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ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 31.07.2014 г. 
Долар ЗША    10310,00
Еўра 13820,00
Рас. руб. 288,50
Укр. грыўня 844,78
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Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА, 
стар шы ня Па ла ты
прад стаў ні коў:

«Да га вор аб ства рэн ні Еў ра-
зій ска га эка на міч на га са ю за 
пла ну ец ца ўнес ці ў Па ла ту 
прад стаў ні коў На цы я наль-
на га схо ду Бе ла ру сі не ра ней 
за ліс та пад-сне жань 2014-га 
(па куль кан крэт ныя тэр мі-
ны ска заць не ма гу), за раз ён 
пра пра цоў ва ец ца на шы мі мі-
ніс тэр ства мі і ве дам ства мі. 
Гэ та вель мі сур' ёз ны і аб' ём ны 
да га вор. Пад час се сіі Пар ла-
менц ка га схо ду Са ю за Бе ла ру сі 
і Ра сіі ў Брэс це са стар шы нёй 
Дзяр жаў най ду мы РФ Сяр ге ем 
На рыш кі ным бы ла да сяг ну та 
да моў ле насць, што пас ля та-
го, як да га вор па сту піць у Па-
ла ту прад стаў ні коў і Дзярж-
ду му, ён бу дзе ра ты фі ка ва ны 
сін хрон на. Да рэ чы, на ву коў-
цы і прак ты кі па лі чы лі, што 
ства рэн не ЕА ЭС па вя лі чыць 
су куп ны ва ла вы пра дукт трох 
кра ін да 2030 го да пры клад на 
на $900 млрд».

Памяць,
захаваная 
майстрам

Як ратавацца
ад спёкі дома?

Беларусь — 
Ізраіль:

агульны інтарэс

Тым, хто лі чыць, што 
кам бай нер — спра ва ані як 
не жа но чая, ра ім за ві таць 
у КСУП «Аба ро на кра і ны» 

Рэ чыц ка га ра ё на, каб 
пе ра ка нац ца ў ад ва рот ным. 
На тал ля Бра ка рэн ка пра цуе 
ў ад ным экі па жы з баць кам 

і са сва і мі аба вяз ка мі 
спраў ля ец ца на роў ні 

з муж чы на мі. І пер шыя 
пос пе хі ў хле ба роб скай 

спра ве ўжо ёсць: стар шы ня 
Го мель скай аб лас ной 

ар га ні за цыі Бе ла рус ка га 
са ю за жан чын Га лі на Па шэд 

спе цы яль на пры яз джа ла 
да На тал лі на по ле, 

каб пад ба дзё рыць дзяў чы ну, 
па жа даць пос пе хаў 

і ўру чыць па да ру нак — 
хле ба печ ку.

ЗБОЖ ЖА ЗБОЖ ЖА 
З ЖА НО ЧЫХ З ЖА НО ЧЫХ 
РУК РУК 

С
ёння Мінскі завод тэхналагічных 
металаканструкцый — гэ та ад-
но з вя ду чых ай чын ных прад-

пры ем стваў, якое вы раб ляе бу даў ні чыя 
ме та ліч ныя кан струк цыі, тэх на ла гіч-
ныя ме та ла кан струк цыі, рэ зер ву а ры і 
тэх на ла гіч ныя тру ба пра во ды для прад-
пры ем стваў ма шы на бу даў ні ча га комп-
лек су, бу даў ні чай ін дуст рыі, хі міч най і 
наф та пе ра пра цоў чай пра мыс ло вас ці, 
дрэ ва ап ра цоў чай га лі ны.

Сі лы ра бот ні каў за во да тэх на ла гіч-
ных ме та ла кан струк цый за дзей ні ча ны 
на шэ ра гу знач ных ай чын ных аб' ек таў. 
На прык лад, у Ма ла ры цкім раёне Брэсц-
кай вобласці, дзе бу ду ец ца за вод 
«Кварц  мелп рам». Або ў Іва цэ ві чах, Мас-
тах, Ба ры са ве, Ві цеб ску і Рэ чы цы, дзе 
ма дэр ні зу юц ца за во ды дрэ ва ап ра цоў-
чай га лі ны. А яшчэ на Ма зыр скім наф-
та пе ра пра цоў чым за вод зе, дзе ў апош-
нія га ды так са ма ак тыў на пра во дзіц ца 
пе ра ўзбра ен не, а так са ма на ва по лац кім 
«Наф та не», дзе ра бо ты вя дуц ца ў цес-
ным су пра цоў ніц тве з хар ва та мі. Ак тыў-
на ма дэр ні зу юц ца цук ро выя за во ды, 
якім па тра бу юц ца і ме та ліч ныя, і тэх на-
ла гіч ныя кан струк цыі, рэ зер ву а ры. 8

НЕ ТЫПАВАЯ 
ВЫ ТВОР ЧАСЦЬ

Ды рэк тар Мінск ага за во да тэх на-
ла гіч ных ме та ла кан струк цый Іван 
КРЭНЦЬ:

— ААТ «ПРА МТЭХ МАН ТАЖ» — гэ-
та во сем ман таж ных упраў лен няў і два 
пра мыс ло выя прад пры ем ствы. Наш 
за вод — ад но з пра мыс ло вых прад-
пры ем стваў. Дру гое та кое раз мя шча-
ец ца ў Ма гі лё ве. Тры ман таж ныя 
ўпраў лен ні зна хо дзяц ца ў ста лі цы, ас-
тат нія — у Брэс це, Грод не, Ві цеб ку, 
Са лі гор ску і на ват Турк ме ні ста не. 
«ПРА МТЭХ МАН ТАЖ», ка лі ко рат ка — 
гэ та ман таж і выраб бу даў ні чых, ста-
лё вых кан струк цый для вы твор чых 
аб' ек таў і аб' ек таў гра ма дзян ска га 
пры зна чэн ня. Акра мя та го, гэ та і ман-
таж спецыяльнага тэх на ла гіч на га аб-
ста ля ван ня. Ме на ві та наш фі лі ял вы раб ляе 
бу даў ні чыя, тэх на ла гіч ныя кан струк цыі, ста-
лё выя рэ зер ву а ры.

Вы твор часць у нас асаб лі вая. Усё ж та кі 
бу даў ніц тва вя дзец ца па ін ды ві ду аль ных 
пра ек тах. А пра ек ты, якія нам пра па ну юц-

ца — гэ та ўва саб лен не фан та зіі ар хі тэк та ра, 
які жа дае ўба чыць гэ тую фан та зію ў рэ аль-
ным аб' ек це. Аб' ект пры гэ тым па ві нен быць 
не прос та пры го жым і ад мет ным, але і функ-
цы я наль ным. Пра ду гле дзець усё гэ-
та — у тым лі ку на ша за да ча...

НАДЗЕЙНАЯ АПОРАНАДЗЕЙНАЯ АПОРА
Дзяржаўны інтарэсДзяржаўны інтарэс  ��


