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На ўра чыс тае ме ра пры ем-
ства, якое так са ма пры мер ка ва лі 
да 110-год дзя праф са юз на га ру-
ху Бе ла ру сі, у ста ліч ным Па ла цы 
куль ту ры праф са юзаў са бра ла ся 
больш за 400 жан чын з усіх рэ-
гі ё наў Бе ла ру сі. Для іх ар га ні за-
та ры зла дзі лі кан цэрт эст рад ных 
вы ка наў цаў, вы ступ лен не ін стру-
мен таль на га ан самб ля, а так са ма 
пад рых та ва лі са праўд ны сюр прыз 
— на свя точ ную су стрэ чу за ві та-
лі на шы вы дат ныя фрыс тай ліс ты 
Ала Цу пер і Ан тон Куш нір, лыж нік 
Сяр гей Да лі до віч, якія не толь кі 
атры ма лі па да рун кі за спар тыў-
ныя пос пе хі ад на цы я наль на га 
пра фцэнт ра, але і ска за лі коль-
кі лас ка вых слоў на шым жан чы-
нам.

— Мы, муж чы ны, хва лю ем ся 
за ўсіх жан чын: і за ба буль, і за 
на шых ма ці, і за да чок, і за сяс цёр, 
і, без умоў на, за жо нак, пля мен ніц, 
ву ча ніц,— пя шчот на, з усмеш кай 
звяр нуў ся да пры сут ных Ан тон 
Куш нір. — Він шую вас з гэ тым 
цу доў ным днём — Жа но чым днём 
— і зы чу вам ад чыс та га сэр ца 
доб ра га зда роўя і ўся го най леп-
ша га.

А вось для Алы Цу пер Між на-
род ны жа но чы дзень з'яў ля ец ца 
двай ным свя там.

— У мя не ў жыц ці так скла ла ся, 
што 8-га са ка ві ка дзень на ро дзі-
наў ад зна чае мой муж, — пры зна-
ла ся алім пій ская чэм пі ён ка. — А 
та му, ка лі да нас у гэ ты дзень пры-
хо дзяць гос ці, він шу юць спа чат ку 
яго, а ўжо пас ля мя не.

Да рэ чы, спор ту праф са юз ны 
рух кра і ны да па ма гае ак тыў на. Як 
пры знаў ся «Звяз дзе» Аляк сандр 
Паў лоў скі, ды рэк тар спар тыў-
на га клу ба Фе дэ ра цыі праф са-
юзаў, ле тась бы ла за цвер джа на 
адзі ная спар тыў ная алім пій ская 
ка ман да, якая скла да ец ца пакуль 
з 30 спарт сме наў, для пад рых тоў кі 
Гуль няў у Рыа-дэ-Жа ней ра.

— Мы ро бім мэ та на кі ра ва ны 
ад бор та кіх спарт сме наў, якія б 
здо ле лі год на прад стаў ляць кра-
і ну на чэм пі я на тах Еў ро пы, све ту, 
Алім пій скіх гуль нях, — раз ва жае 
Аляк сандр Іва на віч. Лі чу, што па-
мер сты пен дый для та кіх спарт-
сме наў не бла гі — ад 300 да 1 ты-
ся чы до ла раў ЗША. Ад мет на, што 
амаль усе леп шыя спарт сме ны 
Бе ла ру сі са збор най па вес ла ван ні 

на бай дар ках і ка ноэ з'яў ля юц ца 
праф са юз ны мі спарт сме на мі.

— За пра шэн не на ўра чыс тасць 
атры ма ла яшчэ за га дзя, і я вель мі 
ўдзяч ная праф са юзам. А што ты-
чыц ца спор ту, дык я, без умоў на, 
гля дзе ла Алім пі я ду. На пэў на, ужо 
ўсе ве да юць на шу Да р'ю До мра-
ча ву, трох ра зо вую алім пій скую 

чэм пі ён ку. Яе пад трым лі ва ла ўся 
наша вёс ка Востраў, — пры зна-
ла ся Іры на Вой цік, на стаў ні ца Ту-
ха віц кай му зыч най шко лы, што на 
Ля ха віч чы не, аў тар праф са юз на га 
гім на Бе ла ру сі.

Та рас ШЧЫ РЫ.
Фо та Над зеі БУ ЖАН
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ПАШ ПАРТ 
У ПА РАД КУ?

Дэ парт амент па гра ма дзян стве і міг-
ра цыі МУС звяр тае ўва гу на не аб ход-
насць за га дзя па кла па ціц ца аб тым, 
каб у га лоў ным да ку мен це кож на га 
гра ма дзя ні на бы ло ўсё ў па рад ку. Па 
за ко не гра ма дзя не Бе ла ру сі па він ны 
мець паш парт з 14 га доў, ад нак для 
пе ра ся чэн ня мя жы гэ ты да ку мент па-
трэ бен у лю бым уз рос це.

Як па ве дам ля юць ва ўпраў лен ні ін-
фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў МУС, та-
му, хто пла нуе афарм ляць шэн ген скую 
ві зу, не аб ход на са чыць, каб паш парт быў 
вы да дзе ны не больш як 10 га доў та му. 
Акра мя та го, тэр мін яго дзе ян ня па ві нен 
пе ра вы шаць тэр мін ві зы мі ні мум на тры 
ме ся цы. На рэш це, у паш пар це па він на 
быць не менш за дзве чыс тыя ста рон кі 
для віз.

Для аб ме ну паш пар та вар та звяр нуц-
ца ў раз лі ко ва-да ве дач ны цэнтр, та ва-
рыст ва ўлас ні каў і інш. Тэр мін афарм лен-
ня не пе ра вы сіць ад на го ме ся ца. Кошт 
дзяр жаў най пош лі ны — 0,5 ба за вай ве-
лі чы ні. Да дат ко вая апла та за атры ман не 
паш пар та менш як за 15 дзён скла дае 
так са ма 0,5 ба за вай ве лі чы ні.

За вы ка ры стан не паш пар та, які не 
ад па вя дае за кон ным па тра ба ван ням, 
за пра жы ван не без да ку мен таў, па не-
са праўд ных да ку мен тах пра ду гле джа на 
ад мі ніст рацыйная ад каз насць — па пя-
рэдж ван не або штраф да 4-х ба за вых 
ве лі чынь.

Ка лі ня поў на га до вы пе ра ся кае мя жу 
з ад ным за кон ным прад стаў ні ком, зго да 
дру го га не па тра бу ец ца. Ка лі без та ко га 
прад стаў ні ка, то яму або та му, хто яго 
су пра ва джае, не аб ход на мець пры са бе 
зго ду абаіх за кон ных прад стаў ні коў (за-
ве ра ную на та ры яль на або ў пад раз дзя-
лен ні па гра ма дзян стве і міг ра цыі).

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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ДЛЯ ПА РУ ШАЛЬ НІ КАЎ МО ГУЦЬ БЫЦЬ 
І ТА КІЯ «КВЕ ТАЧ КІ»
Мі ніс тэр ства ганд лю ўзмоц ніць кант роль за про да жам кве так

Гэ та ад бы ва ец ца ўжо не пер шы раз: на пя рэ дад ні свят ка ван ня 8 
Са ка ві ка Мі ніс тэр ства ганд лю на гад вае суб' ек там прад пры маль ніц кай 
дзей нас ці, якія рэа лі зуюць квет ка вую пра дук цыю, аб не аб ход нас ці без-
умоў на га вы ка нан ня па тра ба ван ня за ка на даў ства аб аба ро не пра воў 
спа жыў цоў і пра ві лаў ажыц цяў лен ня роз ніч на га ганд лю. Га вор ка ідзе 
пра аба вяз ко вую на яў насць цэн ні каў з ука зан нем най мен ня та ва ру, 
яго ца ны, кра і ны па хо джан ня і г.д. Пры гэ тым усе па доб ныя аб' ек ты 
ганд лю па він ны ў аба вяз ко вым па рад ку за хоў ваць уста ноў ле ны рэ-
жым пра цы.

Мін ганд лю ў блі жэй шы час пла нуе на даць пы тан ню за ха ван ня пра-
ві лаў ганд лю і па тра ба ван няў за ка на даў ства пры рэа лі за цыі суб' ек та мі 
прад пры маль ніц кай дзей нас ці кве так і квет ка вай пра дук цыі асаб лі вую 
ўва гу. Да па ру шаль ні каў бу дуць пры мя няц ца са мыя жорст кія ме ры 
ад каз нас ці — на ват да за крыц ця ганд лё вых аб' ек таў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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ЛАЗ НІ І АТЭ ЛІ — «СЛА БАЕ ЗВЯ НО»
На Ві цеб шчы не ў цэнт ры ўва гі рэ ві зо раў — жыл лё ва-ка му наль-

ная гас па дар ка. На га даем: Прэ зі дэнт рас па ра дзіў ся пра ве рыць 
сіс тэ му ЖКГ у цэ лым па кра і не. Ня гле дзя чы на тое, што ад па вед-
ны маш таб ны ма ні то рынг у Пры дзвін скім краі бу дзе за вер ша ны 
толькі ў маі, ужо зроб ле ны пер шыя за ха ды.

На жаль, ме на ві та ЖКГ па-ра ней ша му вы клі кае шмат не за да во ле-
нас ці з бо ку на сель ніц тва.

— Ад ным з не да хо паў ар га ні за цый най струк ту ры ЖКГ з'яў ля ец ца 
шмат про філь насць прад пры ем стваў, утры ман не на ба лан се не ўлас ці-
вых га лі не аб' ек таў і вы твор час цяў: лаз няў, гас ці ні ц, кам бі на таў бы та-
во га і ры ту аль на га аб слу гоў ван ня і г.д. Усе яны з'яў ля юц ца страт ны мі 
або ніз ка рэн та бель ны мі. У вы ні ку ад бы ва ец ца ад цяг нен не гра шо вых 
срод каў на ўтры ман не та кіх аб' ек таў за мест на кі ра ван ня гро шай на 
ма дэр ні за цыю ўлас най га лі ны... На тэ ры то ры ях Ле пель ска га, Та ла-
чын ска га і Чаш ніц ка га ра ё наў функ цы я ну юць па два ана ла гіч ныя 
прад пры ем ствы ЖКГ, што па вя ліч вае вы дат кі не толь кі па ўтры ман ні 
апа ра ту кі ра ван ня прад пры ем стваў, але і ін шыя, — па ве да мі лі «Звяз-
дзе» ў Ка мі тэ це дзярж кант ро лю Ві цеб скай воб лас ці.

Каб зра біць дзей насць сіс тэ мы ЖКГ больш эфек тыў най, пра па-
на ва на вы клю чыць з ві даў дзей нас ці прад пры ем стваў «ня про філь-
ныя» па слу гі. Для кі ра ван ня прад пры ем ства мі во да за бес пя чэн ня 
і во да ад вя дзен ня мэ та згод на ства рыць адзін аб лас ны во да ка нал 
— за мест ця пе раш ніх у Ві цеб ску, По лац ку, На ва по лац ку і Ор шы. 
Апош няе да зво ліць ска ра ціць са бе кошт па слуг па во да за бес пя чэн ні 
і ка на лі за цыі.

Ёсць так са ма ідэя па дзя ліць функ цыі за каз чы ка і вы ка наў цы, што 
дасць маг чы масць па вы сіць кант роль за якас цю і аб' ёма мі ра бот, якія 
вы кон ва юц ца. Ёсць пра па но ва ап ты мі за ваць коль касць прад пры ем-
стваў у ра ё нах, якія аказ ва юць жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЖАН ЧЫН 
ПАВІНШАВАЛІ 
АЛІМ ПІЙ ЦЫ

Чэм пі ё ны Со чы Ала Цу пер і Ан тон Куш нір па він ша ва лі 
жа но чы пра фак тыў Бе ла ру сі з на ды хо дзя чым свя там 
8 Са ка ві ка.
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Жанчыны вітаюць чэмпіёнаў.


