
ЯКАСЦЬ ПА СЛУГ ТРАНС ПАРТ НА-
ЛА ГIС ТЫЧ НЫХ ЦЭНТ РАЎ 
НЕАБХОДНА ПА ВЫ СIЦЬ

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка за па тра ба ваў у поў-
ным аб' ёме вы ка наць пра гра му па раз вiц цi ла гiс тыч най сiс тэ мы 
Бе ла ру сi на пе ры яд да 2015 го да. Аб гэ тым кi раў нiк дзяр жа вы 
за явiў пад час на вед ван ня ў Мiн скiм ра ё не транс парт на-ла гiс-
тыч на га цэнт ра «Мiнск-Бел мыт ня сэр вiс-2», па ве да мi лi БЕЛ ТА 
ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лi да ра.

«Мы пры ня лi пра гра му, аба зна чы лi ў ёй коль касць аб' ек таў, якiя 
па вiн ны па бу да ваць. Але гэ та пра гра ма не рэа лi за ва на, ёсць ад ста-
ван нi», — кан ста та ваў кi раў нiк дзяр жа вы. 

Стар шы ня КДК Аляк сандр Якаб сон звяр нуў ува гу, што ра бо ту па раз-
вiц цi ла гiс тыч най сiс тэ мы Бе ла ру сi не аб ход на, воб раз на ка жу чы, пры вес цi 
да ад ной роў нi цы, па коль кi iс нуе не каль кi роз ных пра грам i пра ек таў, якiя 
не спа лу ча юц ца па мiж са бой. «Ужо да хо дзiць да та го, што ага род нiн ную 
ба зу на зы ва юць ла гiс тыч ным цэнт рам», — ад зна чыў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за па тра ба ваў да кан ца го да ўнес цi не аб ход-
ныя ка рэк цi роў кi, удас ка на лiў шы, дзе гэ та не аб ход на, за ка на даў ства 
i пад за кон ныя ак ты, каб у поў най ме ры за бяс пе чыць рэа лi за цыю на-
ме ча ных пла наў.

У Бе ла ру сi мыт нае дэк ла ра ван не та ва раў ажыц цяў ля ец ца ў асноў-
ным з пры мя нен нем iн фар ма цый ных тэх на ло гiй шля хам вы ка ры стан-
ня элект рон ных ко пiй мыт ных дэк ла ра цый. Гэ та да ло маг чы масць 
ска ра цiць час афарм лен ня экс парт най дэк ла ра цыi з 1 га дзi ны да 
6 хвілін, а iм парт най — з 8 га дзiн да 1 га дзi ны. Пад час на вед ван ня 
транс парт на-ла гiс тыч на га цэнт ра ко рат ка бы ла за кра ну та тэ ма функ-
цы я на ван ня ма га зi наў бяс пош лiн на га ганд лю. «Не трэ ба стрым лi ваць 
гэ тыя ма га зi ны. Але га лоў нае — ад даць пры яры тэт бе ла рус кiм та ва-
рам», — ска заў кi раў нiк дзяр жа вы.

Асоб ныя да ру чэн нi Прэ зi дэн та да ты чы лi ся на вя дзен ня па рад ку i 
фар мi ра ван ня аб лiч ча бе ла рус кай ста лi цы i яе на ва кол ля.

Аляк сандр Лу ка шэн ка, у пры ват нас цi, ад зна чыў, што апош нiм ча-
сам уз рас тае коль касць ах вот ных атры маць зя мель ны ўчас так пад 
бу даў нiц тва. «Трэ ба ўшчыль няц ца, перш за ўсё ў го ра дзе. Але не за 
кошт та го, каб па ся рэ дзi не два ра па ста вiць дзе вя цi па вяр хо вы дом i 
раз зла ваць лю дзей. У нас шмат ка вал каў зям лi ўнут ры каль ца вой 
да ро гi, якiя пус ту юць», — да даў Прэ зi дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў аб сва iм ня змен ным па тра ба ван нi, 
што зем лi сель гас пры зна чэн ня не мо гуць быць за дзей нi ча ны пад ад па-
вед ныя мэ ты: «Сель ска гас па дар чыя зем лi — гэ та прак тыч на за ба ро на. 
Лепш пад рэ заць лес, чым зай маць зем лi сель гас пры зна чэн ня».

Кi раў нiк дзяр жа вы даў да ру чэн не па на вя дзен нi па рад ку ў цэ лым 
як у го ра дзе, так i за яго ме жа мi. 
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ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Пе ра мож ца «Еў ра ба чан-

ня-2013» дат чан ка Эмi лi дэ 
Фо рэст пад тры мае ўдзель-
нi каў дзi ця ча га «Еў ра ба-
чан ня-2013» i вы сту пiць у 
Кi е ве.

У да чы нен нi да бы ло-
га на мес нi ка ге не раль на га 
пра ку ро ра Аляк санд ра Ар хi-
па ва за ве дзе на кры мi наль-
ная спра ва па ч.3 арт.424 
КК (зло ўжы ван не ўла дай 
або служ бо вы мi паў на моц-
тва мi).

Па па Рым скi Фран цыск 
пе ра даў пер га мент са сва iм 
бла сла вен нем, якое на пi са на 
па-бе ла рус ку, жы хар цы Бе ла-
ру сi, якая ў ча сы га нен няў на 
вер нi каў, зна хо дзя чы ся пад 
па гро зай рэ прэ сiй, не па ба я-
ла ся спры яць за ха ван ню ка-
та лiц кай ве ры.

У су дах Бе ла ру сi рых ту юц-
ца раз гле дзець больш за 10 
спраў па кан фiс ка цыi аў та ма-
бi ляў у не цвя ро зых кi роў цаў, 
за тры ма ных паў тор на.

Гэ ты год увой дзе ў дзя-
сят ку са мых га ра чых га доў з 
мо ман ту па чат ку сiс тэ ма тыч-
ных на зi ран няў за на двор' ем 
у 1850 го дзе.
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17 ліс та па да — 17 ліс та па да —   �� ММіж на род ны дзень сту дэн таўіж на род ны дзень сту дэн таў

«СТУ ДЭНТ ГО ДА — 2013»: 
ЗА КРОК АД ФІ НА ЛУ

22 ліс та па да ў бе ла рус кай ста лі цы 
прой дзе за ключ ны — рэс пуб лі кан скі — 
этап кон кур су «Сту дэнт го да — 2013». 

А на пя рэ дад ні са сва і мі прад стаў ні ка-
мі вы зна чы лі ся ўсе воб лас ці і 
Мінск.

У рай цэнт ры Уша-
чы на аса біс тым 
пры ёме да Ула дзі-
мі ра АНД РЭЙ ЧАН-
КІ, стар шы ні Па ла-
ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь, было 
людна. Некато-
рыя наведвальнікі 
прыйшлі з ка лек-
тыў ны мі зва ро та мі. Пры ём доў жыў-
ся пры клад на дзве га дзі ны. Спі кер 
пар ла мен ту вы слу хаў на ват тых, хто 
па жа даў з ім су стрэц ца без па пя рэд-
ня га за пі су.

Пер шы мі па да па мо гу звяр ну лі ся жы-
ха ры ін тэр на та з вёс кі Гра дзя нец.

— У бу дын ку — трыц цаць ква тэр. Ра-
ней лю дзі ка рыс та лі ся для пры га та ван ня 
ежы плі та мі, да якіх па да ваў ся ба лон-
ны газ. Але нам гэ та за ба ра ні лі, а тру бу 
для па да чы пры род на га га зу не пад вя лі. 
Маў ляў, до ра га. Абя ца лі элект ра плі ты 
ўста на віць, вось ча ка ем...

Га зам у ба ло нах, як вы свет лі ла ся, у 
шмат ква тэр ных да мах на са мрэч нель га 

ка рыс тац ца, бо ў кра і не змя ні лі ся ад па-
вед ныя пра ві лы. Гэ та бы ло зроб ле на, 
каб не да пус ціць тра ге дый у вы ні ку па-
ру шэн ня пра ві лаў экс плу а та цыі. Нель га, 
каб паў та ры ла ся тое, што ад бы ло ся ў 
лю тым мі ну ла га го да ў ад ным з ін тэр-
на таў Ла гой ска га ра ё на. Та ды ў вы ні ку 
вы бу ху га зу ка ля дзе ся ці ква тэр бы лі 
раз бу ра ны, ча ла век за гі нуў, мно гія ін-
шыя жыль цы атры ма лі траў мы.

Як рас тлу ма чыў стар шы ня рай вы кан-
ка ма, з кі раў ніц твам рай па ўжо пра ве дзе-
ны пе ра мо вы, каб за вез лі элект ра плі ты 
і пра да лі лю дзям у рас тэр мі ноў ку. А на 
агуль ных кух нях ін тэр на та плі ты ўста-
но вяць за срод кі ар га ні за цыі, 
якой на ле жыць уста но ва.
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Ула дзі мір ПІ ЛІ ПЕН КА, 
ды рэк тар дзяр жаў на га 
прад пры ем ства «Ін сты тут 
жыл ля — НІП ТІС імя Ата е ва»:

«Бе ла русь лі дзі руе ся род кра-
ін СНД па за бяс пе ча нас ці сва іх 
гра ма дзян жыл лём. Сён ня гэта ў 
ся рэд нім 24,7 кв.м на ад на го жы-
ха ра кра і ны. Мы лі дзі ру ем ся род 
кра ін СНД, але знач на ад ста ём 
ад За ход няй Еў ро пы: у іх па каз-
чык скла дае 40-50 кв.м на ду шу 
на сель ніц тва. Та му ёсць не аб ход-
насць больш ак тыў на раз ві ваць 
ін дуст ры яль нае до ма бу да ван не, 
каб па леп шыць гэ ты па каз чык».

Працаўнікам сель скай гас па дар кі і пе ра пра-
цоў чай пра мыс ло вас ці.

Па ва жа ныя пра цаў ні кі аг ра пра мыс ло ва га 
комп лек су!

Він шую вас з Днём ра бот ні каў сель скай гас па-
дар кі і пе ра пра цоў чай пра мыс ло вас ці.

Бе ла русь ста біль на за бяс печ вае сваю хар чо-
вую бяс пе ку і знач ную част ку пра дук цыі па стаў ляе 
на экс парт. З го ду ў год ума цоў ва ец ца эка но мі ка 
аг ра пра мыс ло ва га комп лек су. Агуль на вя до ма, 
што вы ні кі пра цы вяс коў цаў у мно гім за ле жаць ад 
кап ры заў на двор'я, і бя гу чы год у гэ тых ад но сі нах 
цяж ка на зваць спры яль ным. Тым не менш са бра-
ны доб ры ўра джай збож жа. За бес пя чэн не тра вя-
ны мі кар ма мі вы шэй шае за ле таш няе. Ство ра на 
да стат ко вая сы ра він ная ба за для пе ра пра цоў чай 
пра мыс ло вас ці.

Вы со кая якасць зра бі ла пра дук цыю сель скай 
гас па дар кі да стой ным брэн дам на шай дзяр-
жа вы і да ла маг чы масць па шы рыць рын кі яе 
збы ту.

Ас но ва ва шых бу ду чых пос пе хаў — гэ та не 
толь кі су час ная ма тэ ры яль на-тэх ніч ная ба за, але 
і зла джа ная ра бо та кі раў ні коў і спе цы я ліс таў, ме-
ха ні за та раў і жы вё ла га доў цаў, фер ме раў і ін шых 
зем ля ро баў.

Боль шасць ра бот ні каў аграр на га сек та ра вы-
зна чае гас па дар лі ваcць і пра фе сій нае май стэр-
ства. Ніз кі па клон вам за плён ную пра цу, ад да-
насць хле ба роб най спра ве.

Жа даю вам і ва шым сем' ям доб ра га зда роўя, 
шчас ця, но вых пра цоў ных да сяг нен няў у імя лю-
бі май Бе ла ру сі.

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

ДЗЯКУЙ ЗА АД ДА НАСЦЬ ХЛЕ БА РОБ НАЙ СПРА ВЕ

На пры ёмеНа пры ёме  ��

МЯС ЦО ВАЙ УЛА ДЗЕ 
ПА СІ ЛАХ15 ліс та па да ад бы ло ся чар го вае 

па ся джэн не 3-й се сіі Са ве та Рэс-
пуб лі кі пя та га склі кан ня, пад час 
яко га бе ла рус кія се на та ры аб-
мер ка ва лі 8 за ко на пра ек таў. Ся-
род іх — пра ект За ко на «Аб уня-
сен ні змя нен няў і да паў нен няў у 
не ка то рыя за ко ны Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь па пы тан нях пра вя дзен-
ня вы ба раў і рэ фе рэн ду маў», а 
так са ма Дэ крэт Прэ зі дэн та ад 11 
ве рас ня 2013 г. №5 «Аб уня сен-
ні змен і да паў нен няў у Дэ крэт 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
ад 7 мая 2012 г. №6».

Як рас ка заў у сва ім вы ступ лен ні 
мі ністр эка но мі кі Мі ка лай СНАП КОЎ, 
асноў ная мэ та Дэ крэ та №5 — ства-
рыць да дат ко выя сты му лы для раз віц-
ця ма ло га біз не су ў ма лых і ся рэд ніх 
га ра дах. У апош ні час стаў пра яў ляц-
ца дыс ба ланс у раз віц ці прад пры-
маль ніц тва па між вя лі кі мі га ра да мі і 
рэ гі ё на мі. Акра мя та го, па вя ліч ва ец ца 
коль касць ра ён ных цэнт раў, у якіх, 
акра мя ніз кай коль кас ці жы ха роў, за-
ўва жа ец ца тэн дэн цыя да па мян шэн-
ня коль кас ці пра цоў на ак тыў на га на-
сель ніц тва. Ся род ме ра пры ем стваў 
Дэ крэ та на зы ва юц ца ап ты мі за цыя 

льгот па мыт ных пла ця жах, удак лад-
нен не па рад ку і ўмоў пра да стаў лен ня 
пад атко вых прэ фе рэн цый ін ды ві ду-
аль ным прад пры маль ні кам і ка мер-
цый ным ар га ні за цы ям, якія ство ра ны 
ў ся рэд ніх і ма лых га ра дах або вёс ках. 
Мі ністр ад зна чыў, што ў мно гіх рэ гі-
ё нах яшчэ з са вец кіх ча соў за ха ва-
ла ся вель мі якас ная інф ра струк ту ра, 
на пад мур ку якой мож на бу да ваць 
но выя прад пры ем ствы. Дэ крэт быў 
ухва ле ны се на та ра мі на па пя рэд нім 
слу хан ні.

Пра ект за ко на, што да ты чыц ца 
змен у вы бар ным за ка на даў стве, 
прад стаў ля ла стар шы ня Цэнт рвы-
бар ка ма Лі дзія ЯР МО ШЫ НА. Па яе 
сло вах, бу ду чы да ку мент па леп шыць 
умо вы пра вя дзен ня вы ба раў. У пер-
шую чар гу гэ та да ты чыц ца вы ба раў 
дэ пу та таў Па ла ты прад стаў ні коў. 
У пры ват нас ці, зме ніц ца па ды ход да 
пад вя дзен ня вы ні каў вы бар чай кам-
па ніі. Ця пер пе ра мож цам на мяс цо-
вых вы ба рах ста но віц ца кан ды дат, 
які на браў больш за 50% га ла соў. 
За ко на пра ект змя няе гэ ты рэг ла мент 
та кім чы нам, што пе ра мож цам ста-
но віц ца кан ды дат, які прос та на браў 
больш га ла соў за сва іх 
кан ку рэн таў.

ВЫ БА РЫ ДЭ ПУ ТА ТАЎ ПА ЛА ТЫ 
ПРАД СТАЎ НІ КОЎ ПРА ПА НОЎ ВА ЮЦЬ 

ПРА ВО ДЗІЦЬ У АДЗІН ТУР
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Кур са вая роз ні цаКур са вая роз ні ца  ��

РЫ НАК 
НА ГАД ВАЕ АРЭ ЛІ

Так лі чаць ана лі ты кі су свет на-
га фі нан са ва га рын ку, гле дзя чы 
на тое, як па ра до лар—еў ра зноў 
па ча ла вагацца то ў адзін бок, 
то ў другі. Пас ля пер шых афі-
цый ных вы ступ лен няў бу ду ча га 
кі раў ні ка Фе дэ раль най рэ зер во-
вай служ бы ЗША Джа нет Елен 
ста ла зра зу ме ла, што знач на 
эка на міч ная па лі ты ка Шта таў не 
зме ніц ца. А гэ та вы клі кае не па-
кой ся род ін вес та раў.

З ад на го бо ку, усе ча ка лі, што 
до лар пач не мац нець. З дру го га, 
ні я кіх аб' ек тыў ных пад стаў для гэ-
та га не бы ло. Тым больш, іх ня ма 
ця пер. Еў ра са юз знач на больш 
ак тыў на па ляп шае свой ін вес ты-
цый ны клі мат. Акра мя та го, еў ра-
зо на вы раў ня ла ся са Злу ча ны мі 
Шта та мі ў да ступ нас ці гро шай для 
эка но мі кі (стаў кі рэ фі нан са ван ня 
роў ныя ад ной ліч бе — 0,25% га да-
вых). Еў ра, вя до ма, бу дзе губ ляць 
свае па зі цыі, што вы ма гае ад яго 
зні жэн не пра мыс ло вай вы твор-
час ці. Але не на шмат. Цяж ка па-
ве рыць у каз кі пра смерць еў ра, 
якія зноў ста но вяц ца па пу ляр ны-
мі. Еў ра пей скі Цэнт ра банк ро біць 
стаў ку на раз віц цё пры ват на га 
сек та ра (ства ра ю чы для гэ та га 
ўсё больш спры яль ныя ўмо вы), які 
зноў пач не га няць зда ро вую кроў 
па це ле еў ра пей скай эка но мі кі. 
Га лоў нае толь кі, каб біз нес на гэ-
та адэ кват на ад рэ ага ваў. Уво гу ле, 
мож на ска заць, што ў най блі жэй-
шы час ры нак і са праў ды бу дзе 
на гад ваць арэ лі — «пад ні мец ца» 
то до лар, то еў ра. Ад на знач на га 
пе ра мож цу ві даць не бу дзе.

У на шай кра і не на гэ тым тыд-
ні так са ма бы ло ўсё не ад на знач-
на. До лар уво гу ле вы рас — на 20 
руб лёў (плюс 0,2%) да 9270, але 
на пры кан цы тыд ня здаў ся. Еў ра 
па во дзіў ся бе больш на стой лі ва: 
хоць ад сту паў, але па да ра жэў на 
70 руб лёў (плюс 0,6%) да 12470 
пас ля двух тыд няў зні жэн ня. Ра сій-
скі ру бель па тан неў на 0,5 гра шо-
вай адзін кі (мі нус 0,2%) да 283,5.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ТРЫ ЧА ЛА ВЕ КІ ЗА ГІ НУ ЛІ ПАД ЧАС ВЫ БУ ХУ 
НА ГА ЗА ПРА ВОД ЗЕ Ў ПОЛЬ ШЧЫ

Ма гут ны вы бух ад быў ся ў Поль шчы на га за пра вод зе вы со ка га ціс ку ў 
вёс цы Ян кув — Пшы год кі (Вя лі ка поль скае ва я вод ства), па ве дам ля юць 
ін фар ма генц твы. Па ін фар ма цыі па лі цыі, тры ча ла ве кі за гі ну лі і дзе сяць 
атры ма лі ра нен ні. Ся род па ра не ных ёсць дзе ці, адзін з па цяр пе лых зна-
хо дзіц ца ў кры тыч ным ста не. Па ін шай ін фар ма цыі, два ча ла ве кі пра па лі 
без вес так. На мес цы вы бу ху ўзнік па жар. Больш за 10 бу дын каў бы лі 
ахоп ле ны аг нём, не каль кі да моў зга рэ лі да шчэн ту. По лы мя так са ма пе ра кі ну ла ся на лес.

МАЛ ДО ВЕ ПА АБЯ ЦА ЛІ БЯЗ ВІ ЗА ВЫ РЭ ЖЫМ З ЕС З 2015 ГО ДА
З 2015 го да гра ма дзя не Мал до вы змо гуць на вед ваць кра і ны ЕС без віз. Пра гэ та па ве дам ляе Publіka.

md са спа сыл кай на кі раў ні ка Еў ра ка мі сіі Жа зэ Ма ну э ла Ба ро зу. Ба ро зу, вы сту па ю чы 15 ліс та па да ў 
Бру се лі пас ля су стрэ чы з прэм' ер-мі ніст рам Мал до вы Юры ем Лян кэ, за явіў, што рэс пуб лі ка вы ка на ла 
ўсе не аб ход ныя па тра ба ван ні для ві за вай лі бе ра лі за цыі з ЕС. У су вя зі з гэ тым Еў ра ка мі сія пра па нуе 
Са ве ту ЕС зняць ві за выя аб ме жа ван ні для мал да ван. Па вод ле ін фар ма цыі пар та ла, гэ тае пы тан не 
бу дзе ўзня та ўжо на блі жэй шым са мі це «Ус ход ня га парт нёр ства» ў Віль ню се 28—29 ліс та па да.

МЗС КЫР ГЫЗ СТА НА ЎРУ ЧЫЛА НО ТУ ПА СЛУ ЗША АБ ВЫ ВА ДЗЕ АВІЯ БА ЗЫ
Мі ністр за меж ных спраў Кыр гыз ста на Эр лан Аб дыл да еў уру чыў па слу ЗША но ту аб спы нен ні дзе-

ян ня ў лі пе ні 2014 го да па гад нен ня аб раз мя шчэн ні аме ры кан ска га цэнт ра тран зіт ных пе ра во зак у 
аэ ра пор це Ма нас, пе ра да юць ін фар ма генц твы. Пар ла мент Кыр гыз ста на ўхва ліў ра шэн не вы вес ці з 
Ма на са авія ба зу ЗША не каль кі ме ся цаў та му. Цэнтр тран зіт ных пе ра во зак быў ство ра ны ў між на род-
ным аэ ра пор це Біш ке ка Ма нас у снеж ні 2001 го да. Кас цяк гру поў кі скла да юць сі лы і тэх ні ка ВПС ЗША. 
Цэнтр зай ма ец ца пад трым кай апе ра цыі «Ня злом ная сва бо да» ў Аф га ні ста не.

ПА ЛІ ЦЫЯ КА НА ДЫ РАС КРЫ ЛА СЕТ КУ ПЕ ДА ФІ ЛАЎ ПА ЎСІМ СВЕ ЦЕ
Арыш та ва на 348 ча ла век, 386 дзя цей вы ра та ва на. Больш за 

ўсё па да зра ва ных бы ло за тры ма на ў ЗША і Ка на дзе. Ся род арыш-
та ва ных ака за лі ся шэсць су пра цоў ні каў пра ва ахоў ных ор га наў, 
дзе вяць рэ лі гій ных лі да раў, 40 на стаў ні каў ся рэд ніх школ, трое 
пры ём ных баць коў, 32 доб ра ах вот ні кі з дзі ця чых фон даў, а так-
са ма дзе вяць ме ды каў і мед сяс цёр. Рас сле да ван не вя ло ся тры 
га ды.

ГА ЗІ РОЎ КА МЯ НЯЕ 
МОЗГ ЧА ЛА ВЕ КА?

Рэ гу ляр нае і пра цяг лае ўжы-
ван не са лод кіх га за ва ных на по-
яў здоль на знач на змя ніць мозг, 
пі ша The Daіly Maіl. Як па ка за-
лі да сле да ван ні, на поі мя ня лі 
сот ні бял коў у моз гу. Ана ла-
гіч ныя зме ны на зі ра юц ца пры 
роз ных хва ро бах, па чы на ю чы 
з ра ку і за кан чва ю чы хва ро бай 
Аль цгей ме ра. Экс перт Джэйн 
Франк лін кан ста туе: на За ха дзе 
ўзро вень спа жы ван ня га зі роў кі 

не бяс печ на вы со кі. У не ка то рых 
да рос лых іль ві ная до ля ка ло-
рый за дзень па сту пае ме на ві та 
з са лод кі мі на по ямі. Сар дэч ныя 
пры сту пы, дыя бет, на бор ва гі, 
крох касць кос так, рак пра ста-
ты і пад страў ні ка вай за ло зы, 
цяг лі ца вая сла басць, па ра ліч 
— усё гэ та маг чы мыя на ступ-
ствы праз мер на га спа жы ван ня 
га зі роў кі. За раз да іх да да лі ся і 
праб ле мы з моз гам.

УЛА ДЗІ МІР КРАЎ ЦОЎ 
ЗА ЦВЕР ДЖА НЫ СТАР ШЫ НЁЙ 

ГРО ДЗЕН СКА ГА АБЛ ВЫ КАН КА МА
Та кое ра шэн не бы ло пры ня та ўчо ра на се сіі Гро дзен ска га аб-
лас но га Са ве та дэ пу та таў.

Па да ру чэн ні Аляк санд ра Лу ка шэн кі кан ды да ту ру Ула дзі мі ра Краў-
цо ва дэ пу та там, кі ру ю чым ра бот ні кам ор га наў вы ка наў чай і прад стаў-
ні чай га лін ула ды прад ста віў кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Анд рэй 
Ка бя коў. Ён аха рак та ры за ваў Ула дзі мі ра Ва сіль е ві ча як энер гіч на га 
кі раў ні ка з шы ро кай эру ды цы яй і доб ры мі ар га ні за тар скі мі здоль нас-
ця мі, які ве дае ра бо ту рэ гі ё наў і мо жа пры маць пра ду ма ныя ра шэн ні, 
да бі вац ца іх вы ка нан ня і нес ці за іх ад каз насць. Ся род аса біс тых якас-
цяў — ча ла веч насць, сум лен насць і прын цы по васць.

Анд рэй Ка бя коў ад зна чыў, што па шэ ра гу эка на міч ных кі рун каў Гро-
дзен шчы на зай мае лі дзі ру ю чыя па зі цыі ў рэс пуб лі цы, але, ра зам з тым, 
ёсць і праб лем ныя пы тан ні раз віц ця рэ гі ё на, на вы ра шэн ні якіх трэ ба за ся-
ро дзіць ува гу кі раў ніц тву воб лас ці. Ула дзі мір Краў цоў вы ка заў над зею, што 
ў яго атры ма ец ца зла джа ная ра бо та з кад ра мі Гро дзен шчы ны, і па абя цаў, 
што ўсе ці ка выя, важ ныя па чы нан ні, іні цы я ты вы бу дуць пад тры ма ны.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Ва ле рый Ка лi ноў скi (на фотаздымку) — ме ха нi за тар фi лi яла сель ска гас-
па дар ча га комп лек су «Дуб ро ва» та ва рыст ва «Ма гi лёў лiфт маш» Бы хаў ска га 
ра ё на. 17 га доў ён  зай ма ец ца апра цоў кай гле бы, вя дзе сяў бу, на рых тоў вае 
кар мы для жы вё лы.

— Хле ба роб ад Бо га! — ка жа пра трак та рыс та ды рэк тар гас па дар кi Ула-

дзi мiр Мыз нi каў. — Больш за дзве ты ся чы гек та раў гле бы, ад ве дзе най пад 
зер на вы клiн, да во дзiц ца араць i за ся ваць гэ та му ме ха нi за та ру.

Сё ле та гас па дар ка вый шла ў ра ён ныя лi да ры па ўбор цы зер не вых i 
па на рых тоў цы на сен ня рап су, у чым не ма лая за слу га i Ва ле рыя Ка лi-
ноў ска га.

ПА ГЛЕБЕ І КОЛАС
Фо

та
 Б

ЕЛ
ТА

.

Але ся ПАД РЭЗ, Але ся ПАД РЭЗ, 
Ва сіль КУЗЬ МІЧ, Сяр гей КАЗ ЛО ВІЧ, Ва сіль КУЗЬ МІЧ, Сяр гей КАЗ ЛО ВІЧ, 
Іван АНД РУШ КЕ ВІЧ, Іван АНД РУШ КЕ ВІЧ, 
Яў ген БОГ ДАНЯў ген БОГ ДАН
 і Тац ця на ВАР ЛА МА ВА  і Тац ця на ВАР ЛА МА ВА 
(зле ва на пра ва).(зле ва на пра ва).


