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Пен сі я не ры ў Мін ску ў 
Дзень па жы лых лю дзей 
атры ма юць скід кі на бы та-
выя па слу гі. З поў ным пе ра-
лі кам ар га ні за цый, якія пра-
да стаў ля юць скід кі, мож на 
азна ё міц ца на сай це Упраў-
лен ня бы та во га і гас ці ніч на-
га аб слу гоў ван ня на сель ніц-
тва Мін гар вы кан ка ма.

Бе ла русь учо ра вы ка на-
ла свае аба вя за цель ствы па 
крэ ды це стэнд-бай Між на-
род на га ва лют на га фон ду 
і ажыц ця ві ла чар го вае па-
га шэн не асноў на га доў гу ў 
па ме ры 54,7 млн СДР, што 
эк ві ва лент на $83,9 млн.

Аб лас ны су бот нік прой дзе 
на Мін шчы не 12 каст рыч ні ка 
з удзе лам усіх ар га ні за цый і 
на сель ніц тва рэ гі ё на.

Кры ні цай ма са ва га атру-
чэн ня дзя цей у шко лах Ма-
зы ра бы лі гла зу ра ва ныя 
сыр кі. Пры гэ тым тэр мін 
год нас ці сыр коў не вы клі-
каў пы тан няў.

 «Бел авія» ад но віць вы-
ка нан не чар тар ных рэй саў 
у Егі пет у каст рыч ні ку. З 18 
каст рыч ні ка пла ну ец ца па-
чаць па лё ты ў Хур га ду, а з 
20 каст рыч ні ка — у Шарм-
эль-Шэйх.

«ПРА МАЯ ЛI НIЯ» 
ЗАДАЙЦЕ ПЫТАННЕ 

МI НIСТ РУ АДУ КА ЦЫI!
У чац вер 3 каст рыч нi ка, з 

10.00 да 11.00, у рэ дак цыi га зе ты 
«Звяз да» прой дзе «пра мая лi нiя» 
з мi нiст рам аду ка цыi Сяр ге ем 
Аляк санд ра вi чам МАС КЕ ВI ЧАМ. 
У чым сут насць экс пе ры мен та па 
ўка ра нен нi но вай га лi но вай сiс тэ-
мы апла ты пра цы пе да га гiч ных 
ра бот нi каў? Ча му на яў насць ква-
лi фi ка цый най ка тэ го рыi не ад бi ва-
ец ца на за роб ках пе да го гаў? Як 
вы зва лiць пе да га гiч ных ра бот нi каў 
ад па пя ро вай ва ла кi ты? Цi трэ ба 
ўво дзiць для вы пуск нi коў пе да-
га гiч ных спе цы яль нас цяў iс пы ты 
на пра фе сiй ную пры дат насць? 
Удзел у ме ра пры ем ствах шос та га 
школьнага дня — пра ва цi аба вя-
зак школь нi каў? На гэ тыя i iн шыя 
пы тан нi ад ка жа наш су раз моў ца.

Тэ ле фа нуй це па ну ма рах 
(8 017) 287 18 66; (8 017) 287 18 71

Па пя рэд нiя пы тан нi 
мож на за даць па тэ ле фо не 

(8 017) 287 17 41 
або па e-mail 

nikalaeva@mail.ru.

ДА ВЕ ДА МА ЧЛЕ НАЎ СА ВЕ ТА РЭС ПУБ ЛІ КІ 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА СХО ДУ РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ

2 каст рыч ні ка 2013 го да ў 10.00 у за ле па ся джэн няў Са-
ве та Рэс пуб лі кі (вул. Чыр во на ар мей ская, 9) ад бу дзец ца ад-
крыц цё трэ цяй се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі пя та га склі кан ня.

Эпа пея Вя лі кай Ай чын най вай ны ўсё да лей ады хо дзіць у глыб гіс-
то рыі. Усё менш ста но віц ца ўдзель ні каў кро ва пра літ ных ба ёў, све-
дак тых па дзей. Толь кі подз віг і ах вя ры бе ла рус ка га на ро да, вы ні кі 
мі ну лай вай ны, ца на Вя лі кай Пе ра мо гі і шмат лі кія да ты ва ен ных 
га доў на век за ста нуц ца ў гіс та рыч най па мя ці бе ла ру саў.
Да та кіх дат ад но сяц ца і дні вы зва лен ня кож на га на се ле на га пунк та 
Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх аку пан таў. Што ні да та — то аса-
біс тая гіс то рыя, якая скла да ла ле та піс Дру гой су свет най вай ны. Па-
гар таць гэ тыя ста рон кі чы та чам «Звяз ды» пра па ну ец ца ў пра ек це 
вы дан ня «Да ро га мі вы зва лен ня».
...Во сень 1943 го да. Эпі цэнт рам па дзей Вя лі кай Ай чын най вай ны 
ста но віц ца ўсход Бе ла ру сі. Вы зва ля ю чы род ную зям лю ад гіт ле-
раў цаў, Чыр во ная Ар мія па сту по ва пра клад вае шлях да Пе ра мо гі. 
Дзень за днём са вец кія вой скі ня суць на сель ніц тву глы ток жыц ця 
і под ых во лі. Ад наў ля юц ца прад пры ем ствы — ажы ва юць га ра ды. 
У ко мі нах хат від не ец ца ды мок — ад ра джа юц ца вёс кі. Лю дзі вяр-
та юц ца да моў. Ка му па шан ца ва ла — у больш-менш цэ лыя ха ты. 
Ка му не — на ру і ны, па пя лі шчы... І па чы на юць бу да ваць жыц цё 
на ноў, быц цам толь кі што з'я ві лі ся на свет.
Гэ тыя ча сі ны ста лі дру гім днём на ро дзі наў для кож на га го ра-
да, вё сач кі, ча ла ве ка. Для клі ма віц кіх жы ха роў та кім 
днём ста ла 28 ве рас ня 1943 го да.

ПАМЯЦЬ КЛІМАВІЦКАЙ ПАМЯЦЬ КЛІМАВІЦКАЙ 
ЗЯМЛІ ЗЯМЛІ 

Су час ныя «Да жын кі» — гэ та не толь кі свя-
та, але і важ ны са цы яль ны пра ект. Аб гэ-
тым за явіў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 
Лу ка шэн ка, вы сту па ю чы 28 ве рас ня на 
Рэс пуб лі кан скім фес ты ва лі-кір ма шы пра-
цаў ні коў вёс кі «Да жын кі-2013», 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 ад зна чыў, што кож-
ны год цэнт рам свят ка ван ня ста но віц ца адзін 
з бе ла рус кіх га ра доў, яко му ўся кра і на да па ма-
гае пе ра ўтва рыц ца да ўра чыс тас ці і вы ра шыць 
мно гія жыц цё ва важ ныя пы тан ні. Жло бін — сё-
лет няя ста лі ца «Да жы нак» — за ка рот кі тэр мін 
на быў дру гую ма ла досць. У ім па бу да ва на і рэ-
кан стру я ва на больш як трыс та аб' ек таў, аб ноў-
ле ны да мы і ву лі цы, элект ры фі ка ва на чы гун ка, 
якая звяз вае го рад з Мінск ам.

Прэ зі дэнт па хва ліў жы ха роў Жло бі на за тое, 
што яны змаг лі так хут ка пад рых та вац ца да 
рэс пуб лі кан ска га свя та. Кі раў нік дзяр-
жа вы так са ма ад зна чыў, што ўсё зроб-
ле нае за ста нец ца жы ха рам Жло бі на 
як па да ру нак гас цін ным гас па да рам 
фес ты ва лю.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ак цэн та ваў 
ува гу на тым, што за апош нія двац цаць 
га доў кра і на прай шла шлях ад пус тых 
пры лаў каў і хар чо вых та ло наў да пра-
дук то ва га ба гац ця, экс пар ту сель ска-
гас па дар чай пра дук цыі на $5 млрд. 
У су ве рэн най Бе ла ру сі, як ні ў ад ной 
кра і не СНД, ство ра на на дзей ная ба за 
аг ра пра мыс ло ва га комп лек су, пра цу-
юць ма гут ныя трак тар ны і аў та ма біль-
ны за во ды, прад пры ем ствы сель ска-
гас па дар ча га ма шы на бу да ван ня і па 
вы твор час ці ўгна ен няў, якія не толь кі 
за бяс печ ва юць па трэб нас ці бе ла рус кіх 
аг ра ры яў, але і ак тыў на пра соў ва юць 
пра дук цыю на знеш ні ры нак.

Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка шэн кі, дзя ку-
ю чы сіс тэм най дзяр жаў най па лі ты цы па ад ра-
джэн ні і раз віц ці вёс кі ў кра і не не да пус ці лі сур'-
ёз ных па мы лак на шля ху ста наў лен ня аграр най 
га лі ны і за ха ва лі га лоў ны за лог яе пра грэ сіў на га 
раз віц ця — буй на та вар ную вы твор часць. Пра ду-
ма на ўкла лі гро шы ў ма дэр ні за цыю ма тэ ры яль-
най ба зы сель ска гас па дар чых прад пры ем стваў 
і па ляп шэн не са цы яль най сфе ры вёс кі, здо ле лі 

за ха ваць і пад тры маць пра ца ві тае бе ла рус кае 
ся лян ства, пры цяг нуць у вёс ку вы со ка ква лі фі-
ка ва ных спе цы я ліс таў і ства рыць умо вы для 
за ма ца ван ня там мо ла дзі ў бу ду чым. Ады шло 
ў мі ну лае са мо па няц це «біт ва за ўра джай». 
Га лоў ныя сель ска гас па дар чыя кам па ніі — сяў ба 
і жні во — ужо пра хо дзяць без аў ра лаў, у нар-
маль ным пла на вым рэ жы ме.

Вы со ка тэх на ла гіч ныя вы твор чыя аб' ек ты 
скла да юць асно ву ай чын най жы вё ла га доў лі. 
З 2005 го да па бу да ва на ка ля 500 ма лоч на та вар-
ных комп лек саў і ферм, амаль 2 тыс. прай шлі 
ка рэн ную рэ кан струк цыю.

Як ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы, да сяг нен ні 
аграр най га лі ны ві да воч ныя. На пра ця гу шэ ра гу 
га доў у раз лі ку на ду шу на сель ніц тва асноў ных 
ві даў сель ска гас па дар чай пра дук цыі Бе ла русь 
зай мае пер шае мес ца ся род кра ін СНД, а па 
збож жы ідзе на ад ным уз роў ні з вя до мы мі ўсе-
са юз ны мі жыт ні ца мі Укра і най і Ка зах ста нам. 
Па вы твор час ці мя са Бе ла русь зраў на ва ла ся з 

Гер ма ні яй, а па ма ла цэу пры клад на ў два ра зы 
аб га няе раз ві тыя ў аграр ных ад но сі нах еў ра пей-
скія кра і ны. Па раў наль на не вя лі кая Бе ла русь 
ува хо дзіць у пя цёр ку су свет ных лі да раў па экс-
пар це ма ла ка пра дук таў.

Ад зна ча ю чы да сяг нен ні бе ла рус кіх аг ра ры яў, 
кі раў нік дзяр жа вы ра зам з тым ад зна чыў, што 
су час ныя рэа ліі па тра бу юць яшчэ больш вы со кіх 
вы ні каў. «Бы ло б ня пра віль на, ка лі б я не ска-

заў: тое, ча го да сяг ну лі, — заўт ра ма-
ла. Га лоў ная праб ле ма, з якой трэ ба 
сён ня па зма гац ца і заўт ра пе ра маг чы 
яе, — гэ та за тра ты ў сель гас вы твор-
час ці. Ка лі ў блі жэй шыя два га ды мы 
на чвэрць не змен шым за тра ты, то 
бу дзем мець сум ны вы гляд», — ад-
зна чыў Прэ зі дэнт.

Па вод ле яго слоў, збож жа вай гас па-
дар цы ў Бе ла ру сі тра ды цый на ўдзя ля-
ец ца вя лі кая ўва га. Прак ты ка мі ну ла га 
го да па ка за ла, што пры спры яль ных 
умо вах на двор'я сель ска гас па дар чым 
ар га ні за цы ям пад сі лу збі раць ура джаі 
на ўзроў ні 10 млн тон. «Бы ла па стаў-

ле на за да ча — за ма ца вац ца на гэ тым уз роў ні. 
Мі ну лыя га ды мы маг лі гэ та зра біць. Ця пер — не 
атры ма ла ся. Ва ўсіх аб лас цях ура джай насць ка-
ла са вых куль тур у гэ тым го дзе зні зі ла ся, і та му 
ча ка ец ца ва ла вы збор збож жа (з улі кам ку ку ру-
зы) ка ля 9 млн тон», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што не трэ-
ба спа сы лац ца толь кі на за цяж ную зі му, поз-
нюю сяў бу і ін шыя кап ры зы пры ро ды. Па коль кі 

змен лі васць і не прад ка заль насць умоў на двор'я 
— гэ та нор ма ра бо ты сель скай гас па дар кі ў Бе-
ла ру сі, і да яе трэ ба быць га то вы мі.

«У Бе ла ру сі, ня гле дзя чы на скла да ныя ўмо вы 
на двор'я і праб ле мы, ча ка ны ва ла вы збор збож-
жа дае маг чы масць поў нас цю за бяс пе чыць кра-
і ну хар чо вым і фу раж ным збож жам, уклю ча ю чы 
пша ні цу, на рых та ваць не аб ход ную коль касць 
пі ва вар на га яч ме ню», — ад зна чыў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.
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На двор'еНа двор'е  ��

ПЕР ШЫ СНЕГ
А ўна чы — да мi нус 2

Гэ ты мi дня мi на двор'е ў Бе ла ру сi па гор шыць 
да во лi ха лод ная i вiль гот ная па вет ра ная ма-
са, па ве да мi ла рэ дак цыi спе цы я лiст Рэс пуб лi-
кан ска га гiд ра мет цэнт ра Мiнп ры ро ды Воль га 
Фя до та ва. Та му ў аў то рак ча ка ец ца не вя лi кi 
дождж, а ча сам маг чы мы мок ры снег. Мак сi-
маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень — 5-11 
цяп ла. У се ра ду i чац вер тэ ры то рыя Бе ла ру сi 
тра пiць пад уплыў скан ды наў ска га ан ты цык-
ло ну. У вы нi ку бу дзе пе ра важ на без апад каў, 
а ўна чы i ра нi цай мес ца мi ту ман. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы ад 0 да мi нус 4 гра ду саў, толь кi 
мес ца мi — 1-4 цяп ла. I ўдзень бу дзе са праў ды 
хо лад на, ка лi мак сi маль ная тэм пе ра ту ра бу дзе 
ва гац ца ад плюс 4 да 11 гра ду саў. Не праг на-
зу юц ца апад кi i ў пят нi цу, толь кi ўдзень на ўсхо-
дзе кра i ны маг чы мы не вя лi кiя даж джы. Уна чы 
i ра нi цай ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
знi зiц ца да 0-мi нус 5 гра ду саў. Удзень ча ка ец ца 
ўжо плюс 6-13 гра ду саў. Па вод ле па пя рэд нiх 
раз лi каў ай чын ных сi ноп ты каў, у апош нiя днi 
тыд ня ў на шай кра i не па вiн на кры ху па цяп-
лець. Праў да, гэ тае па цяп лен не не бу дзе моц-
ным. А мы ча ка ем ба бi на га ле та...

Сяр гей КУР КАЧ

�

У Дзень па жы лых лю дзей мы спы та лi 
ў сва iх чы та чоў: 

«ЯК БЫ ВЫ ХА ЦЕ ЛI 
СУСТРЭЦЬ СВАЮ СТА РАСЦЬ?»

Iна Афа нась е ва, спя вач ка:
— З лю бi мым ча ла ве кам, на бе ра зе мо ра. 

Ся дзець у цi хiм утуль ным рэ ста ра нчы ку, па цяг-
ваць ка ву... Хо чац ца так, але як бу дзе — гэ та 
толь кi Бог ве дае. Га лоў нае, каб по бач бы лi лю бi-
мыя лю дзi, род ныя i блiз кiя, каб я бы ла ка мусь цi 
па трэб на. Але i мо ра так са ма па вiн на аба вяз ко-
ва пры сут нi чаць!

Ай цец Мi ка лай, iе ра ма нах:
— Спа чат ку аб тым, ча го не ха це ла ся б: не 

ха цеў бы хва рэць, та му што вель мi не хо чац ца 
быць для ка гось цi ця жа рам — больш за ўсё 
гэ та га ба ю ся. А ха це ла ся б — мець спа кой i 
час для раз ва жан няў, для су зi ран ня. Ха чу чы-
таць, ду маць, мець зносіны з людзь мi. Да рэ чы, 
iе ра ма на хi ў ста рас цi жы вуць у ма нас ты ры, у 
кел лях. Хо дзяць на служ бу, мо ляц ца... За раз 

маё жыц цё больш мi тус лi вае: я зай ма ю ся бу даў нiц твам хра ма, даб ра-
чын нас цю, на вед ваю шко лы, баль нi цы. Мож на ска заць так: мi тус ня — 
гэ та мая ма ла досць. А ста расць, спа дзя ю ся, бу дзе та кой — су зi ран не, 
муд расць, спа кой, ста сун кi з Бо гам. Гэ та мой iдэ ал ста рас цi.

Мi ха iл Ва ры каш, 
ды рэк тар ЖЭ Са №32 
ЖРЭА За вод ска га ра ё на г. Мiн ска:

— Я, ка лi шчы ра, яшчэ i не ду маў пра гэ-
та. Ад чу ваю ся бе поў ным энер гii! Ду маю, што 
ка лi вый ду на пен сiю, бу ду ле там ад па чы ваць 
на да чы: важ дац ца з град ка мi, ха дзiць у лес... 
А зi мой — у го ра дзе, уну каў га да ваць.

Пад рых та ва ла Свят ла на БУСЬ КО.

Ан лайн-кан фе рэн цыяАн лайн-кан фе рэн цыя  ��

Пётр ГРУШ НIК:

 «ТЭ МА ПА ВЕ ЛI ЧЭН НЯ 
ПРА ЦА ЗДОЛЬ НА ГА ЎЗРОС ТУ 

Ў КРА I НЕ НЕ АБ МЯР КОЎ ВА ЕЦ ЦА»
Цi пла ну ец ца ўвя дзен не стра ха ван ня ад бес пра цоўя i ў 
чым яно за клю ча ец ца? Якiя спе цы яль нас цi за па тра ба-
ва ны на рын ку пра цы? Цi мае пра ва бес пра цоў ны ўзяць 
баль нiч ны? Цi ча ка ец ца ў блi жэй шыя ме ся цы ма са вае 
вы зва лен не пра цоў най сi лы на прад пры ем ствах?

На гэ тыя i iн шыя пы тан нi мож на бы ло атры маць ад каз 
пад час час ан лайн-кан фе рэн цыi на тэ му «За ня тасць i бес-
пра цоўе» з удзе лам пер ша га на мес нi ка мi нiст ра пра цы i са-
цы яль най аба ро ны Бе ла ру сi Пят ра ГРУШ НI КА i прад стаў нi коў 
упраў лен ня па лi ты кi за ня тас цi Мi нiс тэр ства пра цы i са цы яль-
най аба ро ны, якая прай шла ўчо ра на сай тах Мi нiс-
тэр ства пра цы i са цы яль най аба ро ны i БЕЛ ТА. 3

УРАД ЗША МО ЖА СПЫ НІЦЬ ПРА ЦУ
ЗША пад рых та ва лі ся да спы нен ня 

пра цы фе дэ раль на га ўра да — час, 
ад ве дзе ны Кан грэ су для та го, каб 
пры няць за ко на пра ект аб ча со вым 
бюд жэ це, мі нае, а за ка на даў цы на пя-
рэ дад ні не да лі пад ста вы спа дзя вац-
ца на вы ра шэн не кан флік ту, пі ша The 
Wall Street Journal. Ка лі кам пра міс не 
бу дзе зной дзе ны, з 1 каст рыч ні ка 

(та ды ў кра і не па чы на ец ца но вы фі нан са вы год) фе дэ раль ны 
ўрад не змо жа вы плач ваць зар пла ты чы ноў ні кам і фі нан са-
ваць ін шыя свае вы дат кі. У вы ні ку 800 ты сяч дзярж слу жа чых, 
з агуль най коль кас ці ў 2,1 млн ча ла век, бу дуць ад праў ле ны ў 
не апла ча ны водпуск. Праў да, за ка на даў цы пад рых та ва лі ся: пры-
ня лі за ко на пра ект, які за бяс пе чыць пра цу клю ча вых струк тур, 
у тым лі ку ар міі, авія дыс пет ча раў, па меж на га кант ро лю, і пас ля 
1 каст рыч ні ка. З-за бюд жэт ных роз на га лос сяў па між дэ ма кра та-
мі і рэс пуб лі кан ца мі пра ца аме ры кан ска га ўра да не ад на ра зо ва 
пры пы ня ла ся і ра ней. Даў жэй за ўсё, тры тыд ні, дзве ры фе дэ-
раль ных мі ніс тэр стваў і ве дам стваў бы лі за чы не ны ў снеж ні 
1995—сту дзе ні 1996 го да.

У ВЯ ЛІ КА БРЫ ТА НІІ 
ПРА ПА НУ ЮЦЬ ЛЕ ГА ЛІ ЗА ВАЦЬ 
НЕ БЯС ПЕЧ НЫЯ НАР КО ТЫ КІ

Адзін з са мых во пыт ных 
зма га роў з кры мі наль ны мі 
гру поў ка мі ў Вя лі ка бры та ніі, 
кі раў нік ад дзя лен ня па лі цыі ў 
го ра дзе Да рэ ме Майк Бар тан 
за явіў, што пра мая за ба ро на 
на нар ко ты кі кла са «А» (най-
больш не бяс печ ныя) па він на 

быць ра ды каль на пе ра гле джа на. Яго пра ект пра ду гледж вае, 
што На цы я наль ная служ ба ахо вы зда роўя бу дзе па стаў ляць 
прэ па ра ты лю дзям, якія па ку ту юць ад нар ка за леж нас ці, і тым 
са мым раз бу рыць ма на по лію, ство ра ную кры мі наль ны мі гру-
поў ка мі. Бар тан па раў ноў вае за ба ро ну на нар ко ты кі ў Бры та ніі 
з ан ты ал ка голь ным за ка на даў ствам у Аме ры цы 1920-х га доў, 
якая спра ва ка ва ла роск віт ма фіі на ча ле з Аль Ка по не. У снеж ні 
2012 го да прэм' ер-мі ністр кра і ны Дэ від Кэ ме ран ад хі ліў ства-
рэн не ка ра леў скай ка мі сіі па дэ кры мі на лі за цыі і ле га лі за цыі 
за ба ро не ных прэ па ра таў, бо, на яго дум ку, па лі ты ка ўра да па 
ба раць бе з нар ко ты ка мі до сыць эфек тыў ная.

ПА ЛІ ВА БУ ДУЦЬ ВЫ РАБ ЛЯЦЬ 
З БАК ТЭ РЫЙ?

На ву коў цы Ка рэі ства ры лі ге не тыч на ма ды фі ка ва ныя бак-
тэ рыі. Мік ра ар га ніз мы здоль ныя вы лу чаць бен зін, які ў бу ду-
чы ні мо жа атры маць шы ро кае пры мя нен не. Гэ тыя атры ма ныя 
ў Ка рэй скім ін сты ту це пе ра да вой на ву кі і тэх на ло гій бак тэ рыі 
здоль ныя па глы наць глю ко зу і вы лу чаць бен зін. З ад на го літ ра 
рас тво ру, які змя шчае та кія бак тэ рыі, бы ло атры ма на 580 мі лі-
гра маў па лі ва. Як ад зна ча юць на ву коў цы, тэх на ло гія атры ман ня 
па лі ва з да па мо гай бак тэ рый бы ла рас пра ца ва на ў 2010 го дзе 
ў ЗША, ад нак яна да зва ля ла вы раб ляць толь кі бія ды зель нае 
па лі ва ці на сы ча ны вуг ле ва да род (ал кан), які ўва хо дзіць у склад 
наф ты і пры род на га га зу. І хоць ця пер атры ма нае па лі ва так са ма 
тро хі ад роз ні ва ец ца ад звы чай на га бен зі ну, яно ўсё ад но мо жа 
шы ро ка пры мя няц ца.

На ву коў цам і ра ней уда ва ла ся 
атры маць па лі ва пры да па мо зе бак тэ-
рый. Так, ня даў на аме ры кан скія спе-
цы я ліс ты вы яві лі ў кі шэч ні ку вя лі кіх 
пан даў больш за 40 ві даў бак тэ рый, 
якія пе ра пра цоў ва юць рас лін ныя ма-
тэ ры я лы ў бія эта нол, што вы ка рыс-
тоў ва ец ца ў якас ці аль тэр на тыў на га 
па лі ва.

APPLE — СА МЫ 
ДА РА ГІ БРЭНД

Аме ры кан ская ганд лё вая мар ка 
Apple за ня ла пер шую па зі цыю ў спі се 
са мых да ра гіх брэн даў све ту, дру гое 
і трэ цяе мес цы, ад па вед на, у Google 
і Coca-Cola. Па вод ле рэй тын гу кан-
са лтын га ва га агенц тва Іnterbrand, 
кошт «яб лыч на га» брэн да вы рас на 
пра ця гу 2013 на 28% і ацэнь ва ец ца ў 
98,3 міль яр да до ла раў. Брэнд ін ша га 
рэ зі дэн та Кра мя нё вай да лі ны, ін тэр-
нэт-гі ган та Google, пра дэ ман стра ваў 
яшчэ больш вы со кія тэм пы рос ту ца-
ны — 34%, і за няў дру гое мес ца з 
вы ні кам у 93,3 міль яр да. Па пя рэд ні 
лі дар Coca-Cola апус ціў ся на трэ цюю 
па зі цыю: яго кошт склаў 79,2 міль-
яр да до ла раў з тэм пам рос ту ўся го 
ў 2%. У пер шую пя цёр ку са мых да-
ра гіх брэн даў так са ма ўвай шлі ІBM 
(78,8 млрд) і Mіcrosoft (59,546 млрд). 
Дру гую па ло ву топ-10 скла лі General 
Electrіc (46,9 млрд), McDonald's (41,9 
млрд), Samsung (39,6 млрд), Іntel 
(37,3 млрд) і Toyota (35,3 млрд).
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І МЫ ТАМ БЫ ЛІ

УРА ДЖАЙ 
БЕЗ АЎ РА ЛАЎ

Свя та «Да жын кі» ў Жло бі не за тры дні 
на ве да ла не каль кі ты сяч ча ла век. Ня-
гле дзя чы на ха лод нае на двор'е, жы ха-
ры і гос ці го ра да ад па чы лі з раз ма хам 
і за да валь нен нем.

На га лоў най сцэ не «Да жы нак» пад вя лі вы-
ні кі жні ва. Са мы вя лі кі ўра джай на ра хун ку 
Мін скай воб лас ці — амаль 1,7 міль ё на тон 
збож жа. Леп шай па ўра джай нас ці з гек та ра 
ста ла Гро дзен шчы на. А бяс спрэч ны лі дар па 
коль кас ці пе ра мож цаў — Брэсц кая воб ласць. 
Ся род ра ё наў у лі да рах Ба ра на віц кі, Ві цеб скі, 
Бу да-Ка ша лёў скі і Ма гі лёў скі. Са май вы со-

кай ура джай нас ці да сяг ну лі 
ў СПК «Пра грэс-Вер ця ліш-
кі» Гро дзен ска га ра ё на — 85 
цэнт не раў з гек та ра.

Пе ра мож цы жні ва-2013 
атры ма лі свае ўзна га ро ды. 
12 аў та ма бі ляў да ста лі ся 
са мым леп шым хле ба ро-
бам кра і ны. Ін шыя атры ма лі 
гра шо выя прэ міі. Пе ра да ві-
кі жні ва з за да валь нен нем 
фа та гра фа ва лі ся на фо не 
свя точ най сцэ ны і но вень кіх 
аў та ма бі ляў. У ін тэр в'ю ка-
за лі пра цяж кас ці, але ж га-
лоў нае — пра на двор'е, якое 
сё ле та пе ра шка джа ла пра цы 
прак тыч на ва ўсіх рэ гі ё нах. 
І па сяў ную пра во дзі лі поз на, і 
даж джы іш лі пад час убо рач-

най за над та час та...
І ўсё ж са мо па няц це «біт ва за ўра джай» 

сыш ло ў мі ну лае. Га лоў ныя сель ска гас па дар-
чыя кам па ніі — сяў ба і жні во — за раз пра хо-
дзяць без аў ра лаў, у звы чай ным пла на вым 
рэ жы ме. Ужо ме сяц та му ўсе гас па дар кі прак-
тыч на ў аг ра тэх ніч ныя тэр мі ны за вяр шы лі 
ма са вую ўбор ку збож жа вых ка ла са вых, 
свое ча со ва праведзeна сяў ба азі-
мых куль тур.2

                                  ПАСПЯХОВАЯ АГРАРНАЯ ГАЛІНА — ПАСПЯХОВАЯ АГРАРНАЯ ГАЛІНА — 

ГА РАНТЫЯ ХАР ЧО ВАЙ БЯС ПЕ КІ КРА І НЫГА РАНТЫЯ ХАР ЧО ВАЙ БЯС ПЕ КІ КРА І НЫ
Br0,7 трлн, 

або 0,2% ВУП склаў пра фi-
цыт рэс пуб лi кан ска га бюд-
жэ ту за сту дзень—жнi-
вень 2013 го да, па ве дам ляе 
Мi нiс тэр ства фi нан саў. 
Пра фi цыт бюд жэ ту сек-
та ра дзяр жаў на га кi ра-
ван ня (уклю чае рэс пуб лi-
кан скi бюд жэт, мяс цо выя 
бюд жэ ты i бюд жэт дзяр-
жаў на га па за бюд жэт на га 
Фон ду са цы яль най аба ро-
ны на сель нiц тва) за сту-
дзень—жнi вень 2013 го да 
склаў Br5,7 трлн, або 1,5% 
ВУП. Да хо ды бюд жэ ту сек-
та ра дзяр жаў на га кi ра ван-
ня за сту дзень—жнi вень 
скла лi ся ў су ме Br173,5 
трлн, або 63,6% удак лад-
не на га га да во га пла на. 
Да хо ды рэс пуб лi кан ска га 
бюд жэ ту скла лi Br69,2 
трлн (56,7% удак лад не на-
га га да во га пла на).

Фота БЕЛТА.
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Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.
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