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У КРА I НЕ 
АМАЛЬ 7,5 ТЫ СЯ ЧЫ РА МЕС НI КАЎ

Згод на з афi цый най iн фар ма цы яй Мi нiс тэр ства эка но мi кi, у 
на шай кра i не на 1 каст рыч нi ка ажыц цяў ляе сваю дзей насць 7495 
ра мес нi каў. Ад па вед ны мi ну ла год нi па каз чык быў роў ны 7175. За 
дзе вяць ме ся цаў най боль шая коль касць фi зiч ных асоб, якiя вы-
пла цi лi збор за ажыц цяў лен не ра мес най дзей нас цi, за фiк са ва на ў 
Мiн ску (1612 ча ла век) i Вi цеб скай воб лас цi (1248 ча ла век). Менш 
за ўсё ра мес нi каў у Ма гi лёў скай воб лас цi (759 ча ла век).

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

«МА БIЛЬ НЫЯ» ТА РЫ ФЫ ПАД РАС ТУЦЬ
З 1 лiс та па да апе ра тар со та вай су вя зi Velcom па вя лiч-
вае кошт па слуг на та рыф ных пла нах лi ней кi «Пры-
вi тан не». Но выя цэ ны бу дуць апуб лi ка ва ны ў той жа 
дзень на сай це кам па нii.

Як тлу ма чыц ца, змя нен не кош ту па слуг бу дзе ад бы вац ца 
з улi кам да сяг ну та га з па чат ку го да ўзроў ню iн фля цыi, бу дуць 
унi фi ка ва ны iс ну ю чыя пе ры я ды та ры фi ка цыi на цы я наль ных i 
мiж на род ных зван коў, а так са ма ўве дзе на адзi ная па хвi лiн-
ная та ры фi ка цыя. З улi кам за пла на ва ных змя нен няў па ве лi-
чэн не ся рэд ня га ра хун ку скла дзе 8 пра цэн таў.

З 1 лiс та па да ўсiм ка рыс таль нi кам та рыф ных пла наў лi ней-
кi «Пры вi тан не» i та рыф на га пла на «Су вязь без аба вяз каў» 
ста не да ступ ным пры зна чэн не двух «лю бi мых ну ма роў», якiя 
да зво ляць iс тот на ап ты мi за ваць вы дат кi на па слу гi су вя зi.

РА БАЎ НI КА ДА ПА МАГ ЛА ЗА ТРЫ МАЦЬ... 
ШКОЛЬ НI ЦА

Дзве сяб роў кi пра гуль ва лi ся па ву лi цы Ва не е ва ў ста лi-
цы. Не ча ка на яны ўба чы лi, як ма ла ды муж чы на па чаў 
вы ры ваць з рук ней кай жан чы ны сум ку. Тая ўпа ла на 
зям лю, ад нак ра баў нiк не ад сту паў: цяг нуў ах вя ру па ас-
фаль це, па куль тая ўсё ж не вы пус цi ла з рук су мач ку...

14-га до вая дзяў чы на кi ну ла ся за ра баў нi ком i, да гнаў шы, 
сха пi ла та го за ру ку, за па тра ба ваў шы вяр нуць сум ку. Муж чы на 
гэ та га не ча каў, ад нак хут ка па чаў сва рыц ца i па гра жаць школь-
нi цы. Тая ады шла ўбок, зра бiў шы вы гляд, што спу жа ла ся.

— Зла чын ца кi нуў ся ў блi жэй шы двор. Дзяў чы на ж, iмк ну чы-
ся быць не за ўва жа най, пай шла за iм. Праз не каль кi два роў яна 
ўба чы ла, як ра баў нiк увай шоў у адзiн з пад' ез даў. Пас ля гэ та га 
школь нi ца па тэ ле фа на ва ла па ну ма ры «102», — па ве да мi ла 
прэс-афi цэр Пар ты зан ска га РУ УС г. Мiн ска Ган на Чыж-Лi таш. — 
Ка лi на мес ца пры бы лi мi лi цы я не ры, школь нi ца па ка за ла iм той 
са мы пад' езд i апi са ла зла чын цу. Адзiн з су пра цоў нi каў вы ка заў 
мер ка ван не, што, згод на з парт рэ там, гэ та мог быць пад на гляд-
ны, якi як раз пра жы вае ў гэ тым до ме... 32-га до вы ра ней су дзi мы 
не пра цу ю чы амаль ад ра зу ва ўсiм пры знаў ся. А школь нi цы за яе 
муж ны ўчы нак у пры сут нас цi на стаў нi каў i ад на клас нi каў уру чы лi 
лiст з па дзя кай, квет кi i гра шо вую прэ мiю.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

КАН ФІС КА ВА НА ЗО ЛА ТА
Дэк ла ра ваць бы ло што, але ж гра ма дзян ка Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, якая еха ла ў цяг ні ку «Кі еў — Мінск», афі цый-
на ад мо ві ла ся ад пра па но вы мыт ні каў у Рэс пуб лі кан-
скім пунк це про пус ку «Це ра хоў ка».

У вы ні ку пры 
п р а  в я  д з е н  н і 
мыт на га агля ду 
яе ба га жу бы лі 
вы яў ле ны за ла-
тыя зліт кі: 5 штук 
ва гой 50 гра маў і 

адзін 100-гра мо вы. Ця пер не дэк ла ра ван не та ва ру раз гля-
да ец ца як не за кон нае пе ра соў ван не праз мыт ную мя жу. Та-
вар, ацэ не ны на су му пры клад на Br175 млн, кан фіс ка ва ны. 
У прэс-гру пе Го мель скай мыт ні па ве да мі лі, што па фак це 
пра ва па ру шэн ня па ча ты ад мі ніст ра цый ны пра цэс.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ДВОЙ ЧЫ ЗА ДВА ДНI
Па жа ры на зер не су шыл цы, якая на ле жыць пры ват-
на му вы твор ча му ўнi тар на му прад пры ем ству i зна хо-
дзiц ца за тры кi ла мет ры ад Ма зы ра, вы ра та валь нi кам 
прый шло ся ту шыць два ра зы за ты дзень.

Пер шы раз аг нём бы ло знi шча на 10 тон на сен ня сла неч-
нi ку i па шко джа на 30. Праз два днi КЗС-40, па бу да ва ны два 
га ды та му, зноў за га рэў ся знут ры. На гэ ты раз стра ты кры ху 
мен шыя — ад на то на на сен ня. Пры чы ны па жа ру вы свят ля-
юц ца, як i ў вы пад ку на по лi ля вёс кi Шы ро кае ў Бу да-Ка-
ша лёў скiм ра ё не. Там за га рэў ся кам байн, пры зна ча ны для 
ўбор кi ку ку ру зы i вы пу шча ны тры га ды та му. У прэс-служ бе 
Го мель ска га аб лас но га ўпраў лен ня па над звы чай ных сi ту а-
цы ях па ве да мi лi, што да пры быц ця пад раз дзя лен няў МНС 
кi роў ца кам бай на спра ба ваў са ма стой на га ту шыць сель ска-
гас па дар чую ма шы ну вог не ту шы це лем, але ж не атры ма ла-
ся. У вы нi ку кам байн знач на па шко джа ны.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

СЯ МЕЙ НУЮ СПРЭЧ КУ «ВЫ РА ШЫЎ» НОЖ
У ста лі цы ў гне ве пен сі я нер ка сха пі ла ся за нож і ўда-
ры ла ім су жэн ца ў шыю.

Ад бы ло ся ўсё ў ква тэ ры па за вул ку Кар жа неў ска га. Пас ля 
су мес на га ўжы ван ня ал ка го лю па між 62-га до вай жан чы най і 
64-га до вым муж чы нам па ча ла ся ся мей ная свар ка. Гас па ды ня 
не знай шла ў ёй леп ша га ар гу мен та, як сха піц ца за нож... 
Як па ве да мі лі ў Каст рыч ніц кім РУ УС г. Мін ска, су жэн цы пра-
жы лі ра зам доў гія га ды, але апош нім ча сам шмат сва ры лі ся. 
Пры чы най тра ге дыі ста ла зло ўжы ван не спірт ным га ла вы 
сям'і. Жан чы на на гэ ты раз не змаг ла ўтай ма ваць эмо цыі... 
У да чы нен ні да пен сі я нер кі за ве дзе на кры мі наль ная спра ва. 
Муж чы на зна хо дзіц ца ў баль ні цы.

ВА ДА ЛАЗ-ВЫ РА ТА ВАЛЬ НIК... БРА КАНЬ ЕР
На Асi по вiц кiм ва да схо вi шчы за не за кон ную ры бал ку 
быў за тры ма ны ва да лаз-вы ра та валь нiк. Пры да па-
мо зе стаў ных се так ён зда быў агу лам 75 кi ла гра маў 
ля шча i ка ра ся.

Як па ве да мi лi ў Дзяр жаў най iн спек цыi ахо вы жы вёль на га i 
рас лiн на га све ту пры Прэ зi дэн це Рэс пуб лi кi Бе ла русь, ха ва ю чы-
ся, ён пе ра лез з уло вам це раз двух мет ро вую бе тон ную ага ро джу 
пом па вай стан цыi. Больш за тое, пе рад тым як за гру зiць ры бу 
ў ба гаж нiк аў та ма бi ля, больш за паў га дзi ны пры слу хоў ваў ся i 
ўгля даў ся ў цем ру. Ад нак iн фар ма цыя пра про цi праў ныя дзе ян нi 
бра кань е ра па сту па ла дзярж iн спек та рам ужо не ад ной чы, та му 
на гэ ты раз на бе ра зе па ру шаль нi ка ўжо ча ка лi... Паз ней ра бот-
нi кi iн спек цыi знай шлi ў цi хiм мес цы i лод ку з сет ка мi.

Па ру шаль нi ку ця пер трэ ба бу дзе па крыць шко ду, на не се-
ную пры ро дзе, — 7,5 мiль ё на руб лёў. А кры мi наль ная спра ва, 
якая бу дзе за ве дзе на ў яго да чы нен нi, пра ду гледж вае як 
штраф, так i па збаў лен не во лi тэр мi нам да трох га доў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

АБ СТА ЛЯ ВАН НЕ ЁСЦЬ — ПРА ДУК ЦЫІ НЯ МА
Ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва «Рэ чы цад рэў» 
яшчэ ў жніў ні 2011 г. атры ма ла крэ дыт на 114,5 тыс. 
еў ра. На гэ тыя гро шы бы ло за куп ле на тэх на ла гіч нае 
аб ста ля ван не па вы твор час ці мэб лі. Пры гэ тым ад сут-
ні ча ла не аб ход ная тэх на ло гія вы твор час ці па аб лі цоў-
ван ні фа са даў мэб лі і тэх на ла гіч на звя за нае аб ста ля-
ван не, а так са ма ад па вед ныя па стаў шчы кі сы ра ві ны.

Да рэ чы, куп ле нае аб ста ля ван не па тых жа пры чы нах не 
вы ка рыс тоў ва ец ца да гэ туль. У вы ні ку вя лі кія срод кі ска ры-
ста ны прад пры ем ствам не эфек тыў на. Акра мя та го, кі раў ніц-
твам не пры ма ец ца дзейс ных за ха даў па за бес пя чэн ні за-
груз кі і ўцяг ван ні ў гас па дар чы аба рот ін ша га тэх на ла гіч на га 
аб ста ля ван ня, ра ней за куп ле на га за кошт крэ дыт ных рэ сур-
саў для рэа лі за цыі та го ж пра ек та. Ка мі тэ там дзярж кант ро лю 
Го мель скай воб лас ці раз гля да ец ца пы тан не пра пры цяг нен не 
ААТ «Ре чы цад рэў» і яго служ бо вых асоб да ад мі ніст ра цый-
най ад каз нас ці за да пу шча ныя пра ва па ру шэн ні.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Для ўдзель нi каў i гас цей чэм-
пi я на ту све ту па ха кеi, якi 
прой дзе ў на ступ ным го дзе, 
на ву коў цы Цэнт ра да сле да-
ван няў бе ла рус кай куль ту-
ры, мо вы i лi та ра ту ры На-
цы я наль най ака дэ мii на вук 
Бе ла ру сi пра па ну юць рас-
пра ца ваць марш рут «Ту рыс-
тыч нае ко ла го ра да Мiн ска». 
Улiч ва ю чы на пру жа ны гра-
фiк спа бор нiц тваў i тое, што 
чэм пi я нат пра во дзiц ца ў ста-
лi цы, най больш да ступ ны мi 
бу дуць як раз аб' ек ты Мiн ска 
i яго на ва кол ляў, пры вод зяць 
яны слуш ны ар гу мент.

Як па ве да мi лi ў прэс-служ бе 
НАН Бе ла ру сi, на ву ко вай ба зай 
для та ко га пра ек та з'яў ля юц ца 
шмат га до выя да сле да ван нi ў 
рам ках пад рых тоў кi Зво ду пом нi-
каў гiс то рыi i куль ту ры Бе ла ру сi, 
шмат том на га вы дан ня «Га ра ды i 
вёс кi Бе ла ру сi», а так са ма iна ва-
цый ныя рас пра цоў кi па раз вiц цi 
ту рыз му ла каль на-рэ крэ а цый на-
га ты пу.

Аб' ек та мi марш ру ту мо гуць 
стаць га ра ды, пом нi кi ба я вой 
сла вы, аб' ек ты гiс то ры ка-куль-
тур най спад чы ны — За слаўе, 
гiс то ры ка-куль тур ны комп лекс 
«Лi нiя Ста лi на», га ра дзi шча на 

ра цэ Мен цы, Бе ла рус кi дзяр-
жаў ны му зей на род най ар хi тэк-
ту ры i бы ту, ся дзi ба Чап скiх у 
вёс цы Пры лу кi, му зей ны комп-
лекс «Ду дут кi», ме ма ры я лы 
«Трас ця нец» i ў вёс цы Сту дзён-
ка, ку па лаў скiя мяс цi ны («Ако-
пы», «Вя зын ка»), гар на лыж ныя 
комп лек сы «Сi лi чы», «Ла гойск» 
i iн шыя аб' ек ты.

Па мер ка ван нi на ву коў цаў, 
ства рэн не та ко га марш ру ту не 
толь кi да зво лiць па зi цы я на ваць 
сла ву тас цi на ва кол ляў Мiн ска, 
але i ства рыць но вы пры ця галь-
ны ту рыс тыч ны брэнд.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ДА ЧЭМ ПI Я НА ТУ — ТУ РЫС ТЫЧ НАЕ КО ЛА

Як па ве да мi ла Ды рэк-
цыя па пра вя дзен нi чэм-
пi я на ту све ту па ха кеi-
2014, кам па нiя «Tiсkеt
Prо», афi цый ны бi лет ны 
апе ра тар ха кей на га пер-
шын ства, ужо пра даў на 
мат чы 30 ты сяч квiт-
коў.

Най боль шай па пу ляр нас-
цю ся род ба лель шчы каў ка-
рыс та юц ца аба не мен ты на 
гуль нi з удзе лам бе ла рус кай 
ка ман ды, ад нак ёсць по пыт 
i ся род ба лель шчы каў з Ка-
на ды, Ра сii, Шве цыi, Швей-
ца рыi, Фiн лян дыi, Гер ма нii, 
Нар ве гii, Эс то нii...

Про даж, як ка жуць, рас-
це як на драж джах. Ка-
лi на пры кан цы мi ну ла га 
тыд ня пра да лi толь кi 909 
аба не мен таў, то ра нi цай 
17 каст рыч нi ка iх коль-
касць да сяг ну ла ад зна кi ў 
2363 аба не мен ты!

Та рас ШЧЫ РЫ
�

Ха кейХа кей  ��

ЁСЦЬ 30-ТЫ СЯЧ НЫ!

За меж ным жур на ліс там не па трэб на бу дзе 
акрэ ды та цыя МЗС Бе ла ру сі для асвят лен-
ня чэм пі я на ту све ту па ха кеі 2014 го да, які 
прой дзе ў Мін ску. Ад па вед ны ўказ № 477 
«Аб не ка то рых пы тан нях асвят лен ня ме ра-
пры ем стваў чэм пі я на ту све ту па ха кеі 2014 
го да» пад пі саў кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр 
Лу ка шэн ка, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лі да ра.

Да ку мен там пра ду гледж ва ец ца, што акрэ ды та-
цыя прад стаў ні коў за меж ных СМІ ажыц цяў ля ец ца 
Між на род най фе дэ ра цы яй ха кея (ІІХФ) і ў мэ тах 
ап ты мі за цыі пра цэ ду ры асвят лен ня ме ра пры ем-
стваў чэм пі я на ту све ту па ха кеі 2014 го да атры-
ман не акрэ ды та цыі Мі ніс тэр ства за меж ных спраў 
Бе ла ру сі не па трэб на.

«Та кі па ра дак ака жа іс тот ную да па мо гу ў за-
бес пя чэн ні бяз ві за ва га рэ жы му зна хо джан ня прад-
стаў ні коў за меж ных СМІ ў Бе ла ру сі і іх плён най 

ра бо це па асвят лен ні ме ра пры ем стваў чэм пі я на-
ту све ту па ха кеі 2014 го да. Акра мя та го, вы ка-
нан не гэ тай пра цэ ду ры па цвер дзіць ад кры тасць 
бе ла рус кай дзяр жа вы, пры хіль насць да нор маў і 
прын цы паў між на род най прак ты кі пры пра вя дзен ні 
спар тыў ных ме ра пры ем стваў та ко га ран гу», — ад-
зна чы лі ў прэс-служ бе.

Ра зам з тым ва ўка зе пра ду гледж ва ец ца, што 
ў вы пад ку рас паў сюдж ван ня ў пе ры яд з 25 кра са-
ві ка па 31 мая 2014 го да за меж ны мі СМІ ін фар-
ма цый ных па ве дам лен няў і (або) ма тэ ры я лаў, не 
звя за ных з асвят лен нем ме ра пры ем стваў чэм пі я-
на ту све ту па ха кеі 2014 го да, іх прад стаў ні кам для 
ажыц цяў лен ня на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла ру сі 
пра фе сій най дзей нас ці па тра бу ец ца атры ман не 
акрэ ды та цыі МЗС у ад па вед нас ці з за ка на даў-
ствам.

Указ ус ту пае ў сі лу з дня яго афі цый на га апуб-
лі ка ван ня.

ЗА МЕЖ НЫМ ЖУР НА ЛІС ТАМ 
АКРЭДЫТАЦЫЯ МЗС НЕ СПАТРЭБІЦЦА

Так ад ка заў на пы тан не 
жур на ліс таў пра тое, як 
ста вяц ца ка му наль ні кі да 
ін фар ма цыі, што гэ тая зі ма 
ў Бе ла ру сі, па вод ле пра гно-
заў за ход ніх сі ноп ты каў, 
бу дзе над звы чай су ро вай, 
на чаль нік упраў лен ня жыл-
лё вай гас па дар кі Мі ніс тэр-
ства жыл лё ва-ка му наль-
най гас па дар кі Бе ла ру сі 
Эд мунд ГРЫШ КЕ ВІЧ.

Ён за явіў, што за пуск сіс тэ-
мы ацяп лен ня ў кра і не прай шоў 
у штат ным рэ жы ме, ня гле дзя чы 
на тое, што сё ле та ацяп лен не 
прый шло ся за пус каць у пер шыя 
дні каст рыч ні ка.

На чаль нік ад дзе ла энер-
ге ты кі і на ву ко ва-тэх ніч на га 
раз віц ця Мі ніс тэр ства жыл-
лё ва-ка му наль най гас па дар-
кі Вя ча слаў ШМІДТ ад зна чыў, 
што Мін жыл кам гас су мес на з 
Мін гар вы кан ка мам і абл вы-
кан ка ма мі рых та ваў ся да гэ та-
га зі мо ва га пе ры я ду з улі кам 
маг чы мых не спры яль ных умоў 
на двор'я, моц ных сне га па даў і 
ніз кіх тэм пе ра тур. «Мы так са-
ма зра бі лі для ся бе вы сно вы ў 
хо дзе лік ві да цыі на ступ стваў 
цык ло ну «Хаў ер» і ўлі чы лі іх», 
— ска заў Вя ча слаў Шміт.

Ар га ні за цы я мі ЖКГ ство ра-
ны рэ зер во выя кры ні цы цеп ла-

за бес пя чэн ня, пе ра соў ныя ка-
цель ні. Для лік ві да цыі ава рый  
на сіс тэ мах цеп ла за бес пя чэн ня 
ство ра ны 972 ава рый на-вы ра-
та валь ныя бры га ды коль кас-
цю больш за 8,6 тыс. ча ла век, 

пад рых та ва на 14 пе ра соў ных 
мо дуль ных ка цель няў і 263 аў-
та ма тыч ныя пе ра соў ныя кры ні-
цы элект ра за бес пя чэн ня, пра-
ве дзе на пра вер ка га тоў нас ці 

дыс пет чар скіх служ баў.
У цэ лым, па сло вах Эд мун да 

Грыш ке ві ча, сён ня па пы тан нях 
ацяп лен ня па сту па юць толь кі 
адзін ка выя скар гі, на прык лад, 
на раз па вет ры ван не ба та рэй. 
Па звест ках рэс пуб лі кан скай 
дыс пет чар скай служ бы ма са-
вых скар гаў, што дзесь ці неш та 
не ўклю ча на або хтось ці ад чу-
вае дыс кам форт, не за рэ гіст-
ра ва на.

Апла та ка му наль ных па слуг 
у ацяп ляль ны пе ры яд для стан-
дарт най двух па ка ё вай ква тэ ры 
ў ся рэд нім скла дзе 306,5 тыс. 
руб лёў. Па сло вах спе цы я ліс-
таў, жы ха ра мі пры гэ тым бу дзе 
кам пен са вац ца толь кі 11,3-12 % 
ад кош ту ацяп лен ня.

Свят ла на БУСЬ КО.

«МЫ КОЖ НЫ ГОД РЫХ ТУ ЕМ СЯ 
ДА АНА МАЛЬ НАЙ ЗІ МЫ...»

Рэс пуб лі кан скі ін сты тут мя са-ма лоч най 
пра мыс ло вас ці ар га ні за ваў між на род ны 
на ву ко ва-прак тыч ны се мі нар на тэ му за-
ка на даў ства Мыт на га са ю за ў ма лоч най 
га лі не, каб аб мер ка ваць са спе цы я ліс та мі 
га лі ны ўсе «над вод ныя і пад вод ныя ка мя ні» 
ад увя дзен ня адзі ных тэх ніч ных рэг ла мен-
таў, якія ёсць і мо гуць уз нік нуць у вы ні ку 
яшчэ больш шчыль на га ўза е ма дзе ян ня вы-
твор цаў ма лоч най пра дук цыі Бе ла ру сі, Ра сіі 
і Ка зах ста на.

Тэ ма ак ту аль ная на ват з-за та го, што яшчэ 
све жыя ў па мя ці так зва ныя «ма лоч ныя вой ны» 
— гэ та ка лі ні бы та Бе ла русь неш та там ма лоч-
нае пра да ва ла ў Ра сію з па ру шэн ня мі не ка то рых 
нар ма ты ваў... Час па ка заў, што ў нас, «па ру шаль-
ні каў», як раз і вар та ву чыц ца мно га му. Та му вось 
і са бра лі ся на кан фе рэн цыю прад стаў ні кі амаль 
што ўсіх ма лоч ных за во даў кра і ны ды яшчэ на-
ву коў цы, спе цы я ліс ты сель ска гас па дар ча га ве-
дам ства, бы лі гос ці з-за мя жы — у пры ват нас ці, 
прад стаў ні кі біз нес-гру пы DSM — га ланд скай 
кам па ніі, што зай ма ец ца вы твор час цю бак тэ ры-
яль ных за ква сак і кан цэнт ра таў для ма лоч най і 
ўво гу ле для хар чо вай га лі ны і з'яў ля ец ца пры зна-
ным су свет ным лі да рам у гэ тай спра ве.

Асаб лі вас цю се мі на ра ста ла і тое, што ву чыц-
ца но вым рэг ла мен там пры еха лі з усёй кра і ны 
ме на ві та тыя, хто і ад каз вае за якасць і стан дар ты 
пра дук цыі — тэх но ла гі, кі раў ні кі ад дзе лаў якас ці і 
ла ба ра то рый, спе цы я ліс ты па якас ці, мік ра бі ё ла-
гі, хі мі кі, ве тэ ры на ры з усіх вя до мых ма лоч ных і 
сы ра роб чых за во даў. Як на звы чай на га ча ла ве ка, 
дык на ват ве дан не та го, што на на шых ма лоч ных 

за во дах ёсць та кія спе цы я ліс ты, дае пад ста ву 
піць на шы ке фі ры, ёгур ты, ес ці на шы сы ры без 
ані я кіх су мне ваў. Але ка лі на стаў час Мыт на га 
са ю за — дык ме на ві та Бе ла русь і ар га ні зуе та кія 
прак тыч ныя се мі на ры для вы твор цаў. Яшчэ адзін 
кам плі мент у бок на шых вы твор цаў — ме на ві та 
яны за ха ва лі на прак ты цы дзяр жаў ныя стан дар-
ты вы твор час ці.

І яшчэ ад на пад ста ва, каб па ру піц ца пра якасць 
на шай «ма лоч кі» — не сён ня-заўт ра мно гія кра і ны 
Еў ра са ю за атры ма юць вы па ку та ва нае імі пра-
ва зноў па вя лі чыць вы твор часць ма ла ка, і наш 
еў ра а зі яц кі ры нак ста не шчыль ней шым. Та му, 
каб вы гля даць на ім пры стой на і кан ку рэнт на -
з доль на, наш Мыт ны са юз і му сіць уні фі ка вац ца 
па ўсіх су свет ных нар ма ты вах і ў ме жах на шых 
трох кра ін. Спра ва, зра зу ме ла, не ідзе пра тое, каб 
сыр, вярш кі, смя та на ці тва рог з Ра сіі, Бе ла ру сі ці 
Ка зах ста на бы лі ад ноль ка вы мі на смак (па шы роз-
ныя, жы вё ла роз ных па род і г.д.). Га лоў нае ў гэ тых 
рэг ла мен тах — вы кон ваць агуль ныя нар ма ты вы і 
да моў ле нас ці, не шко дзіць адзін ад на му на рын-
ках, не пе ра бі ваць, як той ка заў, па куп ні ка.

Дру гой на го дай се мі на ра ста ла прэ зен та цыя 
но вай хар чо вай ла ба ра то рыі, што ра бі ла ся па 
іні цы я ты ве ін сты ту та з удзе лам прад стаў ні коў га-
лі ны. Ця пер у ёй па ўсіх су час ных ка но нах бу дуць 
рас пра цоў ваць рэ цэп ты і тэх на ло гіі на роз ныя 
ма лоч ныя пра дук ты, ву чыць спе цы я ліс таў і аб-
мень ва ц ца во пы там, вес ці на ву ко вую ра бо ту. Так 
што тэх ніч ныя рэг ла мен ты на шых ін тэ гра цый ных 
утва рэн няў — нам на ка рысць.

Пят ро РА МАН ЧУК
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НЕ ТА КІ СТРАШ НЫ 
ТЭХ НІЧ НЫ РЭГ ЛА МЕНТ...

Апла та ка му наль ных 
па слуг у ацяп ляль ны 
пе ры яд для стан дарт най 
двух па ка ё вай ква тэ ры ў 
ся рэд нім скла дзе 306,5 тыс. 
руб лёў.

Ка мі тэт дзяр жаў на га кант ро лю 
Гро дзен скай воб лас ці пра вёў 
ма ні то рынг хо ду ма дэр ні за цыі 
на прад пры ем ствах рэ гі ё на.

На роў ным мес цы
Толь кі пас ля ўмя шан ня стар шы ні 

Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Ся мё-
на Ша пі ры ў сі ту а цыю з ад кры тым 
ак цы я нер ным та ва рыст вам «Ка рэ-
лі чы-Лён» вы ра шы ла ся праб ле ма, 
якая, па вод ле ацэн кі Ка мі тэ та дзяр-
жаў на га кант ро лю, бы ла ство ра на на 
роў ным мес цы.

Зда ва ла ся б, да ма дэр ні за цыі на 
прад пры ем стве як след пад рых та ва-
лі ся: усё пра лі чы лі, атры ма лі зго ду на 
ін вес ты цыі — 99 міль яр даў руб лёў 
крэ дыт ных срод каў. З гэ тай су мы 
49 млрд руб. ле тась асво і лі, а да лей 
трэ ба бы ло па бу да ваць вы твор чы 
бу ды нак, за вез ці і зман ці ра ваць лі-
нію і рас па чаць вы пуск пра дук цыі. 
Ад нак... Да пра вя дзен ня Ка мі тэ там 
дзярж кант ро лю пра вер кі на прад-
пры ем стве не атры ма лі да звол на 
бу даў ніц тва, не пра да ста ві лі ў банк 
на леж ным чы нам аформ ле ныя да ку-
мен ты для фі нан са ван ня. Ха ця яшчэ 
ў маі, згод на з да га во рам, па він ны 
бы лі за вез ці лі нію. У вы ні ку тэр мі ны 
ўво ду аб' ек та са рва ныя (вы твор ча га 
бу дын ка ня ма, лі нія не за ве зе на), а 

ўкла дзе ныя ле тась гро шы ака за лі ся 
за ма ро жа ны мі.

На што раз ліч ва лі?
Асоб ныя прад пры ем ствы да пла-

наў ма дэр ні за цыі па ста ві лі ся фар-
маль на, за яў ле ныя аб' ёмы ін вес ты-
цый не пад ма ца ва ны ад па вед ны мі 
раз лі ка мі, свед чыць ма ні то рынг Ка-
мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю.

На прык лад, На ва ель нян скім кам-
бі на там хле ба пра дук таў на сё лет ні 
год за яў ле ны 183 міль яр ды руб лёў ін-
вес ты цый на пра ект ства рэн ня птуш-
ка комп лек су па вы рошч ван ні і пе ра-
пра цоў цы мя са ін дыч кі. У сваю чар гу, 
асва ен не срод каў (ад чуй це роз ні цу!) 
скла ла ўся го... 15 міль ё наў руб лёў — 
гэ та кошт рас пра цоў кі біз нес-пла на. 
Які ж сэнс быў у вы шэй зга да най за яў-
цы, ка лі ад сут ні чае ар хі тэк тур ны пра-
ект, не пра во дзі лі ся мар ке тын га выя 
да сле да ван ні і ацэн ка рын каў збы ту 
пра дук цыі? Ха ця вы ка наць гэ та мож на 
і трэ ба бы ло ра ней, па коль кі бу даў-
ніц тва комп лек су пра ду гледж ва ла ся 
пра гра май раз віц ця птуш ка га доў лі ў 
2011-2015 га дах, за цвер джа най па ста-
но вай ура да. Ча го ча ка лі?

Па доб ная сі ту а цыя на Дзят лаў-
скім він на-га рэ лач ным за вод зе, дзе 
асвое на толь кі 699 міль ё наў руб лёў 
з за яў ле на га на сё лет ні год аб' ёму 
ін вес ты цый 10,4 міль яр да руб лёў.

Кан ку рэн ты не спяць
Ця пер у ААТ «Мас тоў дрэў» рэа лі-

зу ец ца пра ект па ар га ні за цыі вы твор-
час ці драў ні на ва лак ніс тых пліт. Пры-
чым трэ ба мець на ўва зе маг чы мыя 
праб ле мы са збы там та ва ру ў су вя зі 
са ства рэн нем у кра і не ана ла гіч ных 
вы твор час цяў з агуль ным аб' ёмам 
пра дук цыі, які ў 2,5 ра за пе ра вы сіць 
па трэб насць на ша га ўнут ра на га рын-
ку. А вы хад на экс парт звя за ны з 
вы со кай кан ку рэн цы яй з бо ку ра сій-
скіх, ня мец кіх і ін шых вы твор цаў. Пры 
гэ тым за меж ным прад пры ем ствам 
«Кро нас пан» у Смар го ні ўжо рэа лі-
за ва ны ін вест пра ект па вы твор час ці 
драў ні на ва лак ніс тых пліт, а пра ект 
у Мас тах у леп шым вы пад ку за вер-
шыц ца ў кан цы на ступ на га го да.

Вя до ма, мож на па жа даць мас таў-
ча нам пос пе ху ва ўмо вах уз мац нен ня 
кан ку рэн цыі як на ўнут ра ным, так і на 
знеш нім рын ках. А так са ма на га даць, 
што мы ўжо ма ем пе ра на сы чэн не 
рын ку вы ра баў з ячэ іс та га бе то ну, у 
вы ні ку ча го сён ня пра цу юць са стра-
та мі Гро дзен скі кам бі нат бу даў ні чых 
ма тэ ры я лаў і прад пры ем ства «Смар-
гонь сі лі ка та бе тон». Ха ця аб гэ тым 
Ка мі тэт дзяр жаў на га кант ро лю па-
пя рэдж ваў Мін бу дар хі тэк ту ры яшчэ 
ў 2009 го дзе.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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Сі ту а цыяСі ту а цыя  ��

За пла на ва лі і... пра ва лі лі

За дзвюх за бі тых ка зуль 
трое гра ма дзян за пла ці лі 
вель мі да ра гую ца ну. Адзін 
ўспа мі нае пра тое па ля ван-
не ўжо за дро там. Да рэ чы, 
спе цы яль нае па свед чан не 
на па ля ван не і за рэ гіст ра-
ва ную стрэль бу меў толь кі 
адзін з іх, але ён мог зда-
бы ваць у ля сах вы ключ на 
птуш ку.

— Жы хар На ва по лац ка пры-
ехаў у гос ці да зна ё ма га ва Уша чы. 
Пры ха піў з са бой руж жо. У гас па-
да ра так са ма бы ла стрэль ба, праў-

да, не за рэ гіст ра ва ная (ка лісь ці ён 
знай шоў яе ў ле се і па кі нуў са бе). 
Муж чы ны вы ра шы лі па па ля ваць. 
Па да ро зе за еха лі да свай го зна-
ё ма га, які жы ве ў ад ной з вё сак 
Ушац ка га ра ё на, і той па га дзіў ся 
склас ці кам па нію. У Мёр скім ра ё-
не па ляў ні чыя на по лі за бі лі дзвюх 
ка зуль і па гру зі лі ту шы ў ба гаж нік 
аў та ма бі ля. Але іх пла ны па дзя-
ліць зда бы чу па ру шы лі су пра цоў-
нік ДАІ і егер Дзі сен ска га ляс га са, 
— рас ка за ла Свят ла на РА МА-
НОЎ СКАЯ, на мес нік пра ку ро ра 
Мёр ска га ра ё на.

За ўчы не нае зла чын ства жы хар 
рай цэнт ра асу джа ны на 1 год і 6 ме-
ся цаў па збаў лен ня во лі з ад бы ван-
нем па ка ран ня ў па праў чай ка ло ніі 
ва ўмо вах стро га га рэ жы му. Та кое 
стро гае па ка ран не аб умоў ле на 
тым, што на ра хун ку гра ма дзя ні на 
ўжо не ад на су дзі масць. А па коль кі 
яго та ва ры шы па не за кон ным па-
ля ван ні ра ней праб лем з за ко нам 
не ме лі, ім пры зна ча ны штраф: 250 
ба за вых ве лі чынь — жы ха ру На ва-
по лац ка і 200 — вяс коў цу.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-
чыў, што па зi цы я на ваць ся бе ў 
све це вель мi цяж ка. «Але ка лi мы 
ка жам, што па вiн ны быць па-са-
праўд на му су ве рэн ны мi i не за-
леж ны мi i заўт ра, i пас ля заўт ра 
i па кi нуць сва iм дзе цям неш та ў 
спад чы ну, то па вiн ны сцiс нуў шы 
зу бы iс цi сва iм шля хам», — ска заў 
кi раў нiк дзяр жа вы. «Ка лi За хад нас 
у чым-не будзь кры ты куе, зна чыць, 
мы ро бiм пра вiль на, ка лi па чы на-
юць хва лiць — ду май, дзе i што ты 
не так зра бiў», — да даў ён.

Сва бо да — 
гэ та не без за кон не

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 
што ра зу мее сва бо ду як спа кой нае 
жыц цё i па ра дак у гра мад стве, а 
не без за кон не. «Мно гiя ра зу ме юць 
сва бо ду так: вый шаў на ву лi цу — 
што ха чу, тое i раб лю. Але твая сва-
бо да за кан чва ец ца там, дзе па чы-
на юц ца чу жыя iн та рэ сы», — ска заў 
кi раў нiк дзяр жа вы. «Не трэ ба ра зу-
мець сва бо ду так, як нам час та яе 
пад но сяць i дык ту юць. Я га ва ру аб 
сва бо дзе ў больш шы ро кiм сэн се 
сло ва», — ад зна чыў Прэ зi дэнт. — 
Сва бо да — гэ та не без за кон не, гэ та 
спа кой нае i цi хае жыц цё i па ра дак 
у гра мад стве. Я ха цеў бы, каб на 
гэ тым уз роў нi раз гля да лi сва бо-
ду, а не ў тым, што не да зва ля юць 
штось цi ска заць. Ды га ва ры це, што 
хо ча це! Але на ву чы це ся слу хаць iн-
шых, за свой ваць iх во пыт, асаб лi ва 
ста рэй ша га па ка лен ня».

Прэ зi дэнт да даў, што яму ха це-
ла ся б, каб па ка лен не мо ла дзi не 
паў та ра ла па мыл кi баць коў, а ўлiч-
ва ла iх во пыт i iш ло сва iм шля хам, 
атрым лi ва ю чы мак сi мум ад жыц ця.

У бу даў нiц тва Па ла ца 
Не за леж нас цi не ўкла дзе на 
нi ад на го руб ля бюд жэт ных 
срод каў

Сён ня, ска заў Прэ зi дэнт, ён 
час та чуе кры ты ку за Па лац Не-

за леж нас цi. «Але па гля дзi це на 
гэ ты цэнтр — Пло шча сця га, ад-
ноў ле ны «Бел экс па», дзе мы вы-
стаў ля ем най леп шыя да сяг нен нi 
на ша га на ро да, i Па лац Не за леж-
нас цi — яны на ват не ве да юць, 
коль кi гэ та каш туе, за якiя гро шы 
па бу да ва на. Там ня ма нi ад на го 
бюд жэт на га руб ля. Дрэн на, што 
гэ та па бу да ва на? Гэ та — сiм вал, 
i для кра i ны, як i для лю бо га ча ла-
ве ка, гэ та вель мi важ на. Асаб лi ва 
ця пер, ка лi мы хо чам прэ зен та-
ваць ся бе».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-
чыў, што Па лац Не за леж нас цi бу-
дзе ад кры ты для лю дзей. «Гэ та не 
рэ зi дэн цыя Прэ зi дэн та. Там, праў-
да, ёсць адзiн ра бо чы ка бi нет для 
Прэ зi дэн та, больш там ка бi не таў 
ня ма», — ска заў кi раў нiк дзяр-
жа вы. Прэ зi дэнт ад зна чыў, што ў 
па ла цы бу дуць вы стаў ляц ца i па-
да рун кi Прэ зi дэн та, кар цi ны, якiя 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пры вёз з 
тых кра iн, якiя ён на вед ваў. «Але 
гэ тым цэнт рам мы пад крэс лi лi тое, 
што мы ства ры лi сваю дзяр жа ву», 
— ска заў ён. Кi раў нiк дзяр жа вы 
ад зна чыў, што ха цеў бы, каб у па-
ла цы пра хо дзi лi важ ныя i зна ка-
выя для кра i ны ме ра пры ем ствы: 
напры кла д, су стрэ чы дэ ле га цый 
за меж ных дзяр жаў, уша на ван не 
шмат дзет ных баць коў, пры ём у пi-
я не ры дзя цей з усёй рэс пуб лi кi.

Прэ зi дэнт звяр нуў ува гу на тое, 
што ўсё ў Па ла цы Не за леж нас цi 
зроб ле на з ай чын ных ма тэ ры я-
лаў i са мi мi бе ла ру са мi. «Ён дэ-
ман струе, на што здоль ныя на шы 
лю дзi. Вось усе ка жуць, што шмат 
хто з'яз джае на за роб кi. Але мы ж 
не за кры ем iх тут, у нас не тур ма, 
а ад кры тая кра i на. Вось тыя, хто, 
так бы мо вiць, за стаў ся, i зра бi лi 
та кую пры га жосць. I мы бу дзем 
гэ та па каз ваць», — ска заў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Ад ра джэн ню гiс то ры ка-
куль тур най спад чы ны — 
сур' ёз ная ўва га

Сту дэнт пя та га кур са гiс та рыч-
на га фа куль тэ та Яра слаў Хом чан-

ка вы ка заў дум ку аб не аб ход нас цi 
больш ак тыў ных дзе ян няў з бо ку 
дзяр жа вы па ад наў лен нi пом нi каў 
гiс то рыi i ар хi тэк ту ры, пры цяг нен нi 
да гэ та га пра цэ су бiз не су. Па вод-
ле слоў Прэ зi дэн та, дзяр жа ва на-
дае сён ня да во лi сур' ёз ную ўва гу 
ад ра джэн ню гiс то ры ка-куль тур най 
спад чы ны. «Так, мы маг лi б ад на-
вiць усе за мкi за ад ну пя цi год ку, 
але, на мой по гляд, i гэ та мо жа 
не спа да бац ца гiс то ры кам, што 
тут ся дзяць, на ця пе раш нiм эта пе 
важ ней для ты сяч шмат дзет ных 
сем' яў па бу да ваць ква тэ ры, чым 
з ру iн i по пе лу ад наў ляць за мкi», 
— ад зна чыў ён.

Кi раў нiк дзяр жа вы зга дзiў ся з 
дум кай, што да ад ра джэн ня гiс то-
ры ка-куль тур най спад чы ны трэ ба 
больш ак тыў на пра цяг ваць бiз нес, 
ства раць для яго ад па вед ныя 
льго ты. «Па шэ ра гу iн ды вi ду аль-
ных пра ек таў мы iдзём на гэ та. 
Але па вер це, што пры ват нi кi не 
кi ну лi ся ад наў ляць за мкi. На жаль, 
мно гiя бiз нес ме ны ба чаць у гэ тым 
толь кi ка мер цый ны iн та рэс. Та му, 
пра да стаў ля ю чы льго ты на ад наў-
лен не та го цi iн ша га са цы яль на га 
аб' ек та, мы па вiн ны вель мi дак-
лад на ага вор ваць умо вы, каб у 
вы нi ку, бу дзе гэ та за мак, уста но ва 
ахо вы зда роўя або спар тыў ны аб'-
ект, ён ад па вя даў свай му пры зна-
чэн ню», — пад крэс лiў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Ён так са ма па ве да мiў, што Бе-
ла русь пра цяг вае вес цi пе ра га во-
ры з Ра сi яй аб вяр тан нi ў кра i ну 
бе ла рус кiх куль тур на-гiс та рыч ных 
каш тоў нас цяў. Кi раў нiк дзяр жа вы 
пад крэс лiў, што зу сiм ня даў на га-
ва рыў з Прэ зi дэн там Ра сii аб вяр-
тан нi Слуц кiх па ясоў. «Пе ра га во-
ры iдуць цяж ка. Ду маю, пы тан не 
мы вы ра шым, i бу дзе прык лад 
вяр тан ня гэ тых каш тоў нас цяў», 
— ска заў ён. Аляк сандр Лу ка-
шэн ка так са ма рас ка заў, што ў 
Бе ла ру сi за вяр ша ец ца ства рэн-
не лi нii па вы твор час цi Слуц кiх 
па ясоў. «Гэ та бу дуць са праўд ныя 
Слуц кiя па ясы, зроб ле ныя па тэх-
на ло гii та го ча су», — ад зна чыў 
Прэ зi дэнт.

«ЦЯРП ЛI ВА БУ ДУ ЕМ 
СВОЙ ДОМ»

А не шкодзь!А не шкодзь!  ��
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