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Бе ла ру сы ў 2013 го-
дзе пра да лі ва лю ты на 
$8 млрд 295,9 млн у эк-
ві ва лен це, а ку пі лі на 
$10 млрд 675,9 млн. 
Чыс тая куп ля за-
меж най ва лю ты за 
2013 год скла ла 
$2 млрд 380 млн.

Пры клад на 1,5 тыс. 
ра бот ні каў ганд лю 
па він ны вы ву чыць 
за меж ныя мо вы да 
ЧС-2014. Так са ма 
пад час чэм пі я на ту бу-
дзе рэа лі за ва на тэх-
на ло гія ар га ні за цыі 
гра мад ска га хар ча-
ван ня, ары ен та ва ная 
на хут кае аб слу гоў-
ван не праз бу фе ты, 
ба ры, рэ ста ран ы.

Агенц тва тэ ле на він 
Бел тэ ле ра дыё кам па ніі 
рых туе цыкл да ку мен-
таль ных філь маў пра 
бе ла рус кую шлях ту. 
Цыкл ста не пра ця гам 
та кіх аль тэр на тыў ных 
рас сле да ван няў і ад-
крыц цяў, як пра ек ты 
«Ра дзі ві лы. Тай ны 
сям'і» і «Слуц кія па-
ясы. Тай ныя зна кі».

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 11.01.2014 г. 
Долар ЗША    9540,00
Еўра 12980,00
Рас. руб. 287,50
Укр. грыўня 1153,57
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Ма ця рын стваМа ця рын ства  ��

НА ЭКА ПАЧ НУЦЬ 
ВЫ ДА ВАЦЬ 

ІЛЬ ГОТ НЫ КРЭ ДЫТ
З пер шых дзён го да ўсту піў 
у сі лу Указ Прэ зі дэн та Бе ла-
ру сі ад 27 снеж ня 2013 го да 
№574 «Аб пра да стаў лен ні 
гра ма дзя нам Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь крэ ды таў на льгот ных 
умо вах для апла ты эк стра-
кар па раль на га аплад нен ня», 
па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-
служ бе Бе ла рус бан ка.

Пра ва на атры ман не льгот на-
га крэ ды ту ма юць жан чы ны, якія 
з'яў ля юц ца гра ма дзян ка мі на шай 
кра і ны і якім аказ ва ец ца та кая ме-
ды цын ская да па мо га па лі ніі ЭКА. 
Крэ дыт да ец ца Бе ла рус бан кам у 
бе ла рус кіх руб лях, тэр мі нам да 5 
га доў, з вы пла тай пра цэн таў за 
ка ры стан не ім у па ме ры 50 пра-
цэн таў стаў кі рэ фі нан са ван ня 
На цы я наль на га бан ка (на 8 сту-
дзе ня — 11,75% га да вых) шля хам 
пе ра лі чэн ня гра шо вых срод каў на 
бя гу чыя (раз лі ко выя) ра хун кі ар га-
ні за цый ахо вы зда роўя.

Мак сі маль ная су ма льгот на га 
крэ ды ту не па він на пе ра вы шаць 
300 ба за вых ве лі чынь, уста ноў ле-
ных на да ту за клю чэн ня крэ дыт на-
га да га во ра. На пе ры яд атры ман-
ня са мой жан чы най або яе му жам 
да па мо гі па до гля дзе дзі ця ці ва 
ўзрос це да трох га доў, які на ра дзіў-
ся з ужы ван нем ЭКА, гра ма дзя не 
ма юць пра ва атры маць ад тэр мі-
ноў ку ў па га шэн ні за па зы ча нас ці 
па льгот ным крэ ды це, уклю ча ю чы 
пра цэн ты за ка ры стан не ім.

Сяр гей КУР КАЧ.

Жан на 
РА МА НО ВІЧ, 
стар шы ня 
ка мі тэ та 
па пра цы, 
за ня тас ці 
і са цы яль най 
аба ро не 
Мін гар вы кан ка ма:

«У ста лі цы ак тыў на раз ві-
ва ец ца сфе ра са цабс лу гоў ван ня 
гра ма дзян, якія ма юць у гэ тым 
па трэ бу: адзі но кіх лю дзей па-
жы ло га ўзрос ту, ін ва лі даў, а 
так са ма шмат дзет ных, ня поў-
ных сем' яў. Сё ле та на са цы яль-
ную аба ро ну ў Мін ску бу дзе на кі-
ра ва на больш за 900 млрд руб лёў. 
Гэ тыя срод кі пры зна ча ны для 
вы пла ты дзяр жаў най ад рас най 
са цы яль най да па мо гі, рэа лі за цыі 
са цы яль ных пра грам па раз віц ці 
са цабс лу гоў ван ня, па ляп шэн ні 
ўмоў і ахо вы пра цы, са дзей ні-
чан ня за ня тас ці на сель ніц тва, 
фар мі ра ван ня кам форт на га 
ася род дзя для жыц ця дзей нас ці 
ін ва лі даў і ін шых фі зіч на аслаб-
ле ных асоб, дэ ма гра фіч най бяс-
пе кі. Срод кі бу дуць на кі ра ва ны 
так са ма на ўма ца ван не ма тэ-
ры яль на-тэх ніч най ба зы ста цы-
я нар ных уста ноў са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва».

Так, ме на ві та тыя са мыя Да ры, якія, 
згод на з Біб лей скім пад ан нем, пры нес лі 
не маў ля ці Ісу су з ус хо ду, іду чы на свят-
ло Віф ле ем скай зор кі, што аб вя шча ла 
аб на ра джэн ні Зба ві це ля.

Еван гель скія тэкс ты свед чаць, што 
валх вы іш лі на по шук но ва на ро джа на га 
Ме сіі па за га дзе ца ра Іра да, які ні бы та 
жа даў па кла ніц ца бос ка му дзі ця ці, а на 
са мой спра ве ха цеў зні шчыць яго, бо 
бы ло яму прад ка за на ра зам з на ра джэн-
нем гэ та га дзі ця ці за ня пад яго цар ства. 
Валх вы вы ка на лі за гад ца ра — знай шлі 
той хлеў, дзе ў яс лях на ра дзіў ся Хрыс-
тос. Але, як свед чыць Біб лія, уба чыў шы 
Ісу са, «па ўшы, па кла ні лі ся Яму і, ад крыў-
шы скар бы свае, пры нес лі Яму да ры: 
зо ла та, ла дан і смір ну». Кож ны з гэ тых 
да роў, як тлу ма чыць сён ня Царк ва, меў 
сім ва ліч нае зна чэн не. Зо ла та бы ло пры-
не се на Ісу су як Ца ру Іў дзей ска му, ла дан 
(ара ма тыч ная сма ла ўсход ня га дрэ ва) 
— як Бо гу, смір на (так са ма ара ма тыч нае 
рэ чы ва) — як ча ла ве ку, яко га ча ка юць 
му кі і па ха ван не. У Свя шчэн ным Пі сан-
ні не ска за на, коль кі бы ло валх воў, але 
пры ня та лі чыць, што іх бы ло трое — па 
коль кас ці да роў. У ад ной з ба га слоў скіх 

прац VІІІ ста год дзя на зва ны іх ім ёны — 
Кас пар, Мель хі ёр і Вал та сар. У ін шых 
апа вя дан нях на ват апіс ва ец ца іх знеш-
насць: Кас пар — «без ба ро ды юнак», 
Вал та сар — «ба ра да ты ста рац», а Мель-
хі ёр — «цем на ску ры», ро дам з Эфі о піі. 
На зад да Іра да валх вы не вяр ну лі ся: яны 
«атры ма лі ў сне ад крыц цё» і, аб мі нуў шы 
Еру са лім, вяр ну лі ся ў свае зем лі. Пас ля 
яны ста лі хрыс ці я на мі і пра па вед ні ка-
мі. Сён ня за ла ты каў чэ жац з іх мо шча мі 
зна хо дзіц ца ў Кёль нскім са бо ры.

Па га дзі це ся, дзіў ным і амаль не рэ-
аль ным зда ец ца тое, што Да ры валх-
воў — свед кі больш чым 2000-га до вай 
гіс то рыі — да жы лі да на шых дзён. Але 
іх «ле та піс», які за ха ваў ся ў пісь мо вых 
кры ні цах, на столь кі пад ра бяз ны, што не 
па кі дае ні я кіх су мнен няў.

Згод на з цар коў ным пад ан нем, Да-
ры Бо жая Ма ці за хоў ва ла ўсё жыц цё. 
А пас ля не за доў га да свай го Ус пен ня 
ра зам з по ясам і ры зай, якія на ле жа-
лі ёй, пе рад ала Іе ру са лім скай царк ве, 
дзе яны і за хоў ва лі ся да 400 го да. Пры 
ім пе ра та ры Ар ка дзіі іх пе ра нес лі ў Кан-
стан ці но паль. Але ў 1453 го дзе сул тан 
Мех мед ІІ аса дзіў і за ха піў ста лі цу пра-

ва слаў най ве ры. Вы ра та ваць мно гія 
хрыс ці ян скія свя ты ні ад зні шчэн ня му-
суль ма на мі змаг ла... ма ці сул та на — 
бы лая серб ская прын цэ са Ма рыя Бран-
ка віч. Каб аб лег чыць сваё іс на ван не 
пад асман скім ігам, серб скі пра ві цель 
Ге ор гій ад даў яе за муж за сул та на Му-
ра да. Яна здо ле ла не толь кі за ха ваць 
сваю пра ва слаў ную ве ру, але і ме ла 
вя лі кі ўплыў на сы на, які да зво ліў ёй 
збе раг чы мно гія хрыс ці ян скія свя ты ні 
і ўзяць пад аса біс тую апе ку і 
аба ро ну Свя тую га ру Афон.

Па кла ніц ца свя ты ніПа кла ніц ца свя ты ні  ��

ДА РЫ ЛЮ ДЗЕЙ БО ГУ 
ВЯР ТА ЮЦ ЦА ДА ЛЮ ДЗЕЙ

Праз ты дзень у Мінск пры бу дзе ад на з най вя лік шых свя ты няў 
хрыс ці ян ска га све ту — Да ры валх воў

За доб ра сум лен ную плён ную пра-
цу, да сяг нен не вы со кіх твор чых і 
спар тыў ных вы ні каў, знач ны аса-
біс ты ўклад у раз віц цё сфе ры куль-
ту ры і спор ту, рэа лі за цыю дзяр-
жаў най ін фар ма цый най па лі ты кі, 
ак тыў насць у гра мад скім жыц ці 
дзяр жаў ных уз на га род Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь уда сто е ны 9 ча ла век. 
Па дзя ка Прэ зі дэн та аб' яў ле на рэ-
дак та ру ад дзе ла рэ дак цыі га зе ты 
«Звяз да» Свят ла не Про тас і спе цы-
яль на му ка рэс пан дэн ту ЗАТ «Дру гі 
на цы я наль ны тэ ле ка нал» Ма ры не 
Ці ма фе е вай.
Ад па вед ны ўказ 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.

Ме да лём «За пра цоў ныя за слу гі» 
ўзна га ро джа ны чле ны ка ман ды Прэ зі-
дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь па ха кеі Алег 
Ан то нен ка, Сця пан Па на ма роў і Ула дзі-
мір Цып ла коў, спарт смен-ін струк тар 

ха кей на га клу ба «Го мель» Ле а нід Гры-
шу ке віч.

Гэ тай жа ўзна га ро дай ад зна ча ны за-
слу гі ар тыс та-ва ка ліс та Ма гі лёў скай аб-
лас ной фі лар мо ніі Іс куі Аба лян.

Ме да ля Фран цыс ка Ска ры ны ўда сто-
е ны ар тыс ты-ва ка ліс ты Ма ла дзёж на га 
тэ ат ра эст ра ды Вік то рыя Алеш ка і Дзміт-
рый Та ню ке віч, агля даль нік рэ дак цыі га-
зе ты «Со вет ская Белоруссия» Аэ лі та 
Сюль жы на, на мес нік га лоў на га ды рэк та-
ра га лоў най ды рэк цыі «Агенц тва тэ ле ві-
зій ных на він» На цы я наль най дзяр жаў най 
тэ ле ра дыё кам па ніі Іван Эй смант.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма пад пі саў 
рас па ра джэн не «Аб аб' яў лен ні Па дзя кі 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

Па дзя ка аб' яў ле на ар тыс ту-ва ка ліс ту 
(са ліс ту) На цы я наль на га ака дэ міч на га 
ар кест ра сім фа ніч най і эст рад най му зы кі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Дзміт рыю Ка ча роў-
ска му за вы со кія твор чыя да сяг нен ні і 
знач ны аса біс ты ўклад у раз віц цё бе ла-
рус кай куль ту ры.

Жыл лём па він ны быць за бяс пе-
ча ны, у пер шую чар гу, гра ма дзя-
не, якія рэ аль на ма юць па трэ бу 
ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў. 
Аб гэ тым за явіў прэм' ер-мі ністр 
Бе ла ру сі Мі ха іл Мяс ні ко віч жур-
на ліс там пе рад се мі на рам па пы-
тан нях удас ка на лен ня бу даў ні чай 
га лі ны кра і ны, які пра хо дзіў учо ра 
ў Брэс це, пе рад ае ка рэс пан дэнт 
БЕЛ ТА.

Фар мі ра ван не чар гі ма ю чых па трэ бу 
ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў — гэ та 
ад но з пы тан няў, якое аб мяр коў ва юць 
удзель ні кі се мі на ра. Най больш вост-
ра, па вод ле слоў прэм' ер-мі ніст ра, гэ та 
праб ле ма сён ня ста іць у Мін ску, сле дам 
ідзе Брэсц кая воб ласць.

У той жа час прэм' ер ад зна чыў, 
што спі сы не аб ход на пе ра пра ве рыць. 
«На мі не ад на ра зо ва звяр та ла ся ўва-
га мяс цо вых улад на тое, што ёсць 
шэ раг гра ма дзян, якія, хут чэй за ўсё, 
не ма юць па трэ бы ў па ляп шэн ні жыл-
лё вых умоў, але тым не менш ста яць 
на чар зе», — ска заў Мі ха іл Мяс ні ко-
віч. Ён пад крэс ліў: «У спі сах па він ны 
быць тыя лю дзі, якія са праў ды ма юць 
па трэ бу ў гэ тым». Сён ня ж, па вод ле 
слоў прэм' е ра, у чар гу трап ля юць ча-
сам і тыя, хто штуч на па гар шае свае 
жыл лё выя ўмо вы, а так са ма вы ка рыс-
тоў вае ін шыя ня доб ра сум лен ныя пры-
ёмы. «Мы ста вім за да чу, каб у пер шую 
чар гу вы ра ша лі ся пы тан ні атры ман ня 
жыл ля ты мі гра ма дзя на мі, якія рэ аль-
на ў гэ тым ма юць па трэ бу», — ска заў 
кі раў нік ура да.

Пры гэ тым ён звяр нуў ува гу, што па-
куль не заў сё ды па спя хо ва вы ра ша юц ца 
пы тан ні бу даў ніц тва жыл ля стан дарт ных 
спа жы вец кіх якас цяў. «Так, хо чац ца, каб 
жыл лё бы ло па вы ша най кам форт нас-
ці, — ска заў прэм' ер. — Але ўсё гэ та 
звя за на з кош там квад рат на га мет ра, 
які аплач ва ец ца ча ла ве кам. Та му трэ-
ба раз гле дзець пы тан не ап ты мі за цыі 
пра ект ных, ін жы нер ных ра шэн няў, каб 
у гра ма дзян быў вы бар. Той, хто мае 

аб ме жа ва ныя фі нан са выя маг чы мас ці, 
так са ма па ві нен мець шанц вы браць са-
бе ква тэ ру».

На па рад ку дня і ін шыя не менш ак-
ту аль ныя пы тан ні, у пры ват нас ці ад-
нос на вы ка нан ня да ру чэн няў кі раў ні-
ка дзяр жа вы, да дзе ных ім 10 снеж ня 
2013 го да на на ра дзе па вы ра шэн ні 
праб лем ных пы тан няў бу даў ні чай га-
лі ны. «Кі раў ні ком дзяр жа вы па стаў ле-
ны вель мі скла да ныя за да чы і да во лі 
сціс лыя тэр мі ны пе рад ура дам, абл-
вы кан ка ма мі і Мін скім гар вы кан ка мам 
па на вя дзен ні па рад ку і ўдас ка на лен ні 
дзей нас ці бу даў ні чай га лі ны, — на га-
даў прэм' ер-мі ністр. — Як і бы ло да ру-
ча на кі раў ні ком дзяр жа вы, на 1 сту дзе-
ня сфар мі ра ва на ўся не аб ход ная нар-
ма тыў на-пра ва вая ба за (гэ та 21 нар-
ма тыў на-пра ва вы акт усіх уз роў няў). 
Та кім чы нам, пер шы этап зроб ле ны, 
ця пер не аб ход на прак тыч ная ра бо та 
для та го, каб за бяс пе чыць вы ра шэн не 
па стаў ле ных за дач».

Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў, што ў 
бу даў ні чым комп лек се Брэсц кай воб-
лас ці, якую ён на ве даў, ёсць як пэў ныя 
пос пе хі, так і шэ раг праб лем ных мо ман-
таў. «Вель мі шмат не ар га ні за ва нас ці, 
якая за клю ча ец ца ў тым, што ра бо та 
вы кан ка маў (як ра ён ных, га рад скіх, так 
і абл вы кан ка ма) бу ду ец ца па прын цы пе 
«па чы най, бу дуй, а гро шы по тым зной-
дуц ца», — кан ста та ваў прэм' ер. У вы ні-
ку гэ та га фар мі ру ец ца не ар га ні за ва ны 
па ды ход, бу даў ні кі вы му ша ны спы няць 
бу даў ніц тва, за цяг ва юц ца тэр мі ны, што 
не мо жа не паў плы ваць на якасць аб' ек-
таў, якія бу ду юц ца.

У су вя зі з гэ тым удзель ні кі се мі на-
ра раз гле дзяць так са ма пы тан ні, якія 
да ты чац ца пра цэ су пад рых тоў кі пра-
ект на-каш та рыс най да ку мен та цыі, 
фі нан са ван ня. Акра мя та го, па вод ле 
слоў Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча, на спе ла не-
аб ход насць вы пра цоў кі но вых па ды хо-
даў да ра бо ты бу даў ні чай га лі ны. Ён 
лі чыць, што тут па трэб ны іна ва цый ны 
па ды ход.

У на шай кра і не пад рых та ва ны поў-
ны цыкл нар ма тыў на га рэ гу ля ван-
ня до ле ва га бу даў ніц тва з улі кам 
прак ты кі яго рэа лі за цыі, па ве да мі-
ла на чаль нік ад дзе ла рэ гу ля ван ня 
жыл лё вай па лі ты кі Мі ніс тэр ства 
ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва Бе ла ру сі 
Тац ця на ЗА ТУ РЭН СКАЯ.

Па гэ тай лі ніі бу даў ніц тва пры ня та да-
стат ко ва да ку мен таў, якія на кі ра ва ны на 
аба ро ну пра воў доль шчы каў і пра ду гледж-
ва юць рэг ла мен та цыю аба вяз каў за бу доў-
шчы каў. У пер шую чар гу трэ ба ад зна чыць 
указ №263, якім за цвер джа ны но выя пра-
ві лы до ле ва га бу даў ніц тва аб' ек таў для 
ўсіх за бу доў шчы каў, пад рад чы каў, мяс-
цо вых вы ка наў чых і рас па рад чых ор га наў. 
Для ўдак лад нен ня пэў ных нор маў ука за 
пры ня ты па ста но вы Са ве та Мі ніст раў 
№1006 і №1007. Тут вы зна ча ец ца адзі ны 
па ра дак су па стаў лен ня кош ту бу даў ніц тва 

жыл ля і ўне се ных доль шчы ка мі пла ця жоў, 
уста ноў ле ны па тра ба ван ні па фі нан са вай 
устой лі вас ці за бу доў шчы каў.

Тац ця на За ту рэн ская па ве да мі ла, што 
ў Бе ла ру сі ўжо ця пер дзей ні чае па ла жэн-
не аб до ле вым бу даў ніц тве, дзе за цвер-
джа на фор ма ты па во га да га во ра, аба-
вяз ко вая да ўжы ван ня, ка лі бу даў ніц тва 
ажыц цяў ля ец ца з дзярж пад трым кай і ка лі 
за бу доў шчык мае аб ме жа ва ны пры бы так. 
Упер шы ню пра ду гле джа ны аба вя зак за-
бу доў шчы ка на кі роў ваць част ку свай го 
пры быт ку пад рад чы ку пас ля за вяр шэн-
ня бу даў ніц тва аб' ек таў на ка мер цый най 
асно ве і пра вя дзен ня з усі мі ба ка мі ўза е-
ма раз лі каў. Та кая ме ра дасць маг чы масць 
у боль шай сту пе ні за ці ка віць пад рад чы ка 
ў хут кім і якас ным вы ка нан ні ра бот па 
да га во ры пад ра ду. Іс тот на ўзмоц не на 
ад каз насць за бу доў шчы ка пры зры ве 
тэр мі наў уво ду аб' ек таў у экс-
плу а та цыю.

Жыл лёЖыл лё  ��

ДО ЛЕ ВАЕ БУ ДАЎ НІЦ ТВА 
ПАД ПІЛЬ НЫМ КАНТ РО ЛЕМ

СПАРТ СМЕ НЫ, АР ТЫС ТЫ 
І ЖУР НА ЛІС ТЫ ЎДА СТО Е НЫ 
ДЗЯРЖ УЗ НА ГА РОД І ПА ДЗЯК 

ПРЭ ЗІ ДЭН ТА

ЖЫЛ ЛЁМ НЕ АБ ХОД НА 
ЗА БЯС ПЕЧ ВАЦЬ ТЫХ, 

ХТО РЭ АЛЬ НА Ў ІМ 
МАЕ ПА ТРЭ БУ
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Пра што мо жа ма рыць вя лі кая сям'я, у якой га ду ец ца 
шмат пры ём ных дзя цей? Най перш пра вя лі кі дом. 

Жы хар ка Ча чэр ска Га лі на Ро дзіч яшчэ не па зба ві ла ся 
ко ліш ніх ад чу ван няў, ка лі цэ лых 17 га доў ма ры ла пра ўлас-
ны дом, у якім бу дзе ха паць мес ца і сва ім шас ця рым, і шас-
нац ца ці пры ём ным дзе цям. Ця пер не ўтой вае ра дас ці, што 
яе за па вет ная ма ра збы ла ся: зу сім ня даў на для дзі ця ча га 
до ма ся мей на га ты пу, гас па ды няй яко га з'яў ля ец ца Га лі на 
Ро дзіч, быў па бу да ва ны двух па вяр хо вы ка тэдж. Як не ра-
да вац ца, ка лі ў до ме 11 па ко яў, га за вае ацяп лен не, ван ны 
і ду ша вы па коі, вя лі кая кух ня? Агуль ная пло шча скла дае 
320 квад рат ных мет раў. У па ко ях — пры го жая мэб ля. Ёсць 
па кой з тэ ніс ным ста лом, арэ ля мі і спар тыў ны мі сна ра да мі. 
На кух ні — су час нае аб ста ля ван не. У па раў на нні з ква тэ рай, 
у якой ра ней жы лі Ро дзі чы (мне і ма ім ка ле гам-звяз доў цам 
да во дзі ла ся ў ёй не ад ной чы бы ваць), гэ тыя апарт амен ты 
— са праўд ны па лац. По бач на ўчаст ку ўзве дзе ны і гас па-
дар чыя па бу до вы.

Пра ект здзейс не ны пры фі нан са вай пад трым цы Бе ла рус-
бан ка. Яго кошт скла дае 3 міль яр ды 200 міль ё наў руб лёў. 
Га лі на Аляк се еў на і яе муж Ва сіль Мі ка ла е віч з удзяч нас-
цю ка жуць пра кло пат мяс цо вай ула ды і асаб лі ва стар шы ні 
рай вы кан ка ма Вік та ра Да ра шэ ві ча. А так са ма ўдзяч ны яны 
і Го мель ска му аб лас но му ад дзя лен ню Бе ла рус ка га фон ду 
мі ру, і ня мец кай даб ра чын най ар га ні за цыі: з іх да па мо гай 
на бы ты мэб ля, аб ста ля ван не, гуль ня вы і спар тыў ны ін вен-
тар, бя ліз на.

Пер шае пры ём нае дзі ця з'я ві ла ся ў сям'і Ро дзі чаў яшчэ 
ў 1996 го дзе. Паз ней што год Га лі на Аляк се еў на бра ла пад 
апе ку ўсё но вых і но вых дзе так, у якіх род ныя баць кі бы лі 
па збаў ле ны пра воў. Да рэ чы, на Го мель шчы не гэ та быў дру-
гі, пас ля рэ чыц ка га, дзі ця чы дом ся мей на га ты пу. Ка лі ад ны 
дзе ці вы рас та лі, Ро дзі чы бра лі но вых, пе ра важ на зу сім ма-
лень кіх, імк ну лі ся, каб дзе ці бы лі з ад ной бія ла гіч най сям'і. 
Ця пер боль шасць вы ха ва ных Ро дзі ча мі дзя цей — да рос лыя, 
ма юць свае сем'і, га ду юць дзя цей. Але яны сва іх пры ём ных 
баць коў не за бы ва юць і на зы ва юць іх не інакш як ма ма і та та. 
Пра што яшчэ мож на ма рыць? І ўсё ж...

— Адзі ная ў мя не ця пер ма ра, каб стол на кух ні быў вя-
лі кі-вя лі кі — для ўсіх на шых дзя цей, — усмі ха ец ца Га лі на 
Аляк се еў на.

Ня цяж ка пад лі чыць усіх Ро дзі чаў: баць коў — 2, дзя-
цей — 22, уну каў — 7, ня вес так і зя цёў — за тры дзя сят кі 
пе ра ва ліць... У но вым до ме та кі стол як раз і бу дзе дзе 
па ста віць.

На фо та здым ку: пер шае ча я піц це (праў да не ў поў ным 
ся мей ным скла дзе) у но вым до ме. Трох га до вая Ксе нія 
дэ ман струе ключ, які стаў сім ва лам здзяйс нен ня дзяр-
жа ваю важ на га са цы яль на га пра ек та. Чым не ключ для 
шчас ця?

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.
г. Ча чэрск. 2
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Свет мастака 
Сержука 
Цімохава

СНОЎ ДЭН СКРАЎ У АНБ 
1,7 МІЛЬ Ё НА САК РЭТ НЫХ ФАЙ ЛАЎ

У рас па ра джэн ні бы ло га су пра цоў ні-
ка аме ры кан скіх спец служ баў Эд вар да 
Сноў дэ на апы ну ла ся ка ля 1,7 міль ё на 
фай лаў, якія ма юць да чы нен не да раз вед-
валь ных апе ра цый узбро е ных сіл ЗША.

Та кія звест кі сак рэт на га дак ла да Пен-
та го на. Боль шая част ка фай лаў мае да-
чы нен не да бя гу чых апе ра цый аме ры-
кан скай ар міі, ва ен на-мар скіх і ва ен на-
па вет ра ных сіл ЗША. Пуб лі ка цыя шэ ра гу 
да ку мен таў на нес ла сур' ёз ны ўрон раз вед валь най дзей нас ці ЗША.

Як вя до ма, ЗША на стой ва юць на вяр тан ні свай го гра ма дзя ні на 
на ра дзі му, дзе ён па ві нен бу дзе па за ко не ад ка заць за кра дзеж 
і вы да ван не сак рэт ных звес так. У за леж нас ці ад та го, якое аб ві-
на ва чан не яму мо гуць прад' явіць, Сноў дэ ну мо жа па гра жаць па-
ка ран не аж да па жыц цё ва га па збаў лен ня во лі, а тое і смя рот нае 
па ка ран не.

АД УДА РУ МА ЛАН КІ ЗА ГІ НУ ЛІ 
ТРЫ ЧА ЛА ВЕ КІ І ПА ЦЯР ПЕ ЛІ 22

У Ар ген ці не ў ку рорт ным го ра дзе Вілья-Хе сэль 3 ча ла ве кі за гі-
ну лі і яшчэ 22 атры ма лі ра нен ні ў вы ні ку ўда ру ма лан кі на ад ным з 
пля жаў. Пад час на валь ні цы ма лан ка не ча ка на ўда ры ла па ад ным з 

тэн таў, пад якім ад даж джу ха ва лі-
ся ад па чы валь ні кі. Тры ча ла ве кі (ва 
ўзрос це 17, 19 і 21 го да) па мер лі на 
мес цы, дзве жан чы ны зна хо дзяц ца ў 
цяж кім ста не. Вілья-Хе сэль — адзін 
з ку рорт ных га рад коў на ат лан тыч-
ным уз бя рэж жы ка ля ар ген цін скай 
ста лі цы.

НАР ВЕЖ СКІЯ АЛЕ НІ 
АТРЫ МА ЮЦЬ НА РО ГІ 
СВЯТ ЛО АД БІ ВАЛЬ НІ КІ

Ула ды Нар ве гіі вы ра шы лі пры ма ца ваць 
да ра гоў мяс цо вых але няў ад мыс ло выя свят-
ло ад бі валь ныя ман жэ ты, каб жы вё лы ста лі 
больш пры кмет ны мі на да ро гах: та кім чы нам 
ад мі ніст ра цыя да рог агуль на га ка ры стан ня 
Нар ве гіі спа дзя ец ца зні зіць коль касць ава рый 
з удзе лам ка пыт ных.

Ман жэ ты зроб ле ны з ку ку руз най сы ра-
ві ны, яны рас па дуц ца на эле мен ты, і та му 
бяс печ ныя для са міх жы вёл і на ва коль на га 
ася род дзя. Па зна ча ны мі бу дуць ка ля дзе ся-
ці ты сяч але няў, уся го ж у Нар ве гіі на ліч ва-
ец ца іх ка ля 200 ты сяч. Па зна чыць не ўсіх 
бы ло вы ра ша на та му, што гэ тыя ка пыт ныя, 
як і мно гія ін шыя іх су ро дзі чы, жы вуць у 
стат ку, та му ў гру пе до сыць вы лу чыць уся-
го па ру асо бін, каб тыя ста лі пры кмет ны мі. 
Ра ней на але няў спра ба ва лі ма ца ваць свят-
ло ад бі валь ны скотч, але клей, які вы ка рыс-
тоў ваў ся для яго, ста на віў ся не эфек тыў ным 
на хо ла дзе. 
За тым іх спра-
ба ва лі апырс-
кваць свят-
л о  а д  б і  в а л ь -
ным спрэ ем, 
але ён зні жаў 
якасць але не-
вых шкур і тыя 
грэ лі жы вёл 
горш.
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