
ХЛЕБ З ЗЯМ ЛІ СА ФІІ СЛУЦ КАЙХЛЕБ З ЗЯМ ЛІ СА ФІІ СЛУЦ КАЙ
ЧАРГОВЫ ЭТАП ПЛЁН НА ГА 

СУ ПРА ЦОЎ НIЦ ТВА
Аляк сандр Лу ка шэн ка па цвяр джае цi ка васць Бе ла ру сi да раз-
вiц ця су пра цоў нiц тва з Турк ме нi ста нам па ўсiх на прам ках. Аб 
гэ тым кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы за явiў учо ра ў Ашха ба-
дзе на пе ра га во рах з прэ зi дэн там Турк ме нi ста на Гур бан гу лы 
Бер ды му ха ме да вым, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Як ад зна чыў бе ла рус кi лi дар, што га до выя кан так ты i су стрэ чы 
прэ зi дэн таў дзвюх кра iн да юць маг чы масць тры маць на кант ро лi 
рэа лi за цыю знач ных су мес ных пра ек таў. «I гэ та дае вель мi доб ры 
эка на мiч ны эфект», — ска заў ён. Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-
лiў, што ганд лё ва-эка на мiч ныя ад но сi ны Бе ла ру сi i Турк ме нi ста на 
раз вi ва юц ца вель мi па спя хо ва: «Дай бог, каб з усi мi дзяр жа ва мi 
бы ло так. За 5 га доў у пяць ра зоў вы рас та ва ра аба рот. Гэ та вель мi 
доб рыя тэм пы для на шых кра iн». «Мы i да лей бу дзем вель мi чу ла 
рэ ага ваць на ва шы прось бы, ра бiць усё, што па жа дае турк мен скi 
бок па ства рэн ні i раз вiц ці су мес ных вы твор час цяў, як у Бе ла ру сi, 
так i ў Турк ме нi ста не», — за пэў нiў бе ла рус кi лi дар. Ён за явiў так-
са ма, што Бе ла русь на дае пры яры тэт нае зна чэн не якас на му вы ка-
нан ню кант рак та на бу даў нiц тва Гар лык ска га гор на-аба га чаль на га 
кам бi на та. «Мы да мо вi лi ся, што ў блi жэй шы час у Турк ме нi стан 
пры бу дзе гру па спе цы я лiс таў на ча ле з прэм' ер-мi нiст рам, якая 
кан чат ко ва ўрэ гу люе ўсе праб ле мы, што, маг чы ма, iс ну юць пры 
бу даў нiц тве Гар лык ска га кам бi на та, i да ло жыць кан чат ко вы гра фiк 
увя дзен ня яго ў строй», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У сваю чар гу Гур бан гу лы Бер ды му ха ме даў у час пра ве дзе ных 
пе ра га во раў пад крэс лiў, што гран ды ёз ны пра ект па бу даў нiц тве 
Гар лык ска га гор на-аба га чаль на га кам бi на та з'яў ля ец ца сiм ва лам 
двух ба ко ва га эка на мiч на га су пра цоў нiц тва. «Мы бу дзем удзя ляць 
хо ду бу даў нiц тва са мую пiль ную ўва гу, каб да сяг ну тыя да моў ле-
нас цi бы лi якас на вы ка на ны», — ад зна чыў ён.

Што да ты чыц ца сфе ры па лi ты кi i дып ла ма тыi, кi раў нiк бе ла рус-
кай дзяр жа вы пад крэс лiў, што ў Бе ла ру сi i Турк ме нi ста на нi ко лi не 
бы ло на конт гэ та га роз на га лос сяў, ба кi ма юць адзi ныя по гля ды на 
мiж на род ны па ра дак дня i ак тыў на пад трым лi ва юць адзiн ад на го 
на пля цоў ках мiж на род ных ар га нi за цый.

Абод ва прэ зi дэн ты ад зна чы лi ак тыў нае раз вiц цё су пра цоў нiц тва 
ў гу ма нi тар най сфе ры. Не каль кi ты сяч сту дэн таў з Турк ме нi ста на 
атрым лi ва юць аду ка цыю ў бе ла рус кiх на ву чаль ных уста но вах. 
У су вя зi з гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па на ваў ства рыць 
свое асаб лi вы ма ла дзёж ны «турк мен скi аст ра вок», дзе бы лi б, 
на прык лад, iн тэр на ты або гас цi нi цы для гэ тых юна коў i дзяў чат. 
Бе ла русь га то ва па шы раць i нада лей экс парт аду ка цый ных па-
слуг у Турк ме нi стан. Кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы па дзя ка ваў 
турк мен ска му лi да ру за вы со кую ацэн ку аду ка цый ных па слуг, 
што пра да стаў ля юц ца Турк ме нi ста ну. Ця пер аду ка цыю ў Бе ла ру-
сi атрым лi ва юць больш як 8 тыс. турк мен скiх сту дэн таў. Акра мя 
та го, у су вя зi з бу даў нiц твам Гар лык ска га гор на-аба га чаль на га 
кам бi на та пра во дзiц ца пад рых тоў ка спе цы я лiс таў ся рэд ня га звя-
на. «Ка лi гэ та бу дзе па трэб на турк мен ска му бо ку, мы бу дзем i ў 
да лей шым удас ка наль ваць гэ ты пра цэс. Вы ска за лi аб тым, што 
за цi каў ле ны ў ад крыц цi та ко га цэнт ра па пад рых тоў цы спе цы я-
лiс таў ся рэд ня га звя на ў Турк ме нi ста не, — ад зна чыў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка, звяр та ю чы ся да Гур бан гу лы Бер ды му ха ме да ва. — Мы 
га то вы гэ ты во пыт пе ра даць, та му што поў нас цю за ха ва лi ў Бе-
ла ру сi гэ ты на пра мак».

Сён ня аг ра ся дзі бы ёсць ва ўсіх аб-
лас цях на шай кра і ны, і ў кож най з 
іх — свая іск рын ка. Па ка заць яе 
мож на на рэс пуб лі кан скім кон кур-
се «Леп шая аг ра эка ся дзі ба го да», 
які сё ле та ўжо пя ты раз пра хо дзіць 
пры пад трым цы Бе ла грап рам бан-
ка. Гас па да ры, якія па каз ва юць 
свае «ма ёнт кі» ту рыс там, зма га-
юц ца ў на мі на цы ях «За ха ван не бе-
ла рус кіх тра ды цый», «Эка ся дзі ба 
го да», «Стыль і гар мо нія», «Зда-
ро вы лад жыц ця», «Гас цін насць». 
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» на ве да-
ла не ка то рыя аг ра ся дзі бы Мін скай 
воб лас ці і да ве да ла ся, чым яны 
здзіў ля юць сва іх гас цей.

ЯКІ ДА ГЛЯД, ТА КІ І ЛАД
Пер шым у сва іх ула дан нях нас су-

стрэў гас па дар ся дзі бы «У Пры лес сі», 
што ў Мін скім ра ё не, Сяр гей Рукш-
та. Перш-на перш муж чы на па вёў нас 
па гля дзець на ку рэй, якіх ён тры мае. 
Га дуе Сяр гей і тру соў, вы рошч вае яб-
лы кі і віш ні. На яго пад вор ку мож на 
ад кры ваць му зей бе ла рус ка га по бы ту 
— столь кі там пра саў, ка лаў ро таў, ступ 
ды ін шых гас па дар чых пры лад, якія на-
шы прод кі вы ка рыс тоў ва лі яшчэ да ся-
рэ дзі ны мі ну ла га ста год дзя. Гас па дар 
ве дае толк у бу даў ніц тве, і шмат ча го 
ў трох ха тах, з якіх скла да ец ца ся дзі-
ба, зроб ле на ім улас на руч на. Са мае 

ці ка вае і ад мет нае муж чы на 
бе ра жэ як зрэн ку во ка. Гэ та 
— шмат лі кія тра феі, зда бы-
тыя гас па да ром-па ляў ні чым. 
У спе цы яль ным «тра фей ным» 
па коі на сце нах за ма ца ва ны 
чу ча лы пту шак і баб ра, га ло-
вы дзі ка і але ня. Та му і гас цей 
сва іх Сяр гей за баў ляе па ля-
ван нем — як са мой дзе яй, так 
і роз ны мі ці ка вы мі бай ка мі, 
якія ён май стар рас-
па вя даць.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

6 ЛІСТАПАДА  2013 г. СЕРАДА Кошт 1800 рублёў№ 210  (27575)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЛІЧБА ДНЯ

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

У Мін ску пад час даб ра чын-
най ак цыі «Сям'я—сям'і» за 
каст рыч ні к са бра на больш 
за 400 т рэ чаў і бы та вой тэх ні-
кі для ма ла за бяс пе ча ных гра-
ма дзян, шмат дзет ных сем' яў, 
дзя цей-сі рот.

У кон кур се ма ла до га да ку-
мен таль на га кі но «Ліс та па да» 
пе ра маг ла кар ці на «Пас ля 
Вры цэ на» (рэ жы сёр Да ні эль 
Аб ма, Гер ма нія).

ДАІ го ра да Мін ска з 5 ліс-
та па да ак ты ві зуе ра бо ту па 
кант ро лі за вы ка нан нем пра-
ві лаў пры пын ку і пар коў кі ў 
цэнт ры ста лі цы. У пры ват нас-
ці, уз моц не ны кант роль бу дзе 
ўста ля ва ны за ву лі ца мі Ін тэр-
на цы я наль ная, Кам са моль-
ская і Рэ ва лю цый ная.

Ка лін ка віц кая зве ра гас-
па дар ка пер шай у Бе ла ру сі 
атры ма ла сер ты фі кат Фін-
ска га пуш но га аў кцы ё ну, які 
з'яў ля ец ца свое асаб лі вым 
зна кам якас ці для прад пры-
ем стваў пуш ной зве ра га доў-
лі. Гэ ты да ку мент так са ма 
па цвяр джае, што ў зве ра гас-
па дар цы пад трым лі ва юц ца 
доб рыя ўмо вы для ўтры ман-
ня жы вёл.
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ІН ДЫЯ АД ПРА ВІ ЛА ДА МАР СА КАС МІЧ НЫ АПА РАТ
Ін дыя ў аў то рак за пус ці ла пер шы ў гіс то рыі кра і ны бес пі лот ны апа рат для да сле да ван ня Мар са. Спа-

да рож нік «Ман галь ян» на ра ке це-нось бі це PSLV C25 стар та ваў з кас ма дро ма ў ін дый скім шта це Анд-
хра-Пра дэш у 14:45 па мяс цо вым ча се. За пуск ра ке ты са спа да рож ні кам прай шоў па спя хо ва. Не ўза ба ве 
пас ля за пус ку зонд ад дзя ліў ся ад ра ке ты і па чаў вы хад на эліп тыч ную ар бі ту Зям лі. Яго па да рож жа да 
Мар са па він на рас па чац ца 1 снеж ня і за вяр шыц ца пры клад на праз 10 ме ся цаў (300 дзён) — 24 ве рас ня 
2014 го да. Гэ та пер шая мар сі ян ская мі сія ў гіс то рыі ін дый скай кас міч най пра гра мы. Ка лі ўсё прой дзе па-
спя хо ва, Ін дыя ста не чац вёр тай у све це кра і най, якая ад пра ві ла кас міч ны апа рат да Чыр во най пла не ты. 
Ра ней гэ та ўда ва ла ся толь кі СССР, ЗША і Еў ра пей ска му са ю зу. Мар сі ян скія ж мі сіі Япо ніі і Кі тая за вяр-
шы лі ся ня ўда ла.

БРЫ ТАН ЦАЎ ЗА ПА ДО ЗРЫ ЛІ Ў ШПІ Я НА ЖЫ ЗА ЎЛА ДА МІ ГЕР МА НІІ
Бры тан скія спец служ бы пра вод зяць пра слу хоў ван не ня мец кіх па лі ты каў на тэ ры то рыі Гер ма ніі. Пра гэ та 

5 ліс та па да на пі са ла The Іndependent са спа сыл кай на сак рэт ныя да ку мен ты, пра да стаў ле ныя Эд вар дам 
Сноў дэ нам. Па вод ле ін фар ма цыі вы дан ня, на да ху па соль ства Вя лі ка бры та ніі 
ў Бер лі не ўста ноў ле ны спе цы яль ныя пры ста са ван ні, з да па мо гай якіх вя дзец ца 
пра слу хоў ван не раз моў па лі ты каў і жур на ліс таў. Дып мі сія зна хо дзіц ца ўся го за 
не каль кі со цень мет раў ад Бун дэс та га і ад офі са канц ле ра Гер ма ніі Ан ге лы Мер-
кель. Пры ста са ван ні для са чэн ня зна хо дзяц ца на да ху па соль ства з мо ман ту яго 
ад крыц ця ў 2000 го дзе. Пры гэ тым аб іх са праўд ным пры зна чэн ні ін фар ма ва на 
толь кі не вя лі кая коль касць су пра цоў ні каў дып мі сіі. Афі цый ныя прад стаў ні кі ўра да 
Вя лі ка бры та ніі ад мо ві лі ся ад каз ваць на пы тан ні аб маг чы мым пра слу хоў ван ні, 
пад крэс ліў шы, што «не ка мен ту юць пы тан ні, звя за ныя з раз вед кай».

ЗДОЛЬ НАСЦЬ МОЗ ГА СУ ПРА ЦІЎ ЛЯЦ ЦА СТА РЭН НЮ
АКА ЗА ЛА СЯ СПАД ЧЫН НАЙ

Гру па да след чы каў з ЗША да ка за ла тое, што на хут касць ста рэн ня 
моз га ўплы ва юць ге ны. На ву коў цы змаг лі вы зна чыць тое, што ме на-
ві та з ге не тыч ны мі, а не ней кі мі ін шы мі фак та ра мі звя за на па воль нае 
па гар шэн не каг ні тыў ных здоль нас цяў. Акра мя та го, ге не тыч ныя фак-
та ры ад бі ва юц ца і на па мян шэн ні аб' ёму моз га, які зай ма ец ца бе лым 
рэ чы вам — гэ та зна чыць, ад рост ка мі нер во вых кле так. Спе цы я ліс ты 
лі чаць, што аб ге не тыч най схіль нас ці да больш хут ка га ста рэн ня мож-
на га ва рыць до сыць упэў не на.

КІ РАЎ НІ КУ «УРАЛ КА ЛІЯ» 
ПРАД' ЯВІ ЛІ Ў РА СІІ 
АБ ВІ НА ВАЧ ВАН НЕ

ПА ДВУХ АР ТЫ КУ ЛАХ
Ге не раль на му ды рэк та ру «Урал ка лія» Ула-

дзі сла ву Баў мгерт не ру па гра жае ў Ра сіі да 
дзе ся ці га доў ту рэм на га зня во лен ня. Пра гэ та 
па ве дам ляе «Ін тэр факс».

Па ін фар ма цыі 
су раз моў цы агенц-
тва, Баў мгерт не ру 
за воч на прад' яў ле на 
аб ві на вач ван не па 
трэ цяй част цы 33-га 
ар ты ку ла і дру гой 
част цы 201-га ар ты-
ку ла КК РФ («Зло ўжы ван не паў на моц тва мі, 
што па цяг ну ла цяж кія на ступ ствы»). Як лі чаць 
след чыя, ген ды рэк тар «Урал ка лія» быў не па-
срэд ным ар га ні за та рам зла чын ства і кі ра ваў 
са ўдзель ні ка мі.

У ся рэ дзі не каст рыч ні ка ў След чым ка-
мі тэ це РФ па ве да мі лі, што ў да чы нен ні да 
Баў мгерт не ра за ве дзе на кры мі наль ная спра-
ва па ар ты ку ле «Зло ўжы ван не паў на моц тва-
мі». Пра аб ві на вач ван ні па дру гім ар ты ку ле ў 
да чы нен ні да кі раў ні ка «Урал ка лія» та ды не 
га ва ры ла ся.

21 каст рыч ні ка Бас ман ны суд Маск вы за-
воч на арыш та ваў Баў мгерт не ра і аб вяс ціў яго 
ў між на род ны вы шук. Та кім чы нам ра сій скі 
бок вы ка наў усе фар маль нас ці для на кі ра ван-
ня ха дай ніц тва аб эк стра ды цыі ген ды рэк та ра 
«Урал ка лія» з Бе ла ру сі.
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НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     + 7°
Віцебск     + 7°
Гомель     + 12°
Гродна     + 7°
Магілёў     + 10°
Мінск     + 8°  

Агуль на вя до ма, што зда ча 
жы ло га па мяш кан ня 
(ква тэ ры, па коя, до ма) 
уна ём ус кла дае на 
ўлас ні ка аба вя зак 
па вы пла це па да тку. 
Ня ве дан не або дрэн нае 
ве дан не асаб лі вас цяў 
па дат ка аб кла дан ня 
ўлас ні ка мі жы лых 
па мяш кан няў, якія зда юць 
іх, пры во дзіць да ўзнік нен ня 
кан флік таў. Ме на ві та 
та му пад атко выя ор га ны 
тлу ма чаць, як пра віль на 
здаць жы лое па мяш кан не 
ўна ём і вы пла ціць па да ткі.

Пра па ну ем ал га рытм 
зда чы ква тэ ры ў арэн ду

Да па чат ку ажыц цяў лен ня дзей нас-
ці гра ма дзя не аба вя за ны за клю чыць у 
пісь мо вай фор ме ад па вед ны да га вор 
най му (пад най му) жы ло га па мяш кан-

ня. Ён скла да ец ца ў трох эк зэмп ля рах і 
змя шчае на ступ ныя іс тот ныя ўмо вы:

— прад мет да га во ра най му (пад най-
му) жы ло га па мяш кан ня;

— тэр мін дзе ян ня да га во ра най му 
(пад най му) жы ло га па мяш кан ня (для 
да га во раў най му жы лой не ру хо мас ці, 
за клю ча ных на пэў ны тэр мін);

— па мер пла ты за ка ры стан не жы лым 
па мяш кан нем і тэр мін яе ўня сен ня;

— тэр мін уня сен ня пла ты за жыл-
лё ва-ка му наль ныя па слу гі (у вы пад ку, 
ка лі ў ад па вед нас ці з за ка на даў чы мі 
ак та мі або да га во рам най му жы ло га 
па мяш кан ня най маль нік жыл ля аба вя-
за ны ўно сіць пла ту за жыл лё ва-ка му-
наль ныя па слу гі).

Да вы зна ча на га ў да га во ры най му 
тэр мі ну фак тыч на га пра да стаў лен ня 
жы ло га па мяш кан ня ўна ём фі зіч ная 
асо ба аба вя за на за рэ гіст ра ваць та кі 
да га вор у мяс цо вым вы ка наў чым і рас-
па рад чым ор га не або ў ар га ні за цыі, 
якая ажыц цяў ляе экс плу а та цыю жыл-
лё ва га фон ду і (або) якая прад стаў-
ляе жыл лё ва-ка му наль ныя 
па слу гі.

Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нік  �� Ад па чы нак у вёс цыАд па чы нак у вёс цы  ��

ЗДЫМ НАЯ КВА ТЭ РА 
ДЛЯ ЎЛАС НІ КА — НЕ ТОЛЬ КІ 

ДА ДАТ КО ВЫ ДА ХОД...
Як здаць жы лое па мяш кан не ўна ём, 

не па ру ша ю чы за ка на даў ства

ДЗВЮ МА-ТРЫ МА 
ПА СЛУ ГА МІ

ТУ РЫС ТА 
ЎЖО НЕ ПРЫ ВА БІШ
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На тал ля ЧАР НЮК, кі раў нік за слу жа на га ама тар ска га 
ка лек ты ву Рэс пуб лі кі Бе ла русь, ха рэа гра фіч на га ан самб ля 
«Зор ка» дзяр жаў най уста но вы «Цэнтр Куль ту ры «Ві цебск».

— Да 50 га доў я прак тыч на ні дзе не бы ла... І вось ужо га доў сем як два ра зы на 
год аба вяз ко ва ку ды-не будзь з'яз джаю — па гля дзець свет. Да па ма га юць вуч ні, якія 
жы вуць у роз ных кра і нах. А ў Бе ла ру сі во сен ню клас ны ад па чы нак на ры бал цы і пад-
час «ці ха га па ля ван ня» — у гры бах. На во зе ры На рач вель мі пры го жа ў гэ тую па ру, 
і тур баз там ха пае на лю бы густ. А бы ва ем мы там з ан самб лем у азда раў лен чым 
лет ні ку «Зуб ра ня».

Мі ха іл АКІ МАЎ, бор тін жы нер са ма лё та «Іл-76»,
(жы ве ў Пско ве).

— Даў но ні дзе не ад па чы ваў, тым больш у Бе ла ру сі. Мо жа, Мінск? У ста лі цы Бе ла-
ру сі па служ бо вых спра вах у ка ман дзі роў ках бы ваю. Апош ні раз — ле тась. Тра ец кае 
прад мес це, ста рая ра ту ша, а по бач — пас ля ва ен ны цэнтр, не менш пры го жы. Што 
яшчэ? На пэў на, Лід скі за мак, Брэст, Ха тынь. Апош нія два мес цы на огул кож на му 
раю аба вяз ко ва на ве даць, каб па мя таць аб подз ві гу на шых дзя доў і жа хах Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. Ну і Ві цебск, вя до ма ж. Вядома, бы ло б лепш пры ехаць ле там на 
між на род ны фес ты валь мас тац тваў «Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску». Але і без яго ёсць 
што па гля дзець, асаб лі ва ка лі ў го ра дзе 13 га доў пра жыў.

Тац ця на ІВА НОЎ СКАЯ, рэ дак тар тэ ле ра дыё кам па ніі
«Ві цебск».

— Па-пер шае, усё за ле жыць ад на двор'я. І яшчэ ад та го, што ча ла век лю біць. Я, 
да рэ чы, на ра дзі ла ся во сен ню — у каст рыч ні ку. Мо жа, та му люб лю адзі но ту, а яшчэ — 
доб рую лі та ра ту ру, філь мы. Бы ла б толь кі ў вод пус ку, знай шла, чым бы зай мац ца. 
Да рэ чы, з за да валь нен нем па гля дзе ла фільм «Леп шая пра па но ва» з Джэф ры Ра шам 
у га лоў най ро лі.

На ват у дождж з'ез дзі ла б на да чу, а мо жа, у Брас лаў. Бы ло б там цу доў на па ся-
дзець ля ка мі на з доб ры мі гар ба тай і кні гай. Для мя не ра ман ты ка — па жыц ці, і гэ та 
аб са лют на не за ле жыць ад па ры го да. А сё лет няя во сень у Ві цеб ску на са мрэч за ла-
тая: та кая ча роў ная, не бы ло доў га даж джоў. Мож на ў та кія дні на ват не вы яз джаць 
за го рад, а да стат ко ва пры ехаць у парк...

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ДЗЕ, НА ВАШ ПО ГЛЯД,
МОЖ НА АД ПА ЧЫЦЬ У БЕ ЛА РУ СІ ВО СЕН НЮ?

Доб рая на вi наДоб рая на вi на  ��

НО ВЫЯ СА ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ АБ' ЕК ТЫ 
НА СТО ЛIН ШЧЫ НЕ

На пя рэ дад нi каст рыч нiц кiх свят у Сто лiн скiм ра ё не бу дуць 
ура чыс та ад кры ты два са цы яль ныя аб' ек ты. У вёс цы Рэ мель 
уз ве дзе ны но вы дзi ця чы са док, якi пры няў ужо 75 вы ха ван-
цаў. Для Сто лiн шчы ны гэ та асаб лi ва ак ту аль на: у ра ё не жы ве 
больш за паў та ры ты ся чы шмат дзет ных сем'яў.

А ў Аль ша нах, вя до май агу роч най ста лi цы Па лес ся, уве дзе ны ў 
строй но вы фiз куль тур на-азда раў лен чы комп лекс. Там ця пер мож на 
гу ляць у ва лей бол, бас кет бол, ёсць за ла для мi нi-фут бо ла, аб ста ля-
ва на трэ на жор ная за ла. Бюд жэ ту бу доў ля абы шла ся ў 20,6 мiль яр да 
руб лёў. «У Аль ша нах жы вуць пра ца вi тыя лю дзi, у iх па вiн ны быць 
умо вы для зда ро ва га ад па чын ку», — га ва ры ла ся яшчэ на ад крыц-
цi па пя рэд ня га спар тыў на га аб' ек та ў Сто лi не ме сяц та му. I вось у 
Аль ша ны прый шло свя та. Ча ка ец ца, што па вiн ша ваць вяс коў цаў 
пры е дзе стар шы ня абл вы кан ка ма Кан стан цiн Су мар.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ

�

Да ра гiя су ай чын нi кi!
Сар дэч на вiн шую вас з Днём Каст рыч нiц кай рэ ва лю цыi.
Амаль ста год дзе ад дзя ляе нас ад гэ тай да ты. Але i сён ня Каст-

рыч нiц кая рэ ва лю цыя, якая ад бы ла ся пад зна кам гу ма нiс тыч ных 
каш тоў нас цей i дэ ма кра тыч ных сва бод, не страч вае свай го зна чэн ня як зна мя наль ная па дзея су свет най 
гiс то рыi.

Бяс плат ныя аду ка цыя i ме ды цын скае аб слу гоў ван не, вась мi га дзiн ны ра бо чы дзень, лiк вi да цыя са-
слоў ных пры вi лей, сва бо да ве ра выз нан ня i роў насць гра ма дзян скiх пра воў жан чын i муж чын — гэ тыя i 
iн шыя да бро ты, якiя зда юц ца нам на ту раль ны мi i не ад' ем ны мi, з'яў ля юц ца за ва ё ва мi та го ча су.

Аб ве шча нае са вец кай ула дай пра ва на цый на са ма вы зна чэн не ста ла фун да мен там, на якiм мы па-
бу да ва лi су ве рэн ную Ай чы ну — Рэс пуб лi ку Бе ла русь. Да сяг нен нi, якi мi га на рыц ца не за леж ная Бе ла русь 
сён ня: моц ная на род ная ўла да, што аба пi ра ец ца на сiс тэ му са ве таў дэ пу та таў усiх уз роў няў, са цы яль на 
ары ен та ва ная эка но мi ка, вы со ка раз вi тыя аду ка цыя, на ву ка i куль ту ра — у мно гiм за сна ва ны на па тэн-
цы я ле, на бы тым у БССР.

Па доб рай тра ды цыi 7 лiс та па да пры ня та су стра каць пра цоў ны мi па да рун ка мi. У бя гу чым го дзе да 
гэ та га дня ў роз ных кут ках кра i ны зда юц ца ў строй но выя да мы, пра мыс ло выя i са цы яль ныя аб' ек ты — 
свед чан нi рос ту даб ра бы ту на ро да.

Упэў не ны, што гэ та свя та заў сё ды бу дзе ад зна чац ца ў Бе ла ру сi як сiм вал на шай па ва гi да слаў ных 
тра ды цый i здзяйс нен няў мно гiх па ка лен няў.

Жа даю вам, да ра гiя су ай чын нi кi, моц на га зда роўя, шчас ця, ура жаль ных пос пе хаў i да сяг нен няў у 
iмя на шай лю бi май Ра дзi мы.

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

ФУНДАМЕНТ АЙЧЫНЫ

160,7 ты сячы
жы ха роў Бе ла ру сi атры ма-
лi ў сту дзе нi-ве рас нi гэ та га 
го да дзяр жаў ную ад рас ную 
са цы яль ную да па мо гу на 
агуль ную су му Br278,3 млрд, 
па ве да мi лi ва ўпраў лен нi 
дзяр жаў най са цы яль най 
пад трым кi на сель нiц тва 
Мi нiс тэр ства пра цы i са-
цы яль най аба ро ны. Што ме-
сяч ная са цы яль ная да па мо га 
пры зна ча на 57,7 тыс. ча ла-
век, ад на ра зо вая са цы яль-
ную да па мо га — 24,1 ты ся-
чы, за бяс пе ча на пра дук та мi 
хар ча ван ня 42,2 тыс. дзя цей 
ва ўзрос це да 2 га доў... У цэ-
лым коль касць атры маль-
нi каў ДАСД у па раў на ннi з 
ана ла гiч ным пе ры я дам 2012 
го да па мен шы ла ся на 31%, 
су ма дзяр жаў най ад рас най 
да па мо гi — на 8,5%.

Слуц кі хле ба за вод рых ту ец ца да ўдзе лу на спе цы я-
лі за ва най вы ста ве «Пра дэкс па-2013», якая прой дзе ў 
ста лі цы на на ступ ным тыд ні. Пра дук цыю свай го прад-
пры ем ства — а гэ та амаль 80 най мен няў хле ба бу лач ных 
і кан ды тар скіх вы ра баў — бу дзе прад стаў ляць ра зам з 
ін шы мі спе цы я ліс та мі ін жы нер-тэх но лаг Іна Ра кіц кая (на 

фо та здым ку). Як доб ры спе цы я ліст, Іна ве дае тэх на-
ла гіч ны пра цэс вы твор час ці, мо жа ці ка ва і пра фе сій на 
рас па вес ці спа жыў цам пра ўсе ха рак та рыс ты кі вы раб-
ля е май пра дук цыі.

Вы пуск ні ца Ма гі лёў ска га тэх на ла гіч на га ін сты ту та, 
Іна па чы на ла пра цу кант ра лё рам га то вай пра дук цыі. 

Ця пер з'яў ля ец ца ана лі ты кам вы твор ча-тэх на ла гіч най 
ла ба ра то рыі, вя дзе кант роль якас ці сы ра ві ны, якая па-
сту пае на за вод, га то вых вы ра баў, а так са ма ўпа ко вач-
ных ма тэ ры я лаў. Яшчэ Іна Ра кіц кая з'яў ля ец ца мо ла-
дзе вым лі да рам свай го прад пры ем ства.

Фо та Ана то ля ВІК ТА РА ВА.


