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Не ка лі за мож-
ную і спа кой-
ную Еў ро пу 

ўсё больш тур буе і раз дзя-
ляе пы тан не аб праз мер ных 
тэм пах міг ра цыі — з кра ін 
ЕС, якія пе ра жы ва юць сур'-
ёз ныя праб ле мы, у бяз бед-
ныя кра і ны.

Ад ной з са мых сур' ёз ных 
праб лем, якія ўзмац ня юць міг-
ра цыю, з'яў ля ец ца ня здоль насць 
мно гіх кра ін за бяс пе чыць на сель-
ніц тва пра цоў ны мі мес ца мі. Ка лі 
на ват у па раў наль на па спя хо вай 
Іта ліі коль касць гра ма дзян, якія 
пе ра бра лі ся ў ін шыя кра і ны, за 
пе ры яд з 2002 па 2012 год па вя-
лі чы ла ся з 50 ты сяч да 106 ты сяч 
ча ла век за год, то што ж та ды 
ка заць пра Грэ цыю і Пар ту га-
лію, Бал га рыю і Ру мы нію? Праў-
да, за мож ныя кра і ны Еў ра са ю за 
асаб лі ва не па ко яц ца ме на ві та 
з-за дзвюх апош ніх кра ін. Так, 
ка лі ў Ру мы ніі на 1991 год пра жы-

ва ла больш за 23 млн ча ла век, 
то да 2012 го да коль касць жы ха-
роў ска ра ці ла ся да 19 млн. І гэ-
та толь кі афі цый ная ста тыс ты ка. 
Па доб ная ды на мі ка на зі ра ец ца і 
ў Бал га рыі, ад куль толь кі згод на 
з афі цый ны мі звест ка мі эміг ры-
ра ва ла больш за міль ён жы ха роў 
з 9 міль ё наў на 1991 год.

У вы ні ку га тоў насць да пры-
няц ця ра шу чых за ха даў па ба-
раць бе з пры то кам міг ран таў 
ужо аб вяс ці лі Вя лі ка бры та нія, 
Гер ма нія і Фран цыя. Пры гэ тым 
Гер ма нія і Фран цыя па куль аб-
ме жа ва лі ся паў ме ра мі. Так, Гер-
ма нія вы ра шы ла аб ме жа ваць 
для міг ран таў ме ры са цы яль най 
пад трым кі, а Фран цыя ро біць 
больш жорст кім за ка на даў ства 
па ча со вым пра ца ўлад ка ван ні. 
У той жа час Вя лі ка бры та нія вы-
ка за ла га тоў насць пай сці знач на 
да лей. У сва ім ар ты ку ле, апуб лі-
ка ва ным у Fіnancіal Tіmes у ліс та-
па дзе 2013 го да, прэм' ер-мі ністр 
Дэ від Кэ ме ран за клі каў аб ме жа-

ваць пры ток эміг ран таў з бед ных 
кра ін ЕС у ба га тыя. Яго пра па но-
ва вель мі прос тая — за ба ра ніць 
гра ма дзя нам бед ных кра ін ЕС 
пе ра яз джаць у ба га тыя, па куль 
уз ро вень ВУП на ду шу на сель-
ніц тва ў гэ тых дзяр жа вах не да-
сяг не ся рэд не еў ра пей скіх па каз-
чы каў. Ня гле дзя чы на жорст кую 
кры ты ку, якая з'я ві ла ся на яго 
ад рас (так, стар шы ня Еў ра ка мі-
сіі Жа зэ Ма ну эль Ба ро зу за явіў, 
што «сва бод нае пе ра мя шчэн не 
з'яў ля ец ца фун да мен таль ным 
еў ра пей скім прын цы пам, які 
па ві нен вы кон вац ца»), бры тан-
скі прэм' ер ад сва іх пла наў так 
прос та ад маў ляц ца на ме ру не 
мае. У сту дзе ні 2014 го да ў ін-
тэр в'ю тэ ле кам па ніі ВВС ён за-
явіў аб імк нен ні ства раць но выя 
міг ра цый ныя бар' е ры, іду чы, 
пры не аб ход нас ці, на пе ра га во-
ры з Еў ра са ю зам на конт гэ та-
га. І бры тан цаў так са ма мож на 
зра зу мець — толь кі афі цый на 
ў Бры та нію што год пе ра яз джае 

на па ста ян нае мес ца жы хар ства 
300-400 ты сяч ча ла век з ін шых 
кра ін Еў ра са ю за. Яшчэ вар та 
ўлі чыць і тое, што па-ра ней ша-
му вост ра ста іць праб ле ма не ле-
галь ных міг ран таў з ін шых кра ін 
све ту, перш за ўсё з Аф ры кі і Азіі, 
якія сот ня мі ты сяч пры бы ва юць 
у кра і ну кож ны год. З-за гэ та га 
што год на сель ніц тва Вя лі ка бры-
та ніі пры рас тае не менш, чым на 
міль ён жы ха роў. Гэ та вы клі кае 
цал кам зра зу ме лыя праб ле мы з 
на груз кай на са цы яль ную сіс тэ-
му і пра ва ахоў ныя ор га ны.

Агуль ным і не менш важ ным 
бо кам праб ле мы з'яў ля ец ца 
рост не за да во ле ных ка рэн ных 
жы ха роў за мож ных кра ін за сіл-
лем пры ез джых. Су ты ка ю чы ся з 
праб ле ма мі пра ца ўлад ка ван ня і 
зла чын нас цю, што знач на ўзрас-
ла, яны здрадж ва юць сва ёй пры-
хіль нас ці тра ды цый ным пар ты ям 
на ка рысць ра ды каль ных, якія 
аб' яў ля юць га тоў насць вы ка рыс-
таць усе срод кі, каб ра за брац ца 

з праб ле май міг ран таў. Пры та-
кім раз віц ці па дзей кож ныя на-
ступ ныя вы ба ры пры вод зяць да 
рос ту ў пар ла мен тах і ўра дах іх 
прад стаў ні коў, што кар ды наль-
на мя няе па лі тыч ны ланд шафт 
у кра і нах ЕС. І тра ды цый ныя 
пар тыі ра зу ме юць, што ім са мім 
трэ ба штось ці ра біць дзе ля вы-
ра шэн ня гэ тай праб ле мы, каб 
за ха ваць свой уплыў на вы бар-
шчы каў.

Не за ста лі ся ў ба ку ад міг-
ра цый най тэ мы і швей цар цы. 
На тэ ры то рыі ў 41,285 км (што 
ў пяць ра зоў менш за тэ ры то-
рыю Бе ла ру сі) ужо пра жы вае 
больш за 8 міль ё наў ча ла век, 
і не трэ ба за бы ваць, што боль-
шасць іх зна хо дзіц ца ў паў ноч-
най част цы кра і ны, па коль кі ў 
паўд нё вай гру вас цяц ца Аль пы. 
У вы ні ку Швей цар ская на род-
ная пар тыя вы ра шы ла, што не-
кант ра ля ва ны на плыў міг ран таў 
у та кой сі ту а цыі кра і на не мо жа 
са бе да зво ліць. І іні цы я ва ла рэ-

фе рэн дум аб больш жорст кай 
іміг ра цый най па лі ты цы кра і ны. 
Трэ ба ска заць, што ў Швей ца-
рыі рэ фе рэн ду мы пра вод зяц ца 
час та, і, у ад роз нен не ад боль-
шас ці ін шых кра ін све ту, іх ра-
шэн ні ма юць аба вяз ко вы ха рак-
тар, на ват ка лі і су пя рэ чаць тым 
каш тоў нас цям, якія на вяз ва юць 
з Бру се ля ўсім кра і нам Еў ро пы 
як «аба вяз ко выя» для са праў-
ды дэ ма кра тыч ных дзяр жаў. 
Ве ра год на, гэ та і ста ла ад ной з 
пры чын, ча му швей цар цы вы ра-
шы лі ў свой час не ўва хо дзіць у 
Еў ра пей скі са юз.

Вы ні кі швей цар ска га рэ фе-
рэн ду му 9 лю та га 2014 го да ака-
за лі ся не на ка рысць міг ран таў з 
Еў ра са ю за — ка лі ра ней жы ха ры 
ЕС маг лі сва бод на пры ехаць для 
пра жы ван ня ў кра і ну, то ця пер 
для іх бу дзе ўве дзе на та кая ж 
сіс тэ ма квот, якая ўжо іс нуе для 
гра ма дзян ін шых кра ін све ту.

Сяр гей КІ ЗІ МА,
док тар па лі тыч ных на вук.

СТОП МІГ РА ЦЫІ

Но выя га тун кі яб лы каў, 
буль бы і збож жа вых куль-
тур, рас пра цоў кі ў сфе ры 
на на тэх на ло гій і ін шыя вы ні-
кі на ву ко вых да сле да ван няў 
бы лі прад стаў ле ны на вы-
ста ве ў Гро дзен скім дзяр-
жаў ным уні вер сі тэ це імя Ян-
кі Ку па лы. Ад нак на яў насць 
ці ка вай ідэі — гэ та яшчэ не 
га ран тыя яе ўка ра нен ня ў 
рэ аль ную эка но мі ку.

На су стрэ чы стар шы ні Гро-
дзен ска га абл вы кан ка ма Ула-
дзі мі ра КРАЎ ЦО ВА з ву чо ны мі 
рэ гі ё на пра гу ча ла пры ем ная 
на ві на. Пра ект стар ша га вы-
клад чы ка фа куль тэ та іна ва-
цый ных тэх на ло гій ма шы на бу-
да ван ня ГрДУ імя Ян кі Ку па лы 
Вік та ра ВА РА ПА Е ВА «Фтор-
кам па зі ты для энер ге ты кі», 
які да зва ляе ад мо віц ца ад ім-
парт ных ана ла гаў, увай шоў у 
дзя сят ку леп шых на мо ла дзе-
вым кон кур се «100 ідэй для Бе-
ла ру сі» за 2013 год. Не горш 
за за меж ныя па ві нен быць і 
на на кам па зіт ны пе ра вя зач ны 
ма тэ ры ял, рас пра ца ва ны асіс-
тэн там ка фед ры хі рур гіч ных 
хва роб Гро дзен ска га дзяр жаў-
на га ме ды цын ска га ўні вер сі тэ-
та Рус ла нам ДОЎ НА РАМ.

Ад нак у цэ лым у агуль ным 
аб' ёме ад гру жа най пра дук цыі 
іна ва цый ная скла дае ўся го ка ля 
7%. А кан ку рэн цыя на рын ках аб-
васт ра ец ца, і на пе ра дзе бу дуць 
толь кі тыя вы твор цы, якія пра-
цу юць па най ноў шых тэх на ло гі-
ях. Ды і ўво гу ле трэ ба ра зу мець, 
што кра і ны, якія зна хо дзяц ца на 
або чы не іна ва цый на га раз віц ця, 
ста но вяц ца сы ра він ным пры дат-
кам эка на міч на раз ві тых дзяр-
жаў, аль бо, не ма ю чы за па саў 
тых ці ін шых рэ сур саў, асу джа ны 
на дэ гра да цыю.

Та му эка но мі цы рэ гі ё на па-
тра бу ец ца больш да па мо гі ад 
ву чо ных, пад крэс ліў Ула дзі мір 
Краў цоў. Гэ та да ты чыц ца вы-
рошч ван ня якас на га льну ды і 
мно гіх ін шых праб лем ных па зі-
цый. Мяс цо вая ўла да, са свай го 
бо ку, да па мо жа ва ўдас ка на лен-
ні на ву ко вай ба зы рэ гі я наль ных 
ВНУ і на ву ко ва-да след чых цэнт-
раў, за дзей ні чае срод кі іс ну ю чых 
фон даў для пад трым кі іна ва цый-
ных рас пра цо вак. У пры ват нас-
ці, вя лі кія над зеі ўскла да юц ца на 
тэх на парк у Грод не, які ўжо сё ле-
та па ві нен ак тыў на дзей ні чаць на 
ка рысць но вых тэх на ло гій. Ву чо-
ныя Гро дзен ска га дзяр жаў на га 
ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та, на-

прык лад, ма юць на мер рас пра-
ца ваць біз нес-план і раз ві ваць 
у тэх на пар ку бія тэх на ла гіч ны 
на пра мак.

Да рэ чы, ужо ёсць ад да ча ад 
пра цы іна ва цый ных пад раз дзя лен-
няў, што ства ра юц ца не па срэд на ў 
ВНУ. На прык лад, прад пры ем ства 
«Тэх на лаб» пры ГрДУ імя Ян кі Ку-
па лы вы раб ляе пры бо ры для дэ-
ман стра цый ных экс пе ры мен таў па 
фі зі цы, рас пра ца ва ныя да цэн там 
ка фед ры ра дыё фі зі кі Аляк санд рам 
ВА СІ ЛЕ ВІ ЧАМ. Пры чым яны за па-
тра ба ва ны не толь кі ў нас: вя дзец-
ца пад рых тоў ка да экс парт ных па-
ста вак у Азер бай джан і Поль шчу. А 
элект рон ныя ву чэб ныя комп лек сы 
па роз ных ві дах спор ту (рас пра цоў-
кі да цэн та фа куль тэ та фі зіч най 
куль ту ры Ві та ля ХРА МА ВА) па ча лі 
пра да ваць у Ра сію, ці ка вяц ца імі і 
за каз чы кі з ін шых кра ін.

Хоць зда ра ец ца і так, што на-
ву коў цы і вы твор цы геа гра фіч на 
быц цам і зна хо дзяц ца по бач, ад-
нак парт нёр ства не атрым лі ва ец-
ца. Трэ ба сфар мі ра ваць эфек-
тыў ную сіс тэ му ўза е ма дзе ян ня 
на ву кі і вы твор час ці, ства раць 
да след чыя і кан струк тар ска-тэх-
на ла гіч ныя цэнт ры з улі кам спе-
цы фі кі прад пры ем стваў рэ гі ё на.

Вось які прык лад пры вёў 

за гад чык ла ба ра то рыі на ву ко-
ва-да след ча га цэнт ра праб лем 
рэ сур саз бе ра жэн ня НАН Бе ла ру-
сі ака дэ мік Ана толь СВІ РЫ ДЗЁ-
НАК. На ву коў цы рас пра ца ва лі 
ай чын ны ім парт аза мя шчаль ны 
клей і да мо ві лі ся з ад ным прад-
пры ем ствам ар га ні за ваць яго 
вы твор часць. Якія ж перс пек ты-
вы збы ту на бе ла рус кім рын ку?

— Тэ ле фа ную ад на му з па тэн-
цы яль ных спа жыў цоў. У ад каз: 
«Не, нам не трэ ба». Ім парт ны клей 
за ку пі лі па кант рак це. Да рэ чы, я 
з'яў ля ю ся чле нам ка мі сіі, якая зай-
ма ец ца вы дзя лен нем срод каў з 
іна ва цый на га фон ду. І ба чу, што 
па куль на строй та кі: па пра сіць 
гро шай, ку піць неш та за меж-
нае, за пла ціць рас пра цоў шчы-
кам, якія ра бі лі гэ тыя тэх на ло гіі, 
а по тым, маў ляў, па гля дзім, што 
бу дзе. Хоць трэ ба ўсве дам ляць, 
што ні хто не пра дае най ноў шае 
— пра да юць тое, што збі ра юц ца 
ў блі жэй шы час за мя ніць, — ка жа 
Ана толь Сві ры дзё нак.

Пры гэ тым, зра зу ме ла, пры-
яры тэт па ві нен на да вац ца толь-
кі той ай чын най пра дук цыі, якая 
кан ку рэн та здоль ная і па якас ці, 
і па ца не.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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ЦІ КА ВАЯ ІДЭЯ — ЯШЧЭ НЕ ПРА ДУКТ

ПРЫ ВАБ НАСЦЬ ПА ВЕТ РА НАЙ ПРА СТО РЫ 
РАС ЦЕ

Ка рыс таль ні ка мі па вет ра най пра сто ры ў Бе ла ру сі за 
мі ну лы год ста лі 1 082 авія кам па ніі з 97 кра ін све ту.

Па вод ле ін фар ма цыі прэс-служ бы Мінт ран са, асноў ны па ток 
па вет ра ных суд наў быў сфар мі ра ва ны за кошт авія кам па ній: 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі — 92 890 са ма лё таў, ці 36 пра цэн таў ад 
агуль най коль кас ці па вет ра ных суд наў; Гер ма ніі — 23 790 па вет-
ра ных суд наў, ці 9 пра цэн таў; Бе ла ру сі — 22 570 са ма лё таў, ці 
8 пра цэн таў. За мі ну лы год ор га ны аб слу гоў ван ня па вет ра на га 
ру ху гра ма дзян скай авія цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь пра да ста ві лі 
аэ ра на ві га цый нае аб слу гоў ван не 255 208 па вет ра ным суд нам, 
што скла ла 106 пра цэн таў да ўзроў ню па пя рэд ня га го да. Бы ло 
за бяс пе ча на 18 130 цык лаў «уз лёт-па сад ка» на аэ ра дро мах гра-
ма дзян скай авія цыі на шай кра і ны, ці 111 пра цэн таў да ўзроў ню 
2012 го да. Коль касць тран зіт ных па лё таў у па вет ра най пра сто ры 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь да сяг ну ла 221 311 і ў па раў на нні з па пя-
рэд нім го дам па вя лі чы ла ся на 5 пра цэн таў. Бяс пе ка па лё таў 
бы ла за бяс пе ча на цал кам: па ру шэн няў пра ві лаў аб слу гоў ван ня 
па вет ра на га ру ху і па рад ку ка ры стан ня па вет ра най пра сто рай 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь з бо ку пер са на лу па ар га ні за цыі па вет ра-
на га ру ху не вы яў ле на.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЖУР ФА КАЎ ЦЫ ПЕ РА МАГ ЛІ 
З «ГА РАД СКІМ ТРЫ ЛЕ РАМ»

Пя ці курс ні кі Ін сты ту та жур на ліс ты ка БДУ Дзя ніс Ма роз 
і Дзя ніс Каб цоў ста лі фі на ліс та мі пер ша га ўсе ра сій ска га 
кон кур су кі на сцэ на ры яў «Га лоў піт чынг». Ар га ні за та ра мі 
спа бор ніц тваў вы сту пі ла гру па кам па ній «Га лоў кі но» — 
адзін з буй ней шых кі на тэ ле ві зій ных кан цэр наў СНД.

Ра бо та сту дэн таў БДУ ўвай шла ў топ-35 леп шых сцэ на ры яў. 
Уся го ў кон кур се ўзя лі ўдзел 1930 аў та раў з Ра сіі і кра ін СНД, 
якія прад ста ві лі на суд жу ры 2900 сва іх ра бот.

Ма ла дыя сцэ на рыс ты з БДУ прад ста ві лі пра ект поў на мет-
раж на га філь ма «Клуб са ма за бой цаў». Кар ці на ўяў ляе са бой 
га рад скі тры лер, у якім на пру жа ны сю жэт спа лу ча ец ца з ма раль-
най ды ле май ге ро яў. Ра бо та Дзя ні са Ма ро за і Дзя ні са Каб цо ва 
атры ма ла вы со кую ацэн ку экс перт на га жу ры і бы ла рэ ка мен-
да ва на да эк ра ні за цыі. У кон курс ную ка мі сію ўвай шлі рэ дак та-
ры вя ду чых ра сій скіх кі на кам па ній і кі на са юзаў, прад зю са ры, 
кры ты кі і кі на знаў цы: Фё дар Бан дар чук, Ва ле рый Та да роў скі, 
Мі ха іл Га лус цян, Ілья Ба чу рын і ін шыя.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ВЫ ПІЎ І НЕ ЗА ЎВА ЖЫЎ... МЯ ЖЫ
Як па тлу ма чыў гра ма дзя нін Укра і ны брэсц кім па меж-
ні кам, ён зу сім не ха цеў па ру шаць па меж нае за ка на-
даў ства. Прос та вы ра шыў сха дзіць у гос ці ў су сед нюю 
вёс ку, а каб іс ці бы ло ве ся лей, тро хі вы піў.

По тым за блу дзіў ся, і не як са мі са бой но гі пры вя лі... у Бе ла русь 
да вёс кі Ду бок. І мож на бы ло б, ві даць, па ве рыць ня ўда члі ва му 
па да рож ні ку, каб паў та ра ме ся ца та му яго не за трым лі ва лі амаль 
на гэ тым мес цы. Та ды яго дэ пар та ва лі тэр мі нам на пяць га доў. 
Ця пер гіс то рыя мо жа скон чыц ца кры мі наль най спра вай і на ват 
па збаў лен нем во лі. Ка ля вёс кі Ду бок Брэсц ка га ра ё на з па чат ку 
гэ та га го да за тры ма ны трэ ці не ле галь ны па да рож нік з Укра і ны.

Яна СВЕ ТА ВА.

СУ ТЫК НУ ЛІ СЯ Ў ЛОБ...
У Бы хаў скім ра ё не су тык ну лі ся па са жыр скі аў то бус і 
лег ка вы аў та ма біль. Ёсць ах вя ры...

Да рож на-транс парт нае зда рэн не з удзе лам лег ка ві ка «Хун-
дай-Мат рыкс» і рэй са ва га аў то бу са «Не аплан» (марш рут Санкт-
Пе цяр бург — Адэ са) ад бы ло ся ра ні цай ка ля вёс кі Абі да ві чы 
Бы хаў ска га ра ё на. Згод на з па пя рэд няй вер сі яй, бы ло ла ба вое 
су тык нен не, пас ля ча го аў то бус з'е хаў у кю вет і пе ра ку ліў ся. 
У «Не апла не» зна хо дзі лі ся 21 па са жыр і два кі роў цы (дзе вяць 
гра ма дзян Ра сіі, тры нац цаць — Укра і ны і адзін — Мал до вы). 
У лег ка вым аў та ма бі лі еха лі двое гра ма дзян Укра і ны, якія ў 
вы ні ку ДТЗ за гі ну лі. Для пе ра воз кі па са жы раў з Бы ха ва быў 
на кі ра ва ны аў то бус «Ма гі лёў аў тат ран са». Паз ней яны па еха лі 
да пунк та пры зна чэн ня на рэ зер во вым аў то бу се. Ра бот ні кі МНС 
пра во дзі лі ра бо ты па дэ бла кі роў цы за гі ну лых, а так са ма па ста-
ві лі на ко лы аў то бус.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. 

РЫ БА КІ ПРА ВА ЛІ ЛІ СЯ ПАД ЛЁД
Бя да зда ры ла ся на во зе ры Бе лае ка ля го ра да Бе ла азёр-
ска Бя ро заў ска га ра ё на. У ня дзе лю ве ча рам з зі мо вай ры-
бал кі вяр та лі ся двое жы ха роў Пру жан. Муж чы ны іш лі па 
лё дзе і не за ўва жы лі пра мы ві ну за кі ла метр ад бе ра га.

Яны пра ва лі лі ся ў ва ду. Кры кі аб да па мо зе па чу лі ін шыя 
ры ба кі. Да пры ез ду пад раз дзя лен ня МНС 62-га до ва га ры ба ка 
вы пад ко выя свед кі змаг лі вы цяг нуць на лёд. Вы ра та валь ні кі 
да ста ві лі яго на бе раг і пе рад алі бры га дзе хут кай да па мо гі. З 
ды яг на зам пе ра аха ло джан не па цяр пе лы шпі та лі за ва ны.

А ма ла дзей ша га з ры ба коў знай сці не ўда ло ся. 
Як пад крэс ліў кі раў нік прэс-служ бы Брэсц ка га аб лас но га 

ўпраў лен ня МНС Сяр гей МАШ НОЎ, на ста рэй шым муж чы ну 
бы ла вы ра та валь ная ка мі зэль ка, гэ та да зво лі ла яму пра тры-
мац ца ў ва дзе да пры быц ця да па мо гі.

Яна СВЕ ТА ВА.

ЛЕЎ НА ПАЎ НА СУ ПРА ЦОЎ НІ ЦУ 
ЗАА ПАР КА Ў ГРОД НЕ

Ра бот ні ца Гро дзен ска га заа пар ка вы ра шы ла па гла-
дзіць іль ва і за ста ла ся без ру кі, па ве да міў ды рэк тар 
дзяр жаў най уста но вы куль ту ры «Гро дзен скі заа ла гіч-
ны парк» Алег Ждан кін.

Ін цы дэнт ад быў ся ў су бо ту 8 лю та га. Во пыт ная 37-га до вая 
су пра цоў ні ца заа пар ка, ра бот ні ца кар ма кух ні, за кон чыў шы 
сваю ра бо чую зме ну, са бра ла ся іс ці да до му. Але па да ро зе 
жан чы на вы ра шы ла па гла дзіць іль ва, пе ра лез ла праз ага-
ро джу сек цыі «дра пеж ныя жы вё лы» і пра су ну ла ру ку па між 
жа лез ны мі пру та мі валь е ра. У ад каз леў на паў на жан чы ну.

З вя лі кай уку ша най ра най пра ва га пе рад плеч ча жан чы на 
бы ла шпі та лі за ва на. Ёй вы ка на на ам пу та цыя на ўзроў ні пра ва-
га пля ча. Па ве дам ля ец ца, што яе стан ця пер зда валь ня ю чы.

«Па цяр пе лая пра цуе ў на шым заа пар ку 15 га доў, але яе 
ра бо та ні ко лі не бы ла не па срэд на звя за на з жы вё ла мі. Яна 
по вар на кар ма кух ні. Мне цяж ка ска заць, з якіх мер ка ван няў 
яна бы ла та кой не асця рож най. Гэ та адзін ка вае і вель мі сум-
нае зда рэн не для нас. Ха чу на га даць усім на вед валь ні кам 
на ша га заа пар ка, што не аб ход на стро га вы кон ваць пра ві лы 
бяс пе кі», — ска заў ды рэк тар. Па фак це на па дзен ня льва на 
ча ла ве ка пра во дзіц ца пра вер ка.

ПАЙ ШОЎ НА «РЫ БАЛ КУ» — 
ПА ТРА ПІЎ НА ЛЯ ЧЭН НЕ АД... АЛ КА ГА ЛІЗ МУ
Па ра шэн ні Кі раў ска га ра ён на га су да бра кань е ру з вёс кі 
Стай кі, які не за кон на зда быў ла ся, пры зна ча ны штраф у 
па ме ры 3,9 міль ё на руб лёў, а яго па ляў ні чая стрэль ба кан-
фіс ка ва ная ў да ход дзяр жа вы. Яшчэ да па чат ку су до ва га 
пра цэ су па ру шаль нік па крыў на не се ную пры ро дзе шко ду 
— 9,5 міль ё на руб лёў. Па ля ваў муж чы на без да зволь ных 
да ку мен таў і быў за тры ма ны дзя ку ю чы зван ку, які па сту-
піў дзярж ін спек та рам па «тэ ле фо не да ве ру».

— Да ад на го го да аб ме жа ван ня во лі без на кі ра ван ня ў па-
праў чую ўста но ву пры га во ра ны бра кань ер з вёс кі Пяс кі Бя ро-
заў ска га ра ё на. Ён быў за тры ма ны на во зе ры Чор нае з за ба-
ро не най пры ла дай — стаў ной сет кай. У той мо мант муж чы на 
быў на пад піт ку. У ад па вед нас ці з за клю чэн ня мі экс пер таў, яму 
пры зна ча на пры му со вае ля чэн не ад ал ка га ліз му. Пры вы ня сен-
ні пры га во ру суд улі чыў і той факт, што за ча ты ры ме ся цы да 
та го па ру шаль нік ужо быў су дзі мы — так са ма за не за кон нае 
ры ба лоў ства, — рас па вя ла прэс-сак ра тар Дзяр жаў най ін спек цыі 
ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь Воль га Гра мо віч. Па 9 міль ё наў руб лёў штра фу 
да вя дзец ца за пла ціць і двум ры ба кам-не ле га лам з Го мель ска га 
ра ё на. Яны ры ба чы лі сет ка мі ў аран да ва ных угод дзях на во зе ры 
Ва лодзь кі на. Шко ду, на не се ную пры ро дзе, — 7 міль ё наў руб лёў 
— па ру шаль ні кі па кры лі доб ра ах вот на ў да су до вым па рад ку.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«Пры вы ра шэн ні пы тан няў трэ ба кі ра-
вац ца не толь кі аса біс тым ін та рэ сам, 
але і за ка на даў ствам», — та кое мер ка-
ван не вы ка заў гу бер на тар Мін скай воб-
лас ці Ся мён ША ПІ РА пад час вы яз но га 
пры ёму гра ма дзян у Лю ба ні.

На тал ля Па рхі мо віч па скар дзі ла ся, што ў 
са мым вя лі кім мік ра ра ё не го ра да, дзе пра-
жы вае 320 ча ла век, шмат га доў ад сут ні чае 
га ра чая ва да. Ма ла дзей шыя ды больш за-
бяс пе ча ныя су се дзі аб за вя лі ся элект рыч ны-
мі бой ле ра мі для яе па да грэ ву. Пен сі я не ры 
не мо гуць да зво ліць са бе та кой рас ко шы: у 
гэ тым вы пад ку знач на па вы ша ец ца апла-
та за элект ра энер гію. Жан чы не да во дзіц ца 
грэць ва ду на плі це ў чай ні ку не каль кі ра зоў, 
каб па мыц ца ці пра па лас каць бя ліз ну. Ра-
ней у мік ра ра ё не бы ла свая ка цель ня, але 
ўжо ка ля 30 га доў яна не пра цуе. Вы слу-
хаў шы за яў ні цу, Ся мён Ша пі ра па га дзіў ся: 
са праў ды ад сут насць у кра не га ра чай ва ды 
ства рае жы ха рам ня зруч нас ці. «Ра бі це ўсё 
не аб ход нае, каб да на ступ на га ацяп ляль на-
га се зо на вы ра шыць праб ле му, — звяр нуў-
ся гу бер на тар да стар шы ні рай вы кан ка ма 
Але га Га лоў чы ца і прад стаў ні коў ад па вед-
ных служ баў. — Мы вам ад да лі ўсе гро шы, 
а вам лепш вя до ма, ку ды іх уклад ваць. Ка лі 
бу дзе це ашчад ны мі, усё пад лі чы це як след, 
то змо жа це на не чым сэ ка но міць, зра біць 
кошт ра бот тан ней шым».

Пра анек да тыч ную сі ту а цыю, інакш не 
на за веш, рас ка за лі жы хар ка вёс кі Да ро сі на 
Зі на і да Се вя рын чык і яе сын. Мяс цо выя элект-
ры кі па ста ві лі ў іх до ме аб ме жа валь нік па да чы 

элект ра энер гіі да 3 кВТ. Маў ляў, вяс коў цы 
скар дзяц ца, што ме на ві та яны ка рыс та юц ца 
вя лі кай коль кас цю бы та вых пры бо раў. У вы ні-
ку «вы бі вае» свят ло ва ўсім на се ле ным пунк-
це. Ця пер Зі на і да Сця па наў на ба іц ца ўклю-
чаць праль ную ма шы ну, пы ла сос і на ват прас. 
Сло вам, не жыц цё — ад ны па ку ты.

«Аба не нты свое ча со ва раз ліч ва юц ца за 
элект ра энер гію?» — па ці ка віў ся кі раў нік 
цэнт раль на га рэ гі ё на ў на чаль ні ка ра ён на-
га вуз ла элект ра су вя зі Ста ні сла ва Ры ма-
шэў ска га. Атры маў шы ста ноў чы ад каз, ён 
кан ста та ваў, што ўпер шы ню су стра ка ец ца 
з вы пад кам, ка лі ў XXІ ста год дзі аб мя жоў-
ва юць пра ва лю дзей ка рыс тац ца да бро та мі 
цы ві лі за цыі. «На род ба га цее, у сем' ях з'яў-
ля ец ца ўсё больш тэх ні кі. Гэ та нар маль на», 
— ска заў Ся мён Ша пі ра. Гу бер на тар даў да-
ру чэн не кі раў ні ку РЭ Са зняць аб ме жа валь нік 
і за мя ніць элект ра ка бель на больш ма гут ны. 
Акра мя та го, вы явіць праб лем ныя ўчаст кі ў 
за бес пя чэн ні элект ра энер гі яй ін шых на се-
ле ных пунк таў і ў блі жэй шы час вы пра віць 
сі ту а цыю.

Член баць коў ска га ка мі тэ та Ла ры са Ахра-
мей ка з Не жын скай ба за вай шко лы прый шла 
на пры ём ра зам са стар шы нёй праф са юз на га 
ка мі тэ та. Спра ва ў тым, што Лю бан скі рай вы-
кан кам пры няў ра шэн не аб за крыц ці ўста но-
вы аду ка цыі з на ступ на га на ву чаль на га го да. 
Тут на ліч ва ец ца 30 дзя цей і 10 на стаў ні каў. 
Жан чы ны пра сі лі ад мя ніць гэ тае ра шэн не ці, у 
край нім вы пад ку, на даць уста но ве ста тус дзі-
ця ча га са да-шко лы. Хва ля ваў іх не толь кі лёс 
дзя цей, але і пра ца ўлад ка ван не пе да го гаў. 

Стар шы ня рай вы кан ка ма су па ко іў гра ма дзя-
нак, што ні во дзін на стаў нік не за ста нец ца без 
ра бо ты, для ўсіх зной дуць мес цы ў су сед ніх 
шко лах. Дзя цей жа бу дуць да стаў ляць у блі-
жэй шую шко лу вёс кі Ка му на аў то бу сам. Ся-
мён Ша пі ра на га даў, што ў кра і не пра во дзіц ца 
ап ты мі за цыя сіс тэ мы аду ка цыі. Гэ ты пра цэс 
ба лю чы, але не зва рот ны.

Не абы шло ся, як заўж ды, без скар гаў на 
дрэн ныя да ро гі. Гу бер на тар да ру чыў пра-
ана лі за ваць стан і склас ці спіс участ каў, што 
па тра бу юць пер ша чар го ва га ра мон ту. А ра-
ён най га зе це «Го лас Лю бан шчы ны» па ра іў 
ар га ні за ваць на сва іх ста рон ках СМС- ін фар-
ма ван не, ку ды б чы та чы змаг лі па тэ ле фа на-
ваць і агу чыць кан крэт ныя праб ле мы сва ёй 
ву лі цы, вёс кі.

Уся го ж бы ло раз гле джа на 17 зва ро таў. У 
тым лі ку па ме ды цын скім аб слу гоў ван ні, вы дзя-
лен ні са цы яль на га жыл ля, бу даў ніц тве. Да дам, 
боль шасць за яў ні каў прый шла на пры ём, не 
агу чыў шы па пя рэд не свае праб ле мы ў рай вы-
кан ка ме. Гу бер на тар ад зна чыў, што пер ша па-
чат ко ва трэ ба звяр тац ца ў мяс цо выя ор га ны 
ўла ды. І толь кі ў тым вы пад ку, ка лі ад туль атры-
ма ны не зда валь ня ю чы ад каз, а пы тан ні за ста-
лі ся, іс ці ў вы шэй шыя ін стан цыі. «Гу бер на тар — 
гэ та не тра цей скі суд дзя, які вы ра шыць лю бую 
сі ту а цыю, па мі рыць ва ра гу ю чыя ба кі. Ён та кі ж 
член гра мад ства, як і ўсе ас тат нія, і пры трым лі-
ва ец ца перш за ўсё лі та ры за ко на», — на га даў 
за яў ні кам Ся мён Ша пі ра.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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На пры ёме ў гу бер на та раНа пры ёме ў гу бер на та ра  ��

ШТО ХВА ЛЮЕ ЖЫ ХА РОЎ ЛЮ БАН ШЧЫ НЫ?
АЛЯК САНДР ЛУ КА ШЭН КА 
І ДЗМІТ РЫЙ МЯДЗ ВЕ ДЗЕЎ 

РА ЗАМ ПА КА ТА ЛІ СЯ НА ЛЫ ЖАХ
Па за пра шэн ні прэм' ер-мі ніст ра Ра сіі Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка і Дзміт рый Мядз ве дзеў ра зам па ка-
та лі ся на лы жах, па раз маў ля лі ў не фар маль най аб ста ноў-
цы. Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га 
лі да ра.

Як па ве дам ля ла ся, Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма су стрэў ся 
з чле на мі на цы я наль най ка ман ды па бія тло не, а 7 лю та га пры-
сут ні чаў на цы ры мо ніі ад крыц ця ХХІІ зі мо вых Алім пій скіх гуль няў 
у Со чы і пры няў удзел у пры ёме ад імя Прэ зі дэн та Ра сіі ў го нар 
вы со ка па стаў ле ных гас цей Алім пі я ды.

МІ ХА ІЛ МЯС НІ КО ВІЧ 
РАС КРЫ ТЫ КА ВАЎ ТЭМ ПЫ 
БУ ДАЎ НІЦ ТВА ГАС ЦІ НІ ЦЫ 

«ВІК ТО РЫЯ АЛІМП»
Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Мі ха іл Мяс ні ко віч за стаў ся вель мі не-
за да во ле ны тым, які мі тэм па мі вя дуц ца ра бо ты па бу даў ніц тве 
гас ці ні цы «Вік то рыя Алімп» у Мін ску. Аб гэ тым ён за явіў 8 лю та-
га ў хо дзе на вед ван ня аб' ек та, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Ты дзень та му кі раў нік ура да ўжо на вед ваў гэ ты аб' ект. Та ды 
ім быў да дзе ны шэ раг да ру чэн няў з пры вяз кай да кан крэт ных 
тэр мі наў. 8 лю та га Мі ха іл Мяс ні ко віч кан ста та ваў, што мно гае 
так і за ста ло ся на ўзроў ні абя цан няў. «Та му мая ацэн ка вель мі 
не зда валь ня ю чая», — ска заў ён.

З улі кам не вы ка нан ня да ру чэн няў за да чы, якія ста яць пе рад 
ад каз ны мі за ўвод аб' ек та, яшчэ больш ус клад ня юц ца. Ча су за-
ста ец ца не так шмат (у кра са ві ку гэ та га го да гас ці ні ца па він-
на пра ца ваць ужо ў штат ным рэ жы ме), та му ця пер спат рэ біц ца 
мак сі маль ная ма бі лі за цыя на ма ган няў. «У па ня дзе лак па він на 
поў ным хо дам збі рац ца мэб ля. Да на ступ най су бо ты пад збор ку 
мэб лі трэ ба ад даць усе жы лыя па вер хі, за вы клю чэн нем 9-га і 
10-га», — пад крэс ліў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

«Сі ту а цыя вель мі дрэн ная, — ска заў ён, звяр та ю чы ся да ге не раль-
на га ды рэк та ра ААТ «Будт рэст ну мар 3 Ор дэ на Каст рыч ніц кай рэ ва-
лю цыі» Мі ка лая Ашэй чы ка. — Вы ра зам з за каз чы кам рас сла бі лі ся 
на гэ тым аб' ек це, за мест та го каб ма бі лі за вац ца і ўсё за вяр шыць. Мы 
сён ня яшчэ раз гля да ем не ка то рыя ар хі тэк тур ныя ра шэн ні, а та ко га 
быць не па він на. Усё гэ та ўжо даў но па він на бы ло быць зроб ле на».

На дум ку Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча, у пла не кант ро лю за вы ка нан нем 
тэр мі наў ра бот па гэ тым аб' ек це не ад чу ва ец ца «жа лез най ру кі» з 
бо ку Мін гар вы кан ка ма. «Лю дзі страч ва юць па чуц цё ад каз нас ці. Ня ма 
прак тыч най ар га ні за цыі», — кан ста та ваў кі раў нік ура да. У су вя зі з гэ-
тым стар шы ні Мін гар вы кан ка ма Мі ка лаю Ла дуць ку па стаў ле на за да ча 
ўзяць усё пад стро гі кант роль. «Кож ны па ві нен дак лад на ве даць свае 
аба вяз кі і ад каз ваць за свой учас так», — пад крэс ліў прэм' ер-мі ністр. 
Ён так са ма ад зна чыў, што кант роль і ка ар ды на цыя стра ча ны і з бо-
ку ге не раль на га пад рад чы ка. У вы ні ку гэ та га час та ра шэн не на ват 
дроб ных пы тан няў вы хо дзіць на са мы вы со кі ўзро вень.

8 лю та га ў час на вед ван ня аб' ек та Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў, 
што на гэ ты мо мант тут ня ма поў нас цю за вер ша ных эта паў. «Гэ та 
не за вер ша насць ства рае па чуц цё без ад каз нас ці», — лі чыць ён.

Прэм' ер-мі ністр чар го вы раз звяр нуў ува гу на не аб ход насць 
пры цяг нен ня боль шай коль кас ці ра бо чых. Так са ма ён да даў: «Да 
па чат ку кра са ві ка тут па він ны быць са сты ка ва ны ра бо та па ка ё-
вак, сіс тэ ма па жа ра ту шэн ня, блок гра мад ска га хар ча ван ня, пы-
тан ні бяс пе кі. Не трэ ба за бы ваць і аб тым, што акра мя бу даў ні чых, 
ад дзе лач ных ра бот пэў ны час спат рэ біц ца для та го, каб ства рыць 
утуль насць у гас ці ні цы, на га даў кі раў нік ура да».

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Каб па гля дзець, як «ад чу вае ся бе» но вая 

маг чы масць апла ты пра ез ду на ін шых стан-
цы ях мет ро, на кі роў ва ем ся на «Ака дэ мію 
на вук». По бач з гэ тай стан цы яй раз ме шча-
на не каль кі на ву чаль ных уста ноў, та му ў 
мет ро спус ка ец ца без ліч сту дэн таў. А ка му, 
як ні мо ла дзі, ак тыў на спа сці гаць су час ныя 
тэх на ло гіі?

— SMS-квіт ком не ка то рыя па са жы ры 
ка рыс та юц ца. У боль шас ці гэ та са праў ды 
мо ладзь. За апош нія па ру хві лін я на лі чы-
ла дзесь ці тры ча ла ве кі, — рас па вя ла нам 
кант ра лёр аў та ма тыч ных пра пуск ных пунк-
таў стан цыі мет ро «Ака дэ мія на вук» Ган-
на ПАЎ ЛЕН КА. Па яе сло вах, па са жы ры, 
што жа да юць ска рыс тац ца но вай па слу гай, 
умоў на дзе ляц ца на дзве ка тэ го рыі: ад ным 
за га дзя вя до ма ўсё, што трэ ба ра біць (у 
ін тэр нэ це пра чы та лі аль бо па чу лі ад зна ё-
мых), а дру гія па ды хо дзяць з пы тан ня мі да 
су пра цоў ні каў стан цыі.

На дум ку на мес ні ка на чаль ні ка служ бы 
ру ху ка му наль на га ўні тар на га прад пры ем-
ства «Мін скі мет ра па лі тэн» Іга ра ДА ДА ЛКІ, 
SMS-кві ток — гэ та, не су мнен на, плюс у ра-
бо це мет ра па лі тэ на.

— Мы імк нём ся да та го, каб змен шыць 
чэр гі ка ля кас, аў та ма ты за ваць апла ту пра-
ез ду, — ад зна чыў Ігар Ге надзь е віч.

Па яго сло вах, пра па но ва па доб ным 
чы нам раз на ста іць сіс тэ му апла ты бы-
ла агу ча на до сыць даў но, але ін тэн сіў на 
раз ві вац ца ідэя па ча ла пры клад на ме-
ся цы тры та му. Усе вы дат кі апла ціў ма-
біль ны апе ра тар. З па чат ку прэ зен та цыі 
но вай па слу гі прай шло ўся го не каль кі 
дзён, а лю бое но ва ўвя дзен не па він на 
«пры жыц ца». Так са ма Ігар Да да лка рас-
па вёў, што сён ня вя дуц ца пе ра мо вы аб 
тым, каб аплач ваць пра езд з да па мо гай 
SMS-квіт ка маг лі і аба не нты ін шых апе-
ра та раў. Ка лі па слу га «SMS-кві ток» ся бе 
за рэ ка мен дуе і прый дзец ца да спа до бы 
лю дзям, то з ця гам ча су па са жы ры, ве ра-
год на, атры ма юць маг чы масць не толь кі 
аплач ваць з да па мо гай SMS ра за выя па-
езд кі ў мет ро, але і на бы ваць праз аў та-
ма ты за ва ную сіс тэ му апла ты пра яз ныя 
на пэў ную коль касць па ез дак. Праў да, 
па куль цяж ка ска заць, ка лі ж гэ тае но-
ва ўвя дзен не з'я віц ца.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

«ЭСЭ МЭС КА»  ЗА МЕСТ ЖЭ ТО НА
Год гас цін нас ці ад зна чыў ся для 
кра і ны са праўд ным рос сы пам 
зна ка вых па дзей. У маі прой дзе 
чэм пі я нат све ту па ха кеі. Сем-
дзе сят га доў та му Бе ла русь 
бы ла вы зва ле на ад фа шысц-
кай на ва лы. І спаў ня ец ца роў-
на сто га доў ад па чат ку Пер шай 
су свет най вай ны... А гэ та зна-
чыць, што трэ ба рых та вац ца да 
та го, што на шу кра і ну ўсё час-
цей бу дуць раз гля даць у якас ці 
ту рыс тыч на га аб' ек та па тэн цы-
яль ныя гос ці з уся го све ту.

— Сё ле та мы вы бра лі дзве га лоў-
ныя тэ мы го да, — га во рыць на мес нік 
мі ніст ра спор ту і ту рыз му Час лаў 
ШУЛЬ ГА. — Вя до ма, пры яры тэт бу дзе 
ад да дзе ны спар тыў на му кі рун ку. Але 
па ра лель на з ім бу дзем раз ві ваць і ва-
ен на-гіс та рыч ныя ванд роў кі. Па вод ле 
звес так экс пер таў Су свет най ар га ні за-
цыі ту рыз му, 8% на сель ніц тва За ход-
няй Еў ро пы за хап ля юц ца ме на ві та імі. 
А гэ та, у сваю чар гу, і па тэн цы яль ныя 
гос ці для на шай кра і ны.

Да чэм пі я на ту све ту па ха кеі рас-
пра ца ва на ка ля 40 но вых марш ру таў. 
Але толь кі пра па на ваць іх ма ла. Та му 
больш за ты ся чу эк скур са во даў ужо 
прай шлі пе ра атэс та цыю для пра цы ў 
но вых умо вах. Ад нак у вя лі кіх пла нах 
іс ну юць і за мін кі. Трэ ба, ся род ін ша-
га, іс тот на пад цяг нуць раз віц цё інф-
ра струк ту ры. Усё-та кі ў спар тыў ных 
ба лель шчы каў і ў ама та раў ва ен най 
гіс то рыі за па тра ба ван ні роз ныя.

На прык лад, тым з іх, хто вы ра шыў 
па да рож ні чаць па Бе ла ру сі на сва ім 
аў та ма бі лі, не абы сці ся без аб' ек таў 
пры да рож на га сэр ві су. Так, ле тась 
ад кры ла ся 35 но вых аб' ек таў, дзе 
ванд роў нік мо жа пад сіл ка вац ца ды 
кры ху ад па чыць ад доў га га па да рож-
жа. А ўся го іх ужо ка ля пя ці сот. Ра зам 
з тым гэ та га па куль не да стат ко ва. Та-
му коль касць аб' ек таў пры да рож на га 
сэр ві су бу дзе толь кі па вя ліч вац ца.

— Госць кра і ны ство рыць ура жан-
не аб ёй у тым лі ку і па тым, як яго аб-
слу жы лі, — лі чыць на мес ні ца мі ніст-
ра ганд лю Іры на НАР КЕ ВІЧ. — Ужо 
амаль не знай сці тых пунк таў, дзе ня-

ма тэр мі на лаў для апла ты карт кай. 
Мож на на ват ска заць, што гэ та для 
нас дог ма. Шка да толь кі, што ва ры янт 
ме ню на анг лій скай мо ве да вя ло ся ў 
не ка то рых ка вяр нях ука ра няць ад мі-
ніст ра цый ным шля хам.

Ін шая спра ва — моў ны бар' ер. 
Зра зу ме ла, вы ву чыць дас ка на ла мо-
ву за ка рот кі час амаль не маг чы ма. 
Але га лоў нае, каб прось ба, вы ка за-
ная па-анг лій ску, не за ста ла ся без 
ад ка зу. Та му афі цы ян ты і бар ме ны 
бу дуць уз бро е ны раз моў ні ка мі.

Бу дзе ад ла джа на і дзей насць спа-
цэнт раў — са ло наў, у якіх пра вод зяц ца 
комп лекс ныя пра цэ ду ры для азда раў лен-
ня це ла. Перш за ўсё, трэ ба на пра ва вым 
уз роў ні даць рас шыф роў ку са мой наз ве 
«спа». Гэ та бу дзе зроб ле на для та го, каб 
спа жы вец дак лад на ра зу меў, якія па слу гі 
яму ака жуць у кан крэт най уста но ве.

— На са мрэч, ка лі яка ясь ці ўста но ва 
пра па ноў вае ад ну-дзве па слу гі з цэ ла-
га комп лек су, то як мож на на зваць яе 
спа-цэнт рам? Гэ та ж пад ман спа жыў ца, 
— кан ста туе Іры на Нар ке віч.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

«ПА ВЯР НІ СЯ ТВА РАМ ДА ТУ РЫС ТА!»
Ак цыя пад та кой наз вай сё ле та прой дзе ў Бе ла ру сі
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