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Яшчэ да та го, як афі цый на раз рэ-
за лі чыр во ную стуж ку, гос ці ві та лі і 
він ша ва лі адзін ад на го. Ад чу ва ла ся, 
што не ка то рыя ча ка юць гэ тых су стрэч 
у рам ках кніж на га кір ма шу, каб па раз-
ва жаць пра «асаб лі вае зна чэн не кні гі 
ў жыц ці ча ла ве ка ў роз ныя ча сы… і ў 
век вы со кіх тэх на ло гій».

У гэ тым сэн се ці ка ва пад час вы ста-
вы зра зу мець, як раз ві ва лі ся кніж ныя 
тэх на ло гіі. Та му ар га ні за ва ныя вы ста-
вач ныя пра ек ты, у якіх, да рэ чы, пры-
мае ак тыў ны удзел Вы да вец кі дом 
«Звяз да» ра зам з На цы я наль ным му-
зе ем гіс то рыі і куль ту ры Бе ла ру сі. Дык 
вось тут мож на па ба чыць, як ка лісь ці 
за бяс печ ва ла ся мас тац тва кні гі — з да-
па мо гай стан ка, які ро біць лі таг ра фіі.

Вось тут, на дру гім па вер се, як раз 
і пра ду гле джа на мес ца для су стрэч з 
кні гай і сур' ёз ных раз моў — пра яе. 
Та му што са праў ды дзя ку ю чы кні гам 
мож на ад кру ціць час і па гля дзець, што 
бы ло ра ней. Зноў жа — дзе ля та го, 
каб уя віць, ку ды мы ру ха ем ся сён ня. 
На прык лад, у дзень ад крыц ця вы ста-
вы быў прэ зен та ва ны пра ект «У по шу-
ках стра ча на га», які аб' яд наў га зе ту 
«СБ. Бе ла русь Сён ня» і Вы да вец кі дом 
«Звяз да».

Алесь КАР ЛЮ КЕ ВІЧ, ды рэк тар — 
га лоў ны рэ дак тар Вы да вец ка га до-
ма «Звяз да», ад зна чыў:

— Гэ ты пра ект уні каль ны ў куль тур-
най пра сто ры Бе ла ру сі, та му што ўпер-
шы ню так шы ро ка прад стаў ля ец ца ка-
лек цыя ад на го ча ла ве ка, Ула дзі мі ра 
Лі ха дзе да ва. Яго ка лек цыя ад мет ная 
тым, што паш тоў кі пры све ча ны роз-

ным па дзе ям, якія так ці інакш звя за-
ны з на шай кра і най. Ста рыя паш тоў кі 
(не ка то рыя з іх да ту юц ца кан цом ХІХ 
ста год дзя, не ка то рыя — па чат кам ХХ) 
рас каз ва юць пра жыц цё ў на шай кра-
і не, пра вой ны, якія праз яе прай шлі. 
Але па ча так ка лек цыі па кла ла тое, што 
звя за на з яго род ны мі мяс ці на мі, з По-
лач чы най. Пра ект «У по шу ках стра ча-
на га» вя до мы ўжо па ўсёй кра іне. У 
рам ках яго ар га ні за ва ны шэ раг са мых 
роз ных ме ра пры ем стваў — вы стаў, 
экс па зі цый.

Вы ста вы мож на па гля дзець тут жа. 
Да рэ чы, на ват па слу хаць мі ні-эк скур-
сію. Гос ці з ці ка вас цю за трым лі ва лі ся 
ка ля экс па на таў, раз гля да лі лю дзей на 
фо та, якія ні бы та ўгля да лі ся з мі ну ла-
га ў дзень сён няш ні. Па сол Фран цыі 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь Да мі нік Га зюі 
пры зна ла ся: яе ўра зі лі фо та здым кі 
100-га до вай даў ні ны, та му што яна 
пад час Пер шай су свет най вай ны стра-
ці ла двух сва іх дзя доў.

Лі лія АНА НІЧ, пер шы на мес нік мі-
ніст ра ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь, пад крэс лі ла:

— Я ха це ла б звяр нуць ува гу на 
тое, што гэ ты пра ект, які па чы наў ся з 
іні цы я ты вы ка лек цы я не ра Ула дзі мі ра 
Лі ха дзе да ва, на быў ужо вя лі кі дзяр-
жаў ны раз мах і пе ра сяг нуў ме жы ка-
лек цыі паш то вак: 14 кніг на ро джа на 
дзя ку ю чы гэ тай ка лек цыі. Гэ тыя кні гі 
мо гуць удак лад ніць мо ман ты вя лі кай 
гіс то рыі для кож на га чы та ча. Кні га фік-
суе па дзеі, асаб лі ва праз фо та здым кі, 
ка лі ёсць твор чы по гляд та го, хто быў 
не па срэд ным свед кам і ўдзель ні кам 
гіс та рыч ных па дзей.

Але гіс то рыя ці ка вая тым, што не 
кан ча ец ца. У кні гах так са ма фік су ец ца 

гіс то рыя ча су кас міч ных тэх на ло гій. І 
ка лі ся род удзель ні каў вы ста вы за ў-
ва жа еш кас ма на ўта Але га На віц ка га, 
то ра зу ме еш, што ча ла век — част-
ка су све ту, у якім не маг чы ма ні чо га 
па дзя ліць, бо ўсё іс нуе ў ед нас ці і да-
паў няе ад но ад на го. Ідзе прэ зен та цыя 
кні гі «Го лас сэр ца», якую вы пус ці ла 
вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра». 
Аў тар — Юлія На віц кая, жон ка кас ма-
на ўта, рас па вя ла пра тое, як ча ка ла 
свай го ка ха на га.

Пра тое, як ча ка юць і ка ха юць, як 
лю бяць і па мі ра юць за лю боў і ка хан не, 
рас па вя да юць у сва іх кні гах бе ла рус кія 
пісь мен ні кі. Мі ка лай ЧАР ГІ НЕЦ, стар-
шы ня Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі 
ад зна чае: «Пісь мен ні кі зра бі лі ак цэнт 
на тво рах, пры све ча ных Пер шай су-
свет най вай не. Шэ раг кніг пры све ча ны 
вы зва лен ню род най Бе ла ру сі ад ня-
мец ка-фа шысц кіх войск. Але сён ня мы 
ма ем шмат ма ла дых пісь мен ні каў, якія 
імк нуц ца за явіць пра свой та лент… На 
стэн дзе Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру-
сі мож на па ба чыць ду шу бе ла рус ка га 
пісь мен ні ка». Для ду шы ка ля гэ та га 
стэн да іг рае акар дэ он…

Тут жа па між шэ ра га мі па ліц сну юць 
ма лыя ў фор ме ха ке іс таў — гэ та да 
раз ваг пра зям ное і мір нае, дзе ёсць 
мес ца за ба вам і спа бор ніц твам. Зра-
зу ме ла: трэ ба прад ста віць эн цык ла пе-
дыю ха кея, якая вы да дзе на ў Бе ла ру сі 
на пя рэ дад ні чэм пі я на ту све ту па ха-
кеі. Іду да лей — на стэн дзе «Кніж на га 
са ло на» ін шае вы дан не «Бе ла рус кай 
эн цык ла пе дыі» — «Ра дзі ві лы. Аль бом 
парт рэ таў ХVІІІ — XІX ст.». Гіс то рыя. 
Тое, без ча го не маг чы мая бу ду чы ня: 
каб бу да ваць кра і ну да лей, трэ ба ве-
даць, з ча го і як паў ста ла Бе ла русь, пра 
якую пі саў ка лісь ці поль скі пісь мен нік 
бе ла рус ка га па хо джан ня Сяр гей Пя-
сец кі ў ра ма не «Ка ха нак Вя лі кай Мядз-
ве дзі цы», які прад ста ві ла вы да вец тва 
«Рэ гістр» у пе ра кла дзе на рус кую мо-
ву. Але якая яна, гэ тая кра і на? Чым яна 
жы ве? Ад каз на гэ тыя пы тан ні мож на 
атры маць з да па мо гай кні гі.

Тро хі ў бок ад цэнт ра — стэнд Вы-
да вец ка га до ма «Звяз да», дзе мож на 
па ба чыць са мыя роз ныя кні гі. Алесь БА-
ДАК, на мес нік ды рэк та ра Вы да вец ка-
га до ма «Звяз да» — га лоў ны рэ дак тар 
ча со пі са «Нё ман», га во рыць:

— У 2013 го дзе ў Вы да вец кім до ме 
«Звяз да» вый шла 96 кніг. Пры чым ка лі 
пра ана лі за ваць па жан рах, кі рун ках, то 
мож на прый сці да вы сно вы, што гэ та 
вель мі роз ная лі та ра ту ра: ад дзі ця чых 
кніг да да рос лых. Ёсць пуб лі цыс ты ка, 
да ку мен таль ная лі та ра ту ра. Пад час 
вы ста вы важ на па ка заць ама та рам кні-

гі ці сва ім ка ле гам, што вы да дзе на. Але 
так са ма важ на, што на гэ тай вы ста ве 
ад бы ва юц ца кан так ты па між людзь-
мі, пісь мен ні ка мі, вы даў ца мі — пры-
чым з роз ных кра ін. Вя до ма, бу дуць 
на ладж вац ца да лей шыя кан так ты, 
пой дзе га вор ка пра кан крэт ныя кні гі 
ці на ват се рыі. На прык лад, у 2014 го-
дзе Вы да вец кі дом «Звяз да» бу дзе 
вя лі кую ўва гу на да ваць вы дан ню дзі-

ця чай лі та ра ту ры пісь мен ні каў све ту. І 
ме на ві та на гэ тым фо ру ме ад бу дзец ца 
прэ зен та цыя ўжо но вай дзі ця чай се рыі 
з удзе лам пісь мен ні каў з ін шых кра ін.

Кні гі на па лі цах, на стэн дах, у сто сі-
ках, у ру ках… У нас ёсць чым за няць 
ся бе ў гэ тыя дні. І ёсць дзе па кла па ціц-
ца пра на поў не ныя сэн сам ве ча ры — у 
чы тан ні…

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.
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Усе да баў кі, якія спа жы вец 
мо жа ўба чыць на эты кет цы, — 
на ту раль на га па хо джан ня. 
А па трэб ны яны су час ным га тун кам 
для та го, каб уз мац ніць ка рысць 
га то ва га пра дук ту, на даць но вым 
га тун кам ары гі наль ны смак. 
Да рэ чы, сён ня ў на шай кра і не 
рас пра ца ва на не каль кі ты сяч 
рэ цэп тур, па якіх вы раб ля ец ца 
жыт ні і пша ніч ны хлеб.

У не ка то рых кра і нах на бі рае па пу ляр-
насць за хап лен не пад наз вай «хлеб сва-
і мі ру ка мі». Кні га з та кой наз вай вый шла 
і ў нас. І аў та рам яе стаў брэнд-шэф шэ-
ра гу піў ных рэ ста ра наў «BіеrKеllеr», 
«Gаmbrіnus» і «Гвоздь» Аляк сандр ЧЫ-
КІ ЛЕЎ СКІ. Ён лі чыць хлеб вель мі прос тым 
у пры га та ван ні пра дук там. У яго са ста ве — 
толь кі му ка, ва да, дрож джы ды соль/цу кар 
на смак. Але ж не ска жы це: адзін хлеб ясі, 
і за ву шы не ад цяг нуць, а дру гі…

Аляк сандр рас кры вае сак рэт: важ на, 
якая му ка, якая ва да, за квас ка. На огул, 
тра ды цый ны бе ла рус кі хлеб — ён цяж ка-
ва ты, кіс ла ва та га сма ку. Лю біць, каб з ім 
па важ да лі ся, каб над ім па ста я лі, па па це лі-
па кла ня лі ся. Ды што там — каб па раз маў-
ля лі! Пры нам сі, так ра бі лі не ка лі вяс ко выя 
гас па ды ні. Цяж кая, але не толь кі ме ха ніч-
ная пра ца — вы ме сіць цес та, пас ля ча го 
бу ду ча му хле бу трэ ба даць ад па чыць — 
га дзін во сем, а тое і два нац цаць. Ня хай 
па раз ва жае-па ду мае. Абы пад ня ўся. «Хлеб 
трэ ба ка ля двух су так ра біць, — ка жа Аляк-
сандр. — І толь кі ру ка мі. Хле ба печ кі не пры-
знаю. У іх атрым лі ва ец ца ней кі не жы вы 

смак». Для спе цы яль ных гас цей вы шэй зга-
да ных рэ ста ра наў Аляк сандр вы пя кае хлеб 
з та мат ным ці яб лыч ным со кам, змя ша ны 
з га рэл кай, сма жа най цы бу ляй з бе ко нам, 
з да баў лен нем ку ку руз най або грэц кай 
му кі, з бу ра ком і хрэ нам, са шпі на там… 
Да рэ чы, ужо сё ле та вы шэй зга да ныя піў-
ныя рэ ста ра ны пла ну юць аб за вес ці ся сва-
ёй пя кар няй, каб кож ны мог па каш та ваць 
экс клю зіў ны га ту нак. Спа дар Чы кі леў скі 
ка жа, што хлеб мож на бу дзе за ка заць да 
са мых роз ных страў. Асаб лі ва смач на ес ці 
яго са спе цы яль ны мі ма чан ка мі, па ды дзе і 
зя ле ні ва з час нач ком, або се ля дзец з але-
ем. Мож на ўжы ваць хлеб і прос та з пі вам. 
А на огул не цу ра ец ца «ўся му га ла ва» і та-
го, каб ужы лі яго як са ма стой ную стра ву.

— На ша пра мыс ло васць вы трым лі вае 
ўсе на леж ныя эта пы вы ра бу хле ба, вы-
ка рыс тоў ва ец ца толь кі на ту раль ная за-
квас ка, — ка жа на чаль нік ад дзе ла му-
ка моль на-кру пя ной, хле ба пя кар най і 
ма ка рон най пра мыс ло вас ці Мі ніс тэр-
ства сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня 
Іры на БА РАН ЦЭ ВІЧ. — Іс ну юць роз ныя 
схе мы яе пры га та ван ня, у тым лі ку до сыць 
скла да ныя. На огул са праўд ны пра цэс вы-
ра бу хле ба — па сту по вы, бес пе ра пын ны. 
Ёсць на ват шмат ста дый ныя тэх на ло гіі. 
Толь кі так мож на атры маць той во дар, за 
які мы асаб лі ва лю бім хлеб. Ка ля трэ ці га-
тун каў — ды е тыч ныя або ўзба га ча ныя, з 
да баў лен нем, зноў жа, толь кі на ту раль ных 
су ме сяў.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

На поўд ні кра і ны лю бяць свет лыя 
га тун кі хле ба, на поў на чы — 
цём ныя. Па ло ва на сель ніц тва — 
ама та ры за вар ных га тун каў.

Зда ро вае хар ча ван неЗда ро вае хар ча ван не  ��

БЕ ЛА РУС КІ ХЛЕБ —
ЦАЛ КАМ НА ТУ РАЛЬ НЫ ПРА ДУКТ

Ус па мі на ю чы Ар ка дзя Ку ля шо ва Ус па мі на ю чы Ар ка дзя Ку ля шо ва   ��

ПА СЛАЎ НАМ ЛЁС…
На Ма гі лёў шчы не свят ку юць

100-га до вы юбі лей зна ка мі та га паэ та
Ён на ра дзіў ся 6 лю та га ў не вя ліч кай 
кас цю ко віц кай вёс цы Са ма тэ ві чы. На 
жаль, вёс кі ўжо ня ма: яе сцёр з тва ру 
зям лі Чар но быль. Але ў аг ра га рад ку Но-
выя Са ма тэ ві чы, яко му яна пе рад ала 
сваю наз ву, так са ма ша ну юць па мяць 
бе ла рус ка га пес ня ра. У ад ным з па ко-
яў ту тэй шай шко лы зна хо дзіц ца пры-
све ча ны яму му зей — фі лі ял ра ён на га 
края знаў ча га. А на ўва хо дзе ў шко лу вас 
су стра кае скульп ту ра паэ та: ён быц цам 
бы за бег сю ды на хві лін ку, пры сеў у за-
ду мен ні ды так і за стаў ся на заў сё ды.

Так зва ныя тра ды цый ныя Ку ля шоў скія чы тан ні (лі та ра тур на-му зыч-
ная ве ча ры на «Па слаў мне лёс бла кіт ную ра ку») ад бу дуц ца 6 лю та га 
ў ра ён ным До ме куль ту ры. Удзел у іх пры муць унук паэ та Ула дзі мір 
Бяр бе раў і пля мен нік Ві таль Мас лоў скі. У цёп лай сяб роў скай ат мас фе-
ры су час ныя пісь мен ні кі бу дуць чы таць вер шы, дзя ліц ца ўспа мі на мі, а 
сту дэн ты Ма гі лёў ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, які но сіць імя паэ та, 
вы сту пяць з ну ма ра мі мас тац кай са ма дзей нас ці. Пад час ме ра пры ем-
ства бу дуць пад ве дзе ны вы ні кі кон кур су са чы нен няў, пры све ча на га 
юбі ля ру, і ўру ча ны пры зы пе ра мож цам. А жы ха ры рай цэнт ра атры ма-
юць маг чы масць на пра ця гу не каль кіх тыд няў азна ё міц ца з ці ка вай 
вы ста вай (яна пра цуе ў ра ён ным му зеі) з фон даў Дзяр жаў на га му зея 
гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры «Ад Бес я дзі да акі я на».

Ме ра пры ем ствы з на го ды юбі лею паэ та пра хо дзяць у гэ тыя дні і ў 
роз ных уста но вах Ма гі лё ва. Су пра цоў ні кі аб лас ной біб лі я тэ кі імя Ле ні на 
пад рых та ва лі лі та ра тур на-му зыч ную кам па зі цыю «Пла не та Ку ля шо-
ва», пад час якой ад бы ла ся прэ зен та цыя біб лі яг ра фіч на га па ка заль ні ка 
«Пяс няр свай го ча су». Гэ та пер шае ў мяс цо вым края знаў стве вы дан не, 
зроб ле нае з мэ тай па пу ля ры за цыі твор час ці паэ та. Яно ўклю чае ін фар-
ма цыю пра больш чым 800 да ку мен таў, якія за хоў ва юц ца ў фон дах 
аб лас ной і На цы я наль най біб лі я тэк. Юбі ля ру пры све ча на пер са наль-
ная вы стаў ка «Па між на ступ ным і бы лым», якую чы та чы мо гуць на ве-
даць у му зей ным па коі гіс то рыі кні гі і біб лі я тэ кі. Яшчэ на ад ну вы ста ву 
«Во лат бе ла рус кай паэ зіі» за пра шае ад дзел бе ла рус кай лі та ра ту ры і 
края знаў ства.

Аб тым, ці ве да юць жы ха ры Ма гі лё ва твор часць свай го сла ву та га 
зем ля ка, да ве да юц ца пад час пра вя дзен ня ву ліч най ак цыі су пра цоў ні кі 
Цэнт раль най га рад ской біб лі я тэ кі імя Кар ла Марк са. А ў га рад скім гра-
мад скім транс пар це ў дзень на ра джэн ня паэ та на пра ця гу дня бу дуць 
гу чаць яго вер шы. Свя точ ныя ме ра пры ем ствы прой дуць так са ма ў 
сце нах МДУ імя Ку ля шо ва, у му зеі гіс то рыі Ма гі лё ва.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ
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КРЭ ДЫ ТЫ СТА НУЦЬ БОЛЬШ ДА СТУП НЫ МІ?
У мэ тах па вы шэн ня да ступ нас ці бан каў скіх крэ ды таў 
для эка но мі кі праў лен нем На цы я наль на га бан ка пры ня та 
ра шэн не аб зні жэн ні на 1 пра цэнт ны пункт нар ма ты ваў 
аба вяз ко вых рэ зер ваў, якія за хоў ва юц ца ў На цы я наль-
ным бан ку Рэс пуб лі кі Бе ла русь: ад пры цяг ну тых срод-
каў юры дыч ных асоб у бе ла рус кіх руб лях — з 10% да 
9%, ад пры цяг ну тых срод каў у за меж най ва лю це — з 
14% да 13%, па ве дам ляе ўпраў лен не ін фар ма цыі і гра-
мад скіх су вя зяў Нац бан ка.

«Гэ тае ра шэн не бу дзе са дзей ні чаць зні жэн ню кош ту крэ дыт-
ных рэ сур саў для прад пры ем стваў рэ аль на га сек та ра эка но мі кі, 
у тым лі ку суб' ек таў ма ло га і ся рэд ня га біз не су», — лі чаць у 
га лоў ным бан ку кра і ны.

Па ста но ва праў лен ня На цы я наль на га бан ка ад 3 лю та га 
2014 го да № 59 ус ту піць у сі лу пас ля афі цый на га апуб лі ка ван ня 
і бу дзе пры мя няц ца бан ка мі пры раз лі ку фон ду аба вяз ко вых 
рэ зер ваў за сту дзень 2014 го да.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

БА Гац це БЕ ЛА РУС КАЙ ГІМ НАС ТЫ КІ 
Бе ла рус кая аса цы я цыя гім нас ты кі ў пя ты раз узна га-
ро дзі ла леп шых спарт сме наў і трэ не раў мі ну ла га го да. 
Сё ле та ўла даль ні ка мі «БАГ-ПРЭ МІ УМ» ста лі 34 чле ны 
аса цы я цыі.

У на мі на цыі «Ка ман да го да» пе ра мож ца мі ста лі бе ла рус кія 
«мас тач кі», якія тры ум фаль на вы сту пі лі на чэм пі я на це све ту ў 
Кі е ве. Амаль што цал кам аб ноў ле ная збор ная ў скла дзе Ма-
ры ны Ган ча ро вай, Аляк санд ры Нар ке віч, Ган ны Ду дзян ко вай, 
Ва ле рыі Пі шчэ лі най, Ма рыі Ка цяк і Яны Лу ка вец упер шы ню 
за 15 га доў за ва я ва ла «зо ла та» пла не тар на га пер шын ства. 
За слу жа ную ўзна га ро ду атры ма ла і на стаў ні ца дзяў чат Тац-
ця на Ня на ша ва, якую пры зна лі Трэ не рам го да.  

Да рэ чы, асоб на вы лу чы лі Ма ры ну Ган ча ро ву — алім пій скую 
пры зёр ку Лон да на і ўдзель ні цу за ла та но сай ка ман ды ў Кі е ве, 
уру чыў шы ёй прэ мію ў на мі на цыі «За во лю да пе ра мо гі». А 
спарт сме нам го да ў мас тац кай гім нас ты цы пры зна лі трох ра-
зо вую брон за вую пры зёр ку ле таш ня га чэм пі я на ту све ту Ме-
лі ці ну Ста ню ту. У ін шых ві дах пе ра мож ца мі ў гэ тай на мі на цыі 
ста лі Ган на Гар ча нок, Ула дзі слаў Ган ча роў (ско кі на ба ту це), 
Анд рэй Лі ха віц кі (спар тыў ная гім нас ты ка), Кі рыл Ша таў, Кі-
рыл Жда но віч, Эду ард Вал чэц кі, Ар цём Хваль ко (спар тыў ная 
гім нас ты ка).

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

ЗА ТРЫ МА НЫ ГВАЛ ТАЎ НІК ДЗЯ ЦЕЙ 
Двух 10-га до вых хлоп чы каў-га мяль чан, якія на ста ры Но-
вы год ха дзі лі ка ля да ваць, ней кі муж чы на ў ка муф ляж-
най курт цы па са дзіў ве ча рам у свае сі нія «жы гу лі».

Дзе цям ён ска заў, што з'яў ля ец ца су пра цоў ні кам мі лі цыі і 
спы таў, ча му яны не па зна ча ны флі ке ра мі. По тым ён пра па-
на ваў пра ехаць у ад дзел мі лі цыі для скла дан ня пра та ко ла. 
Хлоп чы кі се лі ў ма шы ну і зра зу ме лі, што штось ці не так, толь кі 
ка лі па еха лі ў бок ле су. У прэс-служ бе УУС Го мель ска га абл вы-
кан ка ма рас ка за лі, што на зван кі за не па ко е ных баць коў дзе ці 
не ад каз ва лі. Ка лі школь ні кі вяр ну лі ся і па ве да мі лі баць кам пра 
тое, што з імі зда ры ла ся, тыя ад ра зу ж звяр ну лі ся ў мі лі цыю.

Пра ва ахоў ні кі па ча лі по шук маг чы ма га зла чын ца, у тым 
лі ку па пе ра да дзе ных усім пры кме тах. Стар шы па труль най 
гру пы Аляк сандр Яро хаў ус пом ніў, што гэ тыя пры ме ты вель мі 
на гад ва юць муж чы ну, які пра цуе не да лё ка ад яго до ма. Пра-
пар шчык мі лі цыі апе ра тыў на пе ра даў ін фар ма цыю, і не ўза ба ве 
зла чы нец, жы хар Го мель ска га ра ё на, быў за тры ма ны. За раз у 
да чы нен ні да яго пра вод зяц ца след чыя дзе ян ні.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кае спа чу ван не чле ну Па ста-
ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па на цы я наль най бяс пе цы 
ВА ЛЕ ВА ЧУ Зыг мун ду Ан то на ві чу ў су вя зі з на пат каў шым яго 
вя лі кім го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

«Ка ман да го да» — ула даль ні цы «Ка ман да го да» — ула даль ні цы 
доў га ча ка на га «зо ла та» чэм пі я на ту све ту доў га ча ка на га «зо ла та» чэм пі я на ту све ту 
па мас тац кай гім нас ты цы.па мас тац кай гім нас ты цы.

НА ШЫ ТРА ДЫ ЦЫІ

Эт ног раф, су вя ду чая пра гра мы 
«Бе ла рус кая кух ня» Ла ры са МЯТ ЛЕЎ-
СКАЯ пры гад вае не ка то рыя асаб лі вас ці 
ста ра жыт на га вы пя кан ня хле ба.
� У кож най гас па ды ні быў свой рэ-

цэпт і свой ры ту ал пры га та ван ня хле ба. 
Хоць бы лі і не ка то рыя агуль ныя «пры-
кме ты» та го, як і што ра біць, каб хлеб 
«удаў ся».
� Соль у хлеб бе ла ру сы доў гі час не 

кла лі — яна бы ла да ра гой. Ганд ля ва лі 
ёю яў рэі, у якіх ха па ла со лі і на тое, каб 
пра да ваць, і каб у вы печ ку па клас ці.
� Му ка для хле ба бы ла пе ра важ на 

жыт няя і грэц кая. Да да ва ла ся ча сам і 
пша ніч ная.
� Пра цэс ад вы меш ван ня да за-

клад кі ў печ быў амаль свя тым. У ха це 
па він на бы ло быць ці ха, і доб ра яшчэ, 
каб ні хто ў гос ці не за ві таў, па куль гас-
па ды ня дбае.
� Ла маў, дзя ліў хлеб толь кі гас па-

дар, га лоў ны ў сям'і.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Та кі кант роль да зво ліць па збег нуць не га тыў ных на ступ стваў 
для эка но мі кі ад не пра ду ма ных кі раў ніц кіх ра шэн няў, — упэў не ны 
стар шы ня КДК. — Трэ ба комп лекс на і сіс тэм на па ды хо дзіць да 
ацэн кі рас хо да ван ня бюд жэт ных срод каў. Гэ тая за да ча ты чыц ца 
кож на га пад раз дзя лен ня і ор га на Ка мі тэ та дзярж кант ро лю». Ін-
шы мі сло ва мі, Аляк сандр Якаб сон за клі кае ду маць на пе рад, не 
да пус каць па мы лак з са ма га па чат ку. Як той ка заў, дзе сяць ра зоў 
мер і то не вер.

ТЭ АТР І МЕТ РО 
Рэ кан струк цыя бу дын ка тэ ат ра імя Я. Ку па лы ажыц цяў ля ла ся 

з па ру шэн ня мі. Пас ля пра вер кі ста ла вя до ма, што за каз чык, яко-
му бы ло да ве ра на рас па ра джэн не бюд жэт ны мі срод ка мі, апла ціў 
за вы ша ны ген пад рад чы кам на 1,4 млрд руб лёў кошт бу даў ні чых 
ра бот. Акра мя та го, за каз чык за ліш не атры маў 1,2 млрд руб лёў 
на сваё ўтры ман не. Ён жа ня пра віль на пра вёў тар гі на за куп ку 
тэх на ла гіч на га аб ста ля ван ня, што ста ла пры чы най за цяг ван ня 
тэр мі наў уво ду тэ ат ра.

Па ка заль най бы ла мі ну ла год няя пра вер ка бу даў ніц тва Мінск ага 
мет ра па лі тэ на. У мі ну лы раз (2009 год) бы лі за фік са ва ны шмат лі-
кія па ру шэн ні. «Ві да воч на, што Мін гар вы кан кам пры няў дзейс ныя 
за ха ды, — ад зна чы ла Ве ра Ма цу ле віч, на чаль нік упраў лен ня 
кант ро лю бу даў ніц тва і ЖКГ Га лоў на га ўпраў лен ня кант ро лю 
па Мін ску КДК. — Су мы за вы шэн няў ман таж на-бу даў ні чых ра бот 
ска ра ці лі ся ў два з па ло вай ра зы (4 млрд руб лёў су праць 10 млрд). 
Акра мя та го, у 2009-м бы ло шмат не за вер ша на га бу даў ніц тва. 
Сён ня гэ тыя аб' ек ты ўжо нар маль на функ цы я ну юць: да бу да ва ны 
вы ха ды на стан цыі «Ма ла дзёж ная» і пад зем ны ганд лё вы цэнтр 
па між стан цы я мі «Фрун зен ская» і «Ма ла дзёж ная». Ён быў пра да-
дзе ны з тар гоў за 11,6 млрд руб лёў».

АЛ ГА РЫТМ РАЗ ЛІ КУ З ДОЛЬ ШЧЫ КА МІ 
КДК па ста ян на вёў кант роль за ўзвя дзен нем даў га бу даў. На 

асно ве пра вер кі КУП «УКБ ад мі ніст ра цыі Са вец ка га ра ё на г. Мін-
ска» па до ме на Ла гой скім трак це, 21 Ка мі тэт вы пра ца ваў ал га рытм 
раз лі каў за бу доў шчы каў з доль шчы ка мі для аб' ек таў жыл ля са 
звыш нар ма тыў ны мі тэр мі на мі бу даў ніц тва. «Бу даў ніц тва гэ та га до ма 
прак тыч на спы ні ла ся, — удак лад ні ла Ве ра Ма цу ле віч. — І не толь кі 
з-за та го, што ў за каз чы ка не ха пі ла гро шай і ён не мог да мо віц ца 
з доль шчы ка мі на апла ту. А, га лоў ным чы нам, з-за та го, што ён сам 
за блы таў ся ў раз лі ках з доль шчы ка мі. І быў вы пра ца ва ны ал га рытм. 
Ка лі ко рат ка, то ца на квад рат на га мет ра па він на раз ліч вац ца пры 
праб лем ных аб' ек тах у за леж нас ці ад ка тэ го рыі доль шчы каў, якія 
ўсту пі лі ў нар ма тыў ны тэр мін бу даў ніц тва аль бо пас ля яго, вы ка на лі 
свае да га вар ныя аба вя за цель ствы ці не. І трэ ці мо мант — ці бы ла 
ца на цвёр дай, ня змен най, апла ціў яе доль шчык ці не, аль бо яна бы ла 
фік са ва най толь кі на мо мант за клю чэн ня да га во ра».

КА РУП ЦЫЯ — ПАД КАМ ПЕ ТЭН ЦЫЮ КДК?
Аляк сандр Якаб сон звяр нуў так са ма ўва гу на тое, што Ка мі тэт 

па ві нен зай мац ца ўдас ка на лен нем нор маў за ка на даў ства. «У гэ тым 
кі рун ку трэ ба пра ца ваць больш прад мет на, да во дзіць да поў най 
рэа лі за цыі пра па но вы ка мі тэ та і вес ці па ста ян ную пра цу з ура дам, 
Ад мі ніст ра цы яй Прэ зі дэн та, пар ла мен там для апе ра тыў на га пры-
няц ця ра шэн няў, — пад крэс ліў Аляк сандр Якаб сон. — Так, ужо не 
адзін год аб мяр коў ва ем пы тан не аб вяр тан ні ў кам пе тэн цыю Дэ-
парт амен та фі нан са вых рас сле да ван няў КДК ар ты ку лаў аб ка руп-
цый ных зла чын ствах». У 2013 го дзе рэа лі за ва на ка ля 40 пра па ноў 
КДК, што да зво лі ла лік ві да ваць пра бе лы ў пра ва вым рэ гу ля ван ні. У 
пры ват нас ці, па іні цы я ты ве Ка мі тэ та дзярж кант ро лю ўне се ны зме-
ны ў за ка на даў ства, якія вы клю ча юць маг чы масць ма ні пу ля ван ня 
звест ка мі пра склад скія за па сы.

ЖКГ ТРА ПІЦЬ ПАД АСАБ ЛІ ВЫ КАНТ РОЛЬ 
Ця пер, у ад па вед нас ці з да ру чэн нем Кі раў ні ка дзяр жа вы, ства-

ра ец ца ра бо чая гру па па вы ву чэн ні праб лем ных пы тан няў жыл лё-
ва-ка му наль най гас па дар кі, ку ды бу дуць уклю ча ны про філь ныя 
спе цы я ліс ты КДК, Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, апа ра ту ўра да. Акра мя 
та го, ту ды ўвой дуць прад стаў ні кі на ву ко ва-да след чых, пра ект ных 
ар га ні за цый і ін шыя прак тыч ныя спе цы я ліс ты ў гэ тай га лі не. Ра бо-
чая гру па бу дзе зай мац ца асаб лі вас ця мі фар мі ра ван ня са бе кош ту 
па слуг па элект ра-, га за- і цеп ла за бес пя чэн ні, вы ву чэн нем фак та-
раў, якія цяг нуць за са бою не аб грун та ва нае па ве лі чэн не та ры фаў, 
і ін шы мі пы тан ня мі.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ДЗЕ СЯЦЬ РА ЗОЎ МЕР 
І ТО НЕ ВЕР

Пра гэ та за явіў учо ра 
мі ністр ар хі тэк ту ры 
і бу даў ніц тва Ана толь 
ЧОР НЫ. Па вод ле 
яго слоў, за паў го да 
ўве дзе ны ў экс плу а та цыю
249 да моў з 319, 
вы зна ча ных 
як праб лем ныя.

«Але за гэ ты пе ры яд да да-
лі ся яшчэ аб' ек ты, і ў пе ра лі ку 
праб лем ных, та кім чы нам, за-
ста ло ся 143 да мы. Яны, згод-
на з да ру чэн нем кі раў ні ка дзяр-
жа вы, па він ны быць уве дзе ны 
ў экс плу а та цыю да 1 лі пе ня, 

пры гэ тым но вых праб лем ных 
да моў з'я віц ца не па він на», — 
пад крэс ліў мі ністр. «За сту-
дзень уве дзе на 17 праб лем ных 
да моў. Скла дзе ныя гра фі кі па 
ўвод зе ас тат ніх да 1 лі пе ня, 
асноў ная іх ма са па він на быць 
зда дзе на да мая, а не каль кі да-
моў, са мых скла да ных, пя рой-
дзе на чэр вень. Ар га ні за ва на 
фі нан са ван не ўсіх да моў», — 
па ве да міў Ана толь Чор ны.

Мі ністр агу чыў так са ма кошт 
жыл ля з дзярж пад трым кай у 
2014 го дзе: «Па дзярж за ка зе 
за кан чва ец ца аб мер ка ван не і 

пра ца над ука зам, у якім бу дзе 
апі са ны прын цып, агу ча ны кі раў-
ні ком дзяр жа вы: кошт квад рат-
на га мет ра па ві нен быць роў ным 
ся рэд няй за ра бот най пла це па 
рэс пуб лі цы з ка э фі цы ен там 1,2. 
З улі кам ста тыс ты кі, пра гно зу 
Мі нэ ка но мі кі, кошт квад рат на га 
мет ра па дзярж за ка зе скла дзе 
ка ля 7,4 млн руб лёў».

Да рэ чы, сё ле та за пла на ва на 
бу даў ніц тва 5 млн кв.м жыл ля, з 
іх 2,5 млн кв.м — з дзяр жаў най 
пад трым кай. З 2,5 млн. кв.м жыл-
ля з дзярж за ка зе 728 тыс. кв.м 
скла дзе жыл лё па дзярж за ка-

зе. На 2015 год гэ тую ліч бу пла-
ну ец ца па вя лі чыць прак тыч на 
ўдвая. На га да ем, што за каз чы-
ка мі па бу даў ніц тве жыл ля па 
дзярж за ка зе вы сту па юць УКБ, 
якія за клю ча юць да га вор на крэ-
ды та ван не і бу ду юць да мы «пад 
ключ». За 4 ме ся цы да ўво ду 
до ма па він ны быць вы зна ча ны 
гра ма дзя не-за бу доў шчы кі, якія 
бу дуць куп ляць ква тэ ры ў гэ тых 
да мах. Яны ба чаць га то вую ква-
тэ ру і афарм ля юць крэ дыт ную 
лі нію.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

�

Жыл лёЖыл лё  �� ПРАБ ЛЕМ НЫЯ ДА МЫ ЗДА ДУЦЬ ДА ЛІ ПЕ НЯ,
а кошт квад рат на га мет ра да цяг нец ца да 7,4 млн руб лёў

ВОДАР КНІГІ

Андрэй Кавалёў,Андрэй Кавалёў,
былы хакеіст зборнай Беларусі,былы хакеіст зборнай Беларусі,

паўдзельнічаў у прэзентацыіпаўдзельнічаў у прэзентацыі
«Энцыклапедыі беларускага хакея»«Энцыклапедыі беларускага хакея»
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Адзін з най ці ка вей-
шых раз дзе лаў — «Гіс-
то рыя Ра сіі і Маск вы». У 
ім прад стаў ле на лі та ра-
ту ра пра мас коў скую га-
рад скую та па ні мі ку, ар хі-
тэк тур ны воб лік ста лі цы 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі. 
Ві да воч на, ува гу чы та-
чоў пры цяг не двух том-
нік «Мас коў скі Крэмль у 
даў ні ну і сён ня».

З мас коў скі мі ро да мі 
мож на бу дзе па зна ё міц-
ца ў кні гах тэ ма тыч на га 
раз дзе ла «Зна ка мі тыя 
маск ві чы і вя до мыя мас-
коў скія ды нас тыі».

Ураж ва юць на він кі 
ра сій скай ва ен на-па-
тры я тыч най лі та ра ту ры. 
Асоб на вы лу ча ны кні-
гі, ад ра са ва ныя юна му 
чы та чу. По руч з ба га та 
ілюст ра ва ны мі тво ра мі 
кла сі каў — і кні гі зай-

маль на га, па зна валь на-
га ха рак та ру. Ся род іх — 
і «Аз бу ка Мас коў ская 
для дзя цей і іх баць коў», 
шас ці том нік «Вя лі кія біт-
вы Вя лі кай Ай чын най», 
«Апа вя дан ні пра юных 
ге ро яў», «Пе ра мо га бу-
дзе за на мі». Нель га 
без хва ля ван ня гар таць 
збор нік «Ве даю, ты вер-
неш ся…», у пад за га-
лоў ку яко га: «Дзі ця чыя 
ліс ты на вай ну». У гэ тай 
кні зе на дру ка ва ны ра бо-
ты пе ра мож цаў Усе ра сій-
ска га кон кур су «Ліс ты ў 
1941 год» — пісь мы сён-
няш ніх дзя цей, ад ра са-
ва ныя іх пра дзе дам, якія 
не вяр ну лі ся з Вя лі кай 
Ай чын най… А яшчэ на-
вед валь нік аў вы ста вы 
ча кае зна ём ства з кні га-
мі «Апа вя дан ні пра Га га-
ры на», «Кас міч ная аз бу-

ка», «Жыц цё зна ка мі тых 
дзя цей»…

Вя лі кая гру па вы дан-
няў звя за на з эн цык ла-
пе дыч ным, да ве дач ным 
фар ма там. Ува гу пры-
цяг вае збор нік «Мас-
коў ская эн цык ла пе дыя. 
Тва ры Маск вы». Акра мя 
дру ка ва най, ёсць у гэ та-
га вы дан ня і муль ты ме-
дый ная вер сія.

Да рэ чы, сён ня а 13-й 
га дзі не пач нец ца прэ-
зен та цыя «Вы да вец кай 
пра гра мы Ура да Маск вы 
«Маск ва кніж ная. Удзел 
мас коў скіх вы даў цоў у 
рэа лі за цыі вы да вец кіх 
пра ек таў». А 9 сту дзе-
ня а 12-й га дзі не гос ці з 
Маск вы за пра ша юць на 
су стрэ чу па тэ ме «Вы-
пуск кніг для дзя цей і 
юнац тва». Да раз мо вы 
з бе ла рус кі мі чы та ча мі, 
вы даў ца мі, біб лі я тэ ка-
ра мі за про ша ны і вя до-
мы ра сій скі пісь мен нік і 
пуб лі цыст В. Вас ка бой-
ні каў.

Мак сім ЛА ДЫ МЕ РАЎ.

У МІН СКУ — МАСК ВА... КНІЖ НАЯ...
У ме жах пра вя дзен ня 21-й Мін скай між на род-
най кніж най вы ста вы-кір ма шу Дэ парт амент 
срод каў ма са вай ін фар ма цыі і рэ кла мы Маск-
вы раз гар нуў тра ды цый ную ме ды я экс па зі цыю 
Вы да вец кай пра гра мы Ура да Маск вы «Маск ва 
кніж ная».


