1 лiстапада зможа ажыццяўляць гэты вiд работ афiцыйна, якiя абавязкi
будуць ускладзены на аўтаслесараў у гаражах
i кааператывы, якiя перавагi новаўвядзення,
расказвае начальнiк упраўлення бытавога абслугоўвання насельнiцтва Мiнiстэрства гандлю
Валянцiна ЛЯЎКОЎСКАЯ. Спецыялiсты менавiта гэтага ўпраўлення былi распрацоўшчыкамi
дакумента.
Мiнiстэрства гандлю сумесна з дзяржаўнымi
органамi праводзiла ў краiне работу па вырашэннi

праблем у сферы аўтасэрвiсу з 2010 года. Вынiкам
стала знiжэнне колькасцi нелегальных аў таслесараў, але гэтага было недастаткова. Таму было
вырашана лiквiдаваць асобныя цяжкасцi шляхам
легалiзацыi паслуг па тэхнiчным абслугоўваннi i
рамонце транспартных сродкаў (з тэхнiчна дапушчальнай агульнай масай не больш за 3,5 т) у гаражы, пераабсталяваным у майстэрню, адзначае
Валянцiна Ляўкоўская.
Зараз для таго, каб афiцыйна аказваць паслугi
аўтасэрвiсу ў гаражы, неабходна ў першую чаргу
быць членам гаражнага кааператыва, ва ўстаноўленым парадку зарэгiстравацца ў якасцi
iндывiдуальнага прадпрымальнiка.
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МЫ ЕДЗЕМ!..
Апошнiя дзянькi верасня — час узгадаць пра лепшае, пра тое, што было ўлетку; загадаць цудоўнае,
што адбудзецца ўвосень. А яшчэ час супрацоўнiкам
«Звязды» сустрэцца са сваiмi падпiсчыкамi! Усiх
чытачоў нашай газеты запрашаем з 11 да 13 гадзiн
на раённыя вузлы паштовай сувязi 20 верасня — у
г. Салiгорску, 24-га — у Навагрудку i Лагойску,
25-га — у Вiлейцы. 24 верасня сустрэча адбудзецца
яшчэ i ў Карэлiчах — з 15 да 17 гадзiн. Чакаем усiх,
хто любiць i шануе «Звязду». А кожнага падпiсчыка на
гэтых сустрэчах чакаюць памятныя падарункi!

Нагадваем таксама, што да канца гэтага ме сяца
доў жыц ца падпiска на 4 квартал 2013 года, i
кожны, хто дашле картку ўдзельнiка рэкламнай
гульнi, можа прыняць удзел у розыгрышы каштоўных прызоў — лiчбавага тэлевiзара i сямi радыётэлефонаў. Выпiсвайце «Звязду» i заставайце ся
разам з намi!

КОРАТКА
На стадыi разгляду паправак у закон Беларусi «Аб ахове здароўя» з законапраекта была выключана норма,
якая прадугледжвае, што пацыенты,
якiя паступiлi ў дзяржаўныя ўстановы
ў нецвярозым стане, будуць пакрываць расходы на сваё лячэнне.
У Мiнску ў 2014 годзе плануецца пачаць рэканструкцыю паркаў
iмя М.Я. Паўлава i 40-годдзя Кастрычнiка.
Мiнiстэрства архiтэктуры i будаўнiцтва Беларусi аб'явiла аб правядзеннi рэспублiканскага конкурсу дзiцячай
творчасцi «АрхНавацыя-2013».
У Мiнску ў Дзень без аўтамабiляў
уздоўж ракi Свiслач па вулiцы Пулiхава будуць высаджваць дрэвы. Традыцыйная акцыя пройдзе 22 верасня.
РУП «Клiмавiцкi лiкёра-гарэлачны
завод» асвоiў выпуск спiрту з самай
высокай у Беларусi ступенню ачысткi
«Белальфа». Колькасць у iм метылавага спiрту (бясколернага яду) у
пералiку на бязводны спiрт складае
не больш як 0,003 працэнта, у той час
як у спiрце вышэйшай ачысткi дапускаецца 0,030 працэнта.
Гарантыйны тэрмiн на прынятыя
ў эксплуатацыю аб'ек ты i выкананыя будаўнiчыя работы ў Беларусi з
1 студзеня 2014 года павялiчыцца да
васьмi гадоў.

