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«МЫ НЕ ЛІ ЧЫМ УКРА І НУ 
ЧУ ЖОЙ РЭС ПУБ ЛІ КАЙ»
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што Мыт-
ны са юз і Укра і на зной дуць ней кую фор му лу су пра цоў ніц тва 
пас ля за клю чэн ня Укра і най па гад нен ня з ЕС аб аса цы я цыі. 
Аб гэ тым кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы за явіў 7 каст рыч ні ка 
на су стрэ чы з прэм' ер-мі ніст рам Укра і ны Мі ка ла ем Аза ра-
вым, 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 на зваў гэ ту праб ле му вель мі па лі ты за ва-
най. «Мы са мі ся бе за гна лі не зра зу ме ла ку ды. Заў сё ды трэ ба зы хо-
дзіць з рэа лій. Тое, што Укра і на пад піс вае па гад нен не аб аса цы я цыі 
з Еў ра пей скім са юзам, гэ та факт, які ўжо прак тыч на ад быў ся, ка лі 
ве рыць за явам з Бру се ля і Кі е ва. Та му нам так са ма трэ ба да гэ та га 
па ды хо дзіць та кім чы нам, што Укра і на як су ве рэн ная, не за леж ная 
дзяр жа ва вы бра ла та кі шлях і вы ра шы ла за клю чыць гэ та па гад-
нен не», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

«Ка лі ка заць шчы ра, то ў гэ тым кро ку ў на прам ку су пра цоў ніц тва 
з Еў ра пей скім са юзам я не ба чу ні я кіх праб лем. Важ на, каб са мо 
па гад нен не і да лей шае не за кры ва ла для Укра і ны су пра цоў ніц тва 
з Адзі най эка на міч най пра сто рай, Мыт ным са юзам», — лі чыць кі-
раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

«Ка лі Мыт ны са юз бу дуць за да воль ваць укра ін скія пра па но вы, 
мы пой дзем на су страч, ка лі яны бу дуць страт ны мі і бу дзе пе ра кос 
у бок Еў ра са ю за, то, зра зу ме ла, ні Ра сія, ні Ка зах стан, ні Бе ла русь 
на гэ та не пой дуць. А ка лі і пой дуць, то на асно ве ней кіх кам пра-
мі саў, — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Хо чам мы гэ та га ці не 
хо чам, але нам ужо да во дзіц ца жыць у пэў ных рэа лі ях і зы хо дзя чы 
з гэ та га вы бу доў ваць на шу агуль ную па лі ты ку. Як бы Укра і на ся бе 
ні па во дзі ла б, на ват ка лі яна ў НА ТА ўсту піць, усё роў на мы вы му-
ша ны шу каць ад но сі ны з Укра і най, мы прос та асу джа ны на гэ та з 
мно гіх пры чы н».

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пад крэс ліў, што «трой цы» ха це ла ся б, каб 
Укра і на ўдзель ні ча ла ва ўсіх ін тэ гра цый ных аб' яд нан нях. «Нам 
вель мі ха це ла ся б, каб Укра і на бы ла ў Адзі най эка на міч най пра сто-
ры, бу ду чым Еў ра зій скім са ю зе на раў на праў най асно ве, каб бы лі 
адзі ныя пра ві лы, якія пры зна юц ца ўсі мі дзяр жа ва мі. Ду маю, мы 
зной дзем ней кую фор му лу, каб мы бы лі ра зам, ні ў якім вы пад ку 
не ра зы шлі ся», — ска заў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

«Мы не лі чым Укра і ну чу жой рэс пуб лі кай. Мы ха це лі б, каб яна 
бы ла не прос та по бач, а ра зам з на мі ва ўсіх ін тэ гра цый ных утва-
рэн нях. Але пра ва Укра і ны вы бі раць, у якім на прам ку ру хац ца, а 
на ша — лі чыц ца з пра вам Укра і ны і ра зу мець, што гэ та су ве рэн ная 
не за леж ная дзяр жа ва», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

«Та му ў блі жэй шы час нам трэ ба бу дзе прай сці вель мі вя лі кі шлях па 
по шу ку нар маль на га су пра цоў ніц тва з Укра і най. Мы гэ та доб ра ра зу ме-
ем. «Мы» — гэ та чле ны Мыт на га са ю за», — да даў бе ла рус кі лі дар.

«Зра зу ме ла, што За хад тэх на ла гіч ны. Маг чы ма, абя ца юць Укра-
і не гэ тыя пе ра да выя тэх на ло гіі. Але ў той жа час я нут ром, і сэр цам, 
і ду шой, з Укра і най», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Га во ра чы аб двух ба ко вых бе ла рус ка-ўкра ін скіх ад но сі нах, Прэ зі-
дэнт вы ка заў упэў не насць, што ба кі зной дуць ра шэн ні ўсіх іс ну ю чых 
пы тан няў. «Усю ды па він ны быць кам пра мі сы і пэў ныя раз вяз кі», 
— ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

«Мы прад стаў ні кі двух сла вян скіх брац кіх на ро даў, нас звяз вае 
шмат вя ко вая друж ба, су се дзяў не вы бі ра юць, і на ша за да ча на ву-
чыц ца жыць па-су сед ску і ра зам. Мне зда ец ца, гэ та ас но ва на ша га 
су пра цоў ніц тва, — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Не ка то рыя га-
во раць, што гэ та больш эма цы я наль насць, чым праг ма тызм. Але 
вель мі ўжо зай шлі ў праг ма тызм апош нім ча сам ва ўсім све це, што 
то там, то тут ус пых ва юць ней кія вой ны, кан флік ты. Трэ ба не за бы-
ваць аб ча ла ве чым, а не толь кі ду маць аб гра шах і та ва рах».

У сваю чар гу прэм' ер-мі ністр Укра і ны Мі ка лай Аза раў ад зна чыў, 
што Укра і на за ці каў ле на ў су пра цоў ніц тве як з ЕС, так і з Мыт ным 
са юзам.

«Нам трэ ба бу дзе прай сці да во лі скла да ны шлях. Мы ўзя лі на 
ся бе вя лі кія аба вя за цель ствы. Мы іх бу дзем вы кон ваць для ся бе, а 
не для ка гось ці, — ска заў прэм' ер-мі ністр. — Та му мы бу дзем зы хо-
дзіць з та го, што нам вель мі важ на мець зо ну сва бод на га ганд лю з 
ЕС і не менш важ на мець нар маль ныя ўза е ма ад но сі ны, зо ну сва-
бод на га ганд лю з Мыт ным са юзам, удзель ні чаць у ін тэ гра цый ных 
пра цэ сах, Адзі най эка на міч най пра сто ры». Што да ты чыц ца су пра-
цоў ніц тва з Бе ла рус сю, то, па вод ле яго слоў, Укра і на бу дзе ра біць 
усё для та го, каб ад но сі ны па між су се дзя мі бы лі доб ры мі.
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Больш як 

100 тыс. 
жан чын 

што год ста но вяц ца ма ці ў Бе-
ла ру сі, па чы на ю чы з 2007 го-
да. За во сем ме ся цаў сё ле та ў 
кра і не на ра дзі лі ся 78 тыс. дзя-
цей. Больш за 37 тыс. жан чын, 
якія на ра дзі лі дзя цей у гэ тым 
го дзе, бу дуць ад зна чаць Дзень 
ма ці ўпер шы ню. Ле тась у 
рэс пуб лі цы з'я ві ла ся на свет 
115,9 тыс. дзя цей — на 28% 
больш у па раў на нні з 2005 го дам. 
Больш за па ло ву ўсіх на ра джэн-
няў (50,6%) прый шло ся на пер-
шын цаў. Дзя ку ю чы дэ ма гра фіч-
най па лі ты цы, якая пра во дзіц ца 
ў кра і не, за хоў ва ец ца тэн дэн цыя 
рос ту коль кас ці паў тор ных ро-
даў. Удзель ная ва га дзя цей, якія 
на ра дзі лі ся па па рад ку дру гі мі, 
скла ла 37,1%, трэ ці мі — 9,2%, 
чац вёр ты мі і больш — 3,1%. Ле-
тась у 1 ты ся чы 178 жан чын 
на ра дзі лі ся двай ня ты, у 45 — 
трай ня ты.

На двор'еНа двор'е  ��

ТЫ ДЗЕНЬ 
ЗА ЛА ТОЙ ВО СЕ НI
Гэ ты мi дня мi на тэ ры то рыю Бе-
ла ру сi бу дуць па сту паць цёп лыя 
па вет ра ныя ма сы з бо ку За ход-
няй Еў ро пы, та му ў блi жэй шыя 
днi ча ка ец ца да во лi кам форт нае 
на двор'е, па ве да мi ла 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.

Сёння бу дзе пе ра важ на без апад каў, 
тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень — 10-16 
цяп ла. У чац вер ка рот ка ча со выя апад кi 
ча ка юц ца пе ра важ на мес ца мi па паў-
ноч ным за ха дзе Бе ла ру сi. Пры гэ тым 
уна чы на се ра ду i чац вер тэм пе ра ту ра 
па вет ра скла дзе ад 3 да 10 цяп ла, а 
мак сi маль ная тэм пе ра ту ра ў гэ тыя днi 
бу дзе да ся гаць плюс 11-17 гра ду саў. 

Па вод ле па пя рэд нiх раз лi каў ай чын-
ных сi ноп ты каў, iс тот на не зме нiц ца 
на двор'е i ў апош нiя днi тыд ня. У пят-
нi цу i су бо ту толь кi ў асоб ных ра ё нах 
праг на зу ец ца не вя лi кi ка рот ка ча со вы 
дождж, мес ца мi ту ман. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы 3-10 цяп ла, удзень ча-
ка ец ца плюс 10-16 гра ду саў. Сi ноп ты кi 
ад зна ча юць, што та кая за ла тая во сень 
па тэм пе ра тур ным фо не кры ху на гад-
вае «ба бi на ле та». А мы спа дзя ем ся, 
што бу дзе яшчэ i цяп лей...

Сяр гей КУР КАЧ.

Тац ця на МЕНЬ ШЫ КА ВА, 
га лоў ны спе цы я ліст ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, 
куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 
Клі ма віц ка га рай вы кан ка ма:

— Я вель мі люб лю тан ца ваць. Ка лі рап там ра зу мею, што мой 
эма цыяналь ны стан па тра буе ўмя шан ня, уклю чаю му зы ку і тан цую. 
На строй уз ні ма ец ца, па чуц ці пры хо дзяць у нор му. Як аль тэр на ты ва 
— за ня ткі фіз куль ту рай, доб рыя кні гі. Ка лі ты за ня ты спра вай, якая 
та бе па ду шы, пра ні я кае эма цы я наль нае на пру жан не на ват не ду-
ма ец ца.

Дзміт рый ЛУ КЕ РЫН, ка ман дзір 36-й да рож на-
мас та вой бры га ды, в. Ла пі чы Асі по віц ка га ра ё на:

— У кож на га кі раў ні ка да во лі час та зда ра юц ца сі ту а цыі, ка лі ад-
чу ва ец ца эма цы я наль ная стом ле насць. А бы вае і на ад ва рот: па чуц ці 
бя руць верх над ро зу мам. У та кіх вы пад ках я ўклю чаю ці хую му зы ку 
і гля джу на аква ры ум. І та ды ўсе мае эмо цыі пры хо дзяць у нор му. 
Ня даў на прый шоў да вы сно вы, што мя не су па кой вае ва да. Та му на 
да чы вы ка паў са жал ку, за пус ціў ры бак. Толь кі ад чу ваю на пру жан не 
— еду на да чу і ся джу з ву дай ля са жал кі, па куль не сцям нее. Зі мой 
усё скла да ней. Толь кі і ў гэ тым вы пад ку знай шоў вый сце: кань кі, лы-
жы — і я зноў у доб рым ста не.

На дзея РАД ЧАН КА, пен сі я нер ка, г. Клі ма ві чы:
— Усё пра цу еш, пра цу еш. Адзін раз у ме ру, а дру гі і праз ме ру. 

І ўрэш це на стае той час, ка лі трэ ба па ду маць не толь кі пра сад ці 
ага род, а і пра сваё зда роўе. Час, ка лі па трэ бен пе рад ых. Я ў та кіх 
вы пад ках па лю ў лаз ні, пры бі раю ў ха це, а пас ля ад па чы ваю. І ад-
чу ваю та кую па лёг ку, быц цам з мя не не ду шэў ны, а ней кі фі зіч ны 
ця жар вы хо дзіць! Усё маё эма цы я наль нае на пру жан не зні кае яшчэ 
та ды, ка лі мя не на вед ва юць дзе ці і ўну кі. Хоць гэ та бы вае не час та 
(два сы ны жы вуць ва Укра і не, адзін — у Баб руй ску), але пас ля та кіх 
цёп лых су стрэч сіл ха пае на доў га.

Падрыхтавала Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

ЯК ВЫ ПЕ РА АДОЛЬ ВА Е ЦЕ 
ЭМА ЦЫ Я НАЛЬ НАЕ НА ПРУ ЖАН НЕ?

Праз 10 ме ся цаў Бе ла русь бу дзе ад зна чаць 70-год-
дзе вы зва лен ня сва ёй зям лі ад ня мец ка-фа шысц кіх 
за хоп ні каў, а праз паў та ра го да мы ра зам з ін шы мі 
на ро да мі бы ло га Са вец ка га Са ю за ад зна чым 70-ы 
Дзень Вя лі кай Пе ра мо гі. Пад рых тоў ка да свят ка ван-
няў ужо па ча ла ся. Ад нак дэ пу тат Па ла ты прад стаў-
ні коў На тал ля ГУЙ ВІК з не спа кой ным сэр цам ча кае 
слаў ных дат. Яна ад чу вае аса біс ты аба вя зак пе рад 
дзя сят ка мі ты сяч за гі ну лых, якія ля жаць ва ўро чы шчы 
Пяс кі ў По лац ку.

— Як мож на свят ка ваць Дзень Пе ра мо гі, ка лі ў нас ёсць 
мяс ці ны, дзе шмат лі кія ах вя ры фа шыз му да гэ туль па-хрыс-
ці ян ску не па ха ва ны? Кож ны год моц ныя даж джы ва ўро чы-
шчы Пяс кі за по лац кім Свя та-Еў фра сін неў скім ма нас ты ром 
раз мы ва юць астан кі бяз він на за бі тых у 1941—1944 га дах, 
— рас ка за ла «Звяз дзе» На тал ля Гуй вік.

У жніў ні 1941 го да ня мец кія вой скі раз гар ну лі ў ме жах су-
час на га По лац ка не каль кі кан цэнт ра цый ных ла ге раў. Са мы 
вя лі кі — Ду лаг-125 (ад ня мец ка га durсhgаngslаgеr — «тран зіт-
ны ла гер») зна хо дзіў ся на тэ ры то рыі бы ло га ва ен на га га рад ка 
імя Фрун зе. Ця пер гэ тае мес ца за вец ца Спас кі га ра док. Асноў-
ная ма са ва ен на па лон ных (15—20 ты сяч ча ла век) пры бы ла ў 
ла гер у каст рыч ні ку пер ша га го да вай ны пас ля ка та стро фы 
са вец ка га За ход ня га фрон ту. Да вяс ны ка ля 80 пра-
цэн таў гэ тых лю дзей не да жы лі.

ЗЯМ ЛЯ ПА МЯ ТАЕ. 
А МЫ?
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У По лац ку ёсць брац кая ма гі ла, 
дзе да гэ туль лю дзі не па ха ва ны як на ле жыць

Трэ ба ве дацьТрэ ба ве даць  ��

РАСТУЦЬ ПА МЕ РЫ 
ЛЬГОТ НЫХ КРЭ ДЫ ТАЎ 

НА ЖЫЛ ЛЁ
З пер шых дзён каст рыч ні ка гра ніч ны нар ма тыў 
кош ту квад рат на га мет ра для атры ман ня льгот-
на га крэ ды ту на не ру хо масць па вя ліч ва ец ца з 
4,6 млн руб лёў да 5,3 міль ё на. Аб гэ тым га во рыц-
ца ў па ста но ве Са ве та Мі ніст раў № 854, пры ня тай 
30 ве рас ня 2013 го да.

Та кім чы нам да ку мент пра ду гледж вае но вы нар ма тыў, 
які банк уліч вае пры раз лі ку мак сі маль на га па ме ру льгот-
на га крэ ды ту на бу даў ніц тва (рэ кан струк цыю) або на быц-
цё жы ло га па мяш кан ня. Зра зу ме ла, што роз ні цу па між 
гэ тай ве лі чы нёй і рэ аль ным кош там квад рат на га мет ра 
«чар га вік-іль гот нік» кам пен суе за кошт улас ных срод каў 
або праз да дат ко вы крэ дыт на агуль най пад ста ве.

Фі нан са ван не аб' ек таў жы лой не ру хо мас ці льгот ным 
ка тэ го ры ям гра ма дзян ця пер бу дзе ажыц цяў ляц ца толь кі 
з вы ка ры стан нем «адзі на га гра ніч на га нар ма ты ву кош ту 
ад на го квад рат на га мет ра агуль най пло шчы жы ло га па-
мяш кан ня ў па ме рах:

4,6 млн руб лёў — для раз лі ку мак сі маль на га па-
ме ру льгот на га крэ ды ту на бу даў ніц тва (рэ кан струк-
цыю) або на быц цё жы ло га па мяш кан ня па крэ дыт ных 
да га во рах, за клю ча ных з 15 ліс та па да 2012 го да па 
30 ве рас ня 2013 го да, а так са ма ад на ра зо вай суб сі дыі 
на бу даў ніц тва (рэ кан струк цыю) або на быц цё жы ло га 
па мяш кан ня па ра шэн нях аб пра да стаў лен ні ад на-
ра зо вых суб сі дый, пры ня тых з 1 чэр ве ня па 
30 ве рас ня 2013 го да; 2

Кірмаш «Рыба Беларусі» прайшоў у Віцебску. Лепшыя рыбагадоўчыя гаспадаркі краіны прапанавалі на ім рыбу, якую вырасцілі ў сваіх сажалках.
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BLOOMBERG ДАЎ ПРА ГНОЗ НА ВЫ ПА ДАК ДЭ ФОЛ ТУ ЗША
Ад мо ва ЗША ад вы пла ты знеш ня га доў гу пры вя дзе да раз бу раль ных на ступ стваў на фі нан са вых рын ках ад Бра зі ліі да 

Цю ры ха, спы ніць крэ дыт ны ме ха нізм на пяць трыль ё наў до ла раў, які за ле жыць ад дзярж аб лі га цый Аме ры кі, аб ва ліць до лар 
і ўвя дзе ўвесь свет у эка на міч ную дэ прэ сію. Пра гэ та пі ша Bloomberg, ад но з са мых аў та ры тэт ных дзе ла вых агенц тваў све ту, 
са спа сыл кай на ўдзель ні каў фі нан са ва га рын ку. За ме жа мі ЗША спад цэн на аб лі га цыі аме ры кан ска га ўра да на ня се са мую 
вя лі кую шко ду Кі таю і Япо ніі, якія тры ма юць на сва іх ба лан сах даў га выя па пе ры ЗША на 1,3 трыль ё на і 1,1 трыль ё на до ла раў 
ад па вед на. Апош ні раз ЗША аб' яў ля лі дэ фолт у 1790 го дзе, ка лі вы пла ты па аба вяз ках бы лі ад тэр мі на ва ны да 1801 го да.

У ВЯ ЛІ КА БРЫ ТА НІІ СТВА РЫ ЛІ АНА ЛАГ ФБР
У Вя лі ка бры та ніі ў па ня дзе лак па ча ло пра цу но вае На цы я наль нае агенц тва па ба раць бе са зла чын-

нас цю (Natіonal Crіme Agency, NCA ). У прэ се яго на зы ва юць ана ла гам аме ры кан ска га Фе дэ раль на га 
бю ро рас сле да ван няў. Но вае ве дам ства бу дзе зай мац ца ба раць бой з арг зла чын нас цю, эка на міч ны мі 
пра ва па ру шэн ня мі, кі берз ла чын нас цю, ахо вай ме жаў кра і ны і аба ро най дзя цей. NCA бы ло ство ра на 
шля хам зліц ця не каль кіх ве дам стваў, су мар нае фі нан са ван не якіх бу дзе ска ро ча на на 20%, ад зна чае 
BBC News. Яго штат скла дае ўся го 4500 ча ла век.

У ІН ДЫІ ЗА ВЫ ХАД НЫЯ АД МА ЛА НАК ЗА ГІ НУ ЛІ 32 ЧА ЛА ВЕ КІ
У паў ноч ных ін дый скіх шта тах Бі хар і Джарк ханд за мі ну лыя вы хад ныя ад уда раў ма ла нак за гі ну лі не менш за 32 ча ла ве кі, 

з якіх дзе вяць — дзе ці. Даж джы і моц ны ве цер па шко дзі лі вя лі кую коль касць да моў. У бі хар скай вёс цы Бар вы шэсць хлоп чы каў 
бы лі за бі тыя ма лан кай, ка лі гу ля лі ў фут бол. У ін шым ра ё не пяць ча ла век за гі ну лі пад час пра цы ў по лі. У чэр ве ні—каст рыч-
ні ку ў Ін дыі — се зон му сон ных даж джоў, якія су пра ва джа юц ца ма лан ка мі і на валь ні ца мі. Але каб столь кі лю дзей за гі ну ла ад 
уда раў ма ла нак — та кое зда ра ец ца рэд ка.

ЗША ВЫ ПУС КА ЮЦЬ НО ВЫЯ 100 ДО ЛА РАЎ
Фе дэ раль ная рэ зер во вая служ ба ЗША з 8 каст рыч ні ка гэ та га го да ўво дзіць у аба ра чэн не но-

вую ку пю ру вар тас цю 100 до ла раў. На ства рэн не банк но ты з улі кам пра пра цоў кі ды зай ну пай шло 
амаль дзе сяць га доў. Банк но ты атры ма лі да дат ко вую аба ро ну, 
уклю ча ю чы трох мер ную ахоў ную сі нюю стуж ку. Па ва роч ва ю чы 
ку пю ру, мож на бу дзе ўба чыць, як на ма ля ва ныя на ёй зва ноч кі 
мя ня юц ца на ліч бу 100. Асіг на цыі так са ма за бяс пе ча ны яшчэ 
ад ной ахоў най ніт кай і да дат ко вы мі ва дзя ны мі зна ка мі. Ся род 
на він так са ма мік ра друк. А не ка то рыя аб' ек ты, на ма ля ва ныя на 
ку пю ры, мя ня юць ко ле р пры на хі ле. Но ва ўвя дзен ні па вы сі лі кошт 
вы твор час ці ку пю ры з 11 да 14 цэн таў.

ПА МАД РЫ ДЗЕ АВЕ ЧАК ВА ДЗІ ЛІ
Іс пан скія па сту хі пра вя лі ў Мад ры дзе ак цыю, 
якая ўжо ста ла тра ды цый най, пра тэс ту су-
праць урба ні за цыі, да за хап лен ня ту рыс таў 
пра гнаў шы па ву лі цах іс пан скай ста лі цы ата ру 
з дзвюх ты сяч аве чак, што вель мі спа да ба ла ся 
ту рыс там. 

Не звы чай-
ная ак цыя пра-
во дзіц ца 17-ы 
год за пар. Яна 
ўзнаў ляе ста ра-
жыт нае свя та 
пе ра го ну стат-
каў Fіesta de la 
Trashumancіa, 
якое ўзнік ла 
шэсць ста год-
дзяў та му, ка лі 

ў Іс па ніі спе цы яль ным ука зам бы лі ство ра ны ка ра-
леў скія пе ра гон ныя да ро гі, якія част ко ва за ха ва лі-
ся і сён ня. Ця пер іх фраг мен ты вы ка рыс тоў ва юц ца 
ту рыс тыч ны мі кам па ні я мі, якія спе цы я лі зу юц ца на 
сель скім ту рыз ме. Як за явіў прэ зі дэнт за сна ва на га 
ў 1273 го дзе Са ве та па сту хоў Хе сус Гар сан, гэ-
тай ак цы яй жы вё ла во ды ад стой ва юць свае пра вы 
на марш ру ты, пра кла дзе ныя за доў га да та го, як 
Мад рыд пе ра тва рыў ся ў су час ную еў ра пей скую 
ста лі цу са шмат міль ён ным на сель ніц твам. Як і ста-
год дзі та му, су час ныя іс пан скія па сту хі за пла ці лі 
каз не за пра ход стат ка па ву лі цах го ра да. Кошт 
пе ра го ну жы вё лы склаў 25 ма ра ве дзі — гэ та гра-
шо вая адзін ка, якая вы ка рыс тоў ва ла ся ў Іс па ніі 
для фі нан са вых раз лі каў у пе ры яд ран ня га ся рэд-
ня веч ча.

Карункі 
з дэкларацыяй 

правоў чалавека.

Узялі крэдыт. 
А хто будзе 

вяртаць 
працэнты?!

За Беларусь 
спяе выканаўца 

спартыўна-
бальных танцаў.

3 6 7

...І гэты смак з дымком               ...І гэты смак з дымком               
успомнім праз гады!успомнім праз гады!


