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Ге не раль нае кон суль-
ства Бе ла ру сі з'я віц ца ў 
італь ян скім Мі ла не.

Ча со вая за ба ро на 
на вы ваз гар бар най 
сы ра ві ны і дуб ле на га 
паў фаб ры ка ту ўве дзе-
на ў Бе ла ру сі.

На рэс пуб лі кан скі 
кон курс іна ва цый ных 
пра ек таў па да дзе на 98 
за явак, у тым лі ку 48 
за явак для ўдзе лу ў на-
мі на цыі «Леп шы іна ва-
цый ны пра ект» і 50 — у 
на мі на цыі «Леп шы ма-
ла дзёж ны іна ва цый ны 
пра ект».

Но выя ўспыш кі 
асаб лі ва не бяс печ на га 
за хвор ван ня — аф ры-
кан скай чу мы сві ней 
— за рэ гіст ра ва ны на 
тэ ры то рыі Па ня веж-
ска га па ве та Літ вы.

Ма са вая вак цы на цыя 
су праць гры пу ў Мін ску 
пач нец ца ў каст рыч ні ку.

Бе ла рус кая ка ман-
да за ня ла пер шае мес-
ца ў агуль ным заліку 
на Х чэм пі я на це све-
ту па па жар на-вы ра-
та валь ным спор це 
ў Ал ма ты.

КОРАТКА

Фо та Марыны БЕГУНКОВАЙ.
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ЦЫТАТА ДНЯ

Поль шча аб верг ла ін фар ма цыю аб па стаў ках зброі Кі е ву
Мі ністр аба ро ны Поль шчы То маш Се ма няк аб верг ін фар ма цыю аб тым, што Вар-

ша ва бу дзе па стаў ляць Кі е ву су час нае ўзбра ен не. Па вод ле яго слоў, за ява ўкра ін скіх 
улад бы ла «фаль стар там і па мыл кай». «Гэ та вель мі сур' ёз нае пы тан не, якое па він ны 
аб мяр коў ваць на пе ра мо вах ура да. А не тое, пра што вар та ін фар ма ваць усіх у бло-
гу», — пры вод зяць СМІ сло вы мі ніст ра. Па лі тык ад зна чыў, што пы тан ні су пра цоў ніц тва 
па між Укра і най і НА ТА, у пры ват нас ці, па між Кі е вам і Вар ша вай, маг чы ма, ста нуць 
тэ май да лей шых пе ра моў. Ра ней прад стаў нік прэс-служ бы мі ніс тэр ства аба ро ны 
Нар ве гіі Ларс Емб ле так са ма аб верг ін фар ма цыю аб па стаў ках узбра ен ня ва Укра і ну. 
За ява поль ска га мі ніст ра ста ла ад ка зам на па ве дам лен не ў Fасеbооk Юрыя Лу цэн-
кі — са вет ні ка прэ зі дэн та Укра і ны. У ня дзе лю, 7 ве рас ня, ён на пі саў у са цы яль най 
сет цы аб тым, што на са мі це НА ТА бы ла да сяг ну та да моў ле насць аб па стаў ках зброі 
з Поль шчы, ЗША, Фран цыі, Нар ве гіі і Іта ліі.

ААН: на ўсхо дзе Укра і ны за гі ну лі 3 тыс. ча ла век
Пра гэ та за явіў Вяр хоў ны ка мі сар ААН па пра вах ча ла ве ка Зейд Ра ад Зейд аль-Ху-

сэйн. «Мы па-ра ней ша му за не па ко е ныя сі ту а цы яй ва Укра і не. Апош няя што ме сяч ная 
спра ва зда ча ўпраў лен ня Вяр хоў на га ка мі са ра ААН па пра вах ча ла ве ка дае поў ную кар-
ці ну бя гу чых праб лем пра воў ча ла ве ка, асаб лі ва на ўсхо дзе, дзе, пры нам сі, 3000 ча ла век 
бы лі за бі ты, па чы на ю чы з ся рэ дзі ны кра са ві ка гэ та га го да», — за явіў аль-Ху сэйн.

Ка ра леў ская сям'я ў Вя лі ка бры та ніі ча кае па паў нен ня
Спад чын нік бры тан ска га тро на прынц Уіль ям і яго жон-

ка гер ца гі ня Кемб рыдж ская Кэт рын ча ка юць дру гое дзі ця, 
па ве дам ля ец ца ў за яве Бу кін гем ска га па ла ца ў Fасеbооk. 
Па вод ле ін фар ма цыі агенц тва, гер ца гі ня ад чу вае ся бе бла-

га па ра ні цах — тое ж яна 
ад чу ва ла пад час пер шай 
ця жар нас ці. Дру гое дзі ця 
гер ца гаў Кемб рыдж скіх 
бу дзе чац вёр тым у чар зе на трон. Пер шы нец па ры 
прынц Джордж на ра дзіў ся 22 лі пе ня 2013. Ён стаў 
трэ цім у чар зе на бры тан скі трон пас ля свай го дзе да 
прын ца Чарль за і баць кі.
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Аграгарадкі: 
прадаць 
дом будзе 

складаней

Як правільна 
ўжываць 
грыбы?

Ле а нід ЗА ЯЦ, 
мі ністр сель скай гас па дар кі:

«У нас ёсць усе пад ста вы га-
ва рыць аб тым, што з гэ та-
га го да пач нец ца са праўд нае 
азда раў лен не эка но мі кі аг-
ра пра мыс ло ва га комп лек су. 
Для гэ та га пад рых та ва на 
і за пра ца ва ла нар ма тыў-
на-пра ва вая ба за ў вы гля дзе 
ча ты рох ука заў, якія іс тот-
ным чы нам да па мо гуць азда-
ра віць эка но мі ку сель гас ар га-
ні за цый і прад пры ем стваў, 
якія аб слу гоў ва юць сель скую 
гас па дар ку. Пад гэ та мы 
пад вя лі га лоў ныя па каз чы кі 
ў на шай пра цы. Кра і на ўпер-
шы ню мае та кі вы со кі вы-
нік — на ма ло ча на больш за 
9 млн т збож жа. За сы па ны 
хар чо выя за па сы ў аб' ёмах 
больш за 1 млн т; на рых-
та ва на на сен не; гра мад ская 
жы вё ла га доў ля за бяс пе ча на 
ў поў ным аб' ёме фу раж ным 
збож жам, што да зво ліць 
спы ніць яго за куп кі з-за ме-
жаў кра і ны і ство рыць са-
праўд ны пад му рак раз віц ця 
аграр най эка но мі кі».

Рас клад на заўт раРас клад на заўт ра  ��

ШТО Ў СА ЦЫ ЯЛЬ НЫМ ПА КЕ ЦЕ 
ДЛЯ ПЕ ДА ГО ГА?

КАБ «КВА ТЭР НАЕ 
ПЫ ТАН НЕ» 

НАС НЕ ПСА ВА ЛА...
Арэнд нае жыл лё па він на да вац ца на 
спра вяд лі вых пад ста вах і па ра зум най ца не

Долар ЗША    10470,00
Еўра 13550,00
Рас. руб. 282,50
Укр. грыўня 817,84

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 9.09.2014 г. 

На двор'еНа двор'е  ��

АМАЛЬ ШТО ЛЕ ТА
На пра ця гу тыд ня пры грэе да 20-26 цяп ла

Ужо дру гі ты дзень на тэ ры то рыі Бе ла ру сі тры ма-
ец ца ба дай лет няе на двор'е, па ве да мі ла рэ дак цыі 
спе цы я ліст Рэс пуб лі кан ска га гід ра мет цэнт ра Мінп-
ры ро ды Воль га ФЯ ДО ТА ВА.

Пры па вы ша ным фо не ат мас фер на га ціс ку ў аў то рак бу дзе пе-
ра важ на без апад каў, толь кі на за ха дзе мес ца мі прой дуць ка рот ка-
ча со выя даж джы і на валь ні цы. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўдзень скла дзе плюс 19-25 гра ду саў. По тым на двор'е кры ху са псу-
ец ца, бо да нас за ві тае ат мас фер ны фронт з бо ку Поль шчы. Та му з 
се ра ды па пят ні цу пе ра важ на па за ход няй па ло ве кра і ны прой дуць 
ка рот ка ча со выя даж джы і на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
ў гэ тыя трое су так бу дзе на ўзроў ні плюс 9-15 гра ду саў, ад нак ужо 
ўдзень па вя лі чыц ца да 19-26 цяп ла. Толь кі ў се ра ду ўдзень на за ха-
дзе кра і ны бу дзе плюс 16-18 гра ду саў.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў ай чын ных спе цы я ліс таў, на-
пры кан цы тыд ня — у су бо ту і ня дзе лю — зноў праг на зу ец ца па ве лі-
чэн не ат мас фер на га ціс ку. Ча ка ец ца пе ра важ на без апад каў, толь кі 
па паў днё вым за ха дзе прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы і на валь-
ні цы. У гэ тыя дні бу дзе са праў ды кам форт нае цёп лае на двор'е, ка лі 
тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе плюс 8-15 гра ду саў, а ўдзень 
ча ка ец ца 20-26 цяп ла. Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што сё ле та ма ла-
дое «ба бі на ле та» больш на гад вае на двор'е дру гой па ло вы жніў ня.

Сяр гей КУР КАЧ
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У ін тэр в'ю «Звяз дзе» 
Стар шы ня Па ла ты прад-
стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі Ула дзі мір 
АНД РЭЙ ЧАН КА па дзя ліў-
ся сва і мі раз ва жан ня мі 
пра не ка то рыя ак ту а ліі 
гра мад ска га і пар ла менц-
ка га жыц ця

— Ула дзі мір Паў ла віч, як вы 
лі чы це, ча му нас ву чаць па дзеі 
ва Укра і не?

— Тра гіч ныя па дзеі ў брат няй 
нам Укра і не ву чаць нас бе раг чы 
мір і зго ду ў гра мад стве, па лі-
тыч ную ста біль насць, між на цы-
я наль ную і між рэ лі гій ную зго ду 
— усё тое, чым на ша Бе ла русь 
вы лу ча ец ца на пра ця гу двац-
ца ці апош ніх га доў не толь кі на
по стса вец кай пра сто ры, але і ва 
ўсёй Еў ро пе. Бе раг чы, ца ніць і 
ўся ляк ума цоў ваць, бо ах вот ні кі 
ўсё гэ та ўзяць на зуб, рас хіс таць, 
рас ка лаш ма ціць не ўпус цяць 
свой шанц, ка лі мы яго ім па не-
да гля дзе да дзім.

— Сло ва «ста біль насць» у 

не ка то рых па лі тыч ных ко лах 
вы клі кае рэз кую кры ты ку.

— Яны, на пэў на, ве да юць, ча-
го хо чуць.

— А ча го хо чуць лю дзі, з 
які мі вы су стра ка е це ся і гу та-
ры це пад час ра бо чых па ез дак 
у вы бар чую акру гу і ў ін шыя 

рэ гі ё ны? Што для іх са мае га-
лоў нае?

— Тое, пра што я ўжо ска-
заў — ста біль насць у дзяр жа ве, 
упэў не насць у заўт раш нім дні, 
зда роўе, нар маль ны за ро бак, 
доб рае жыл лё, шчас це сва іх дзя-
цей. Акра мя гэ та га, асноў на га, 
лі чаць вель мі важ ным ар га ні за-
цыю вы твор час ці, са цы яль ную 
інф ра струк ту ру, за бес пя чэн не 
да моў пры род ным га зам, на-
леж ныя ўмо вы для пра вя дзен ня 
воль на га ча су, за ня ткаў фіз куль-
ту рай і спор там, да гле джа ныя 
да ро гі, транс парт ныя зно сі ны з 
буй ны мі га ра да мі. Ка жу не толь-
кі пра вяс коў цаў, але і жы ха роў 
рай цэнт раў і гар па сёл каў. Уво гу-
ле ж уз ро вень іх па трэб знач на 
вы шэй шы, чым, ска жам, двац-
цаць-трыц цаць га доў та му. Жыц-
цё, пры ўсіх сён няш ніх праб ле-
мах, пры кмет на па леп шы ла ся, 
ча го ча ла век зда ро ва га ро зу му 
ад маў ляць не бу дзе. Ад па вед на 
і па трэ бы ўзрас та юць.

— На мяс цо вых на чаль ні каў 
лю дзі вам скар дзяц ца?

— Зрэд ку бы вае і та кое. Але 

га лоў ным чы нам раз мо ва ідзе 
пра пы тан ні гас па дар ча га, ка му-
наль на га і са цы яль на га змес ту, 
для вы ра шэн ня якіх не аб ход ны 
да дат ко выя фі нан са выя срод кі, 
а зна чыць, і пэў ны час.

— Срод кі зна хо дзі це?
— Су мес на з кі раў ніц твам 

прад пры ем стваў і рэ гі ё наў: неш-
та з мяс цо вых рэ сур саў, а неш та 
вы ра ша ем пры да па мо зе аб лас-
ных і рэс пуб лі кан скіх дзяр жаў-
ных ор га наў.

— Мяр ку ю чы па дыс ку сі ях 
на так зва ных «ура да вых га-
дзі нах» пад час се сій ных па ся-
джэн няў пар ла мен та, дэ пу та-
ты да во лі сур' ёз на зай ма юц ца 
пы тан ня мі сва іх вы бар шчы каў, 
асаб лі ва гра мад ска га зна чэн-
ня, і да во лі вост ра ста вяць іх 
пе рад чле на мі ўра да. А ці ўва-
саб ля ец ца гэ та ў за ко нах?

— Ка лі б не ўва саб ля ла ся, 
то на вош та бы лі б і за ко ны! Але 
трэ ба ра зу мець, што не кож ную 
слуш ную пра па но ву аба вяз ко-
ва не аб ход на афарм ляць у нар-
ма тыў ным ак це, тым 
больш за ка на даў ча. 

ПРА ВОЎ БЕЗ АБА ВЯЗ КАЎ НЕ БЫ ВАЕ

АСВЕ ТА 
ЯК ТРЫ УМ ФА ТАР,

Ба на ны знач на змян ша юць 
ве ра год насць ін суль ту 
ў жан чын

Н а  в у  к о ў  ц ы 
ра яць усім жан-
чы нам ва ўзрос-
це ес ці ба на ны. 
Яны да зва ля юць 
змен шыць ры зы-
ку ін суль ту, пі ша 
Thе Dаіlу Mаіl. На 
пра ця гу 11 га доў спе цы я ліс ты пра во дзі лі аб-
сле да ван не 90137 жан чын ва ўзрос це 50-79 
га доў. Прад мет ці ка вас ці — аб' ём спа жы ван-
ня ка лію, на яў насць гіс то рыі ін суль ту ці факт 
смер ці. Ба на ны, як вя до ма, ба га тыя на ка лій. І 
яны здоль ны зні зіць ры зы ку ін суль ту пры клад на 
на чвэрць. Па вод ле рэ ка мен да цый Су свет най 
ар га ні за цыі ахо вы зда роўя, за дзень жан чы нам 
вар та спа жы ваць 3,510 мі лі гра ма і больш. Толь-
кі 16,6% удзель ні каў да сле да ван ня спа жы ва лі 
ка лій у та кім аб' ёме. Ба нан ся рэд ня га па ме ру 
змя шчае пры клад на 430 мі лі гра маў. Жан чы ны, 
якія спа жы ва лі больш за ўсё ка лію, на 12% ра-
дзей пе ра жы ва лі ін сульт у цэ лым і на 16% ра дзей 
пе ра жы ва лі ішэ міч ны ін сульт у па раў на нні з жан-
чы на мі, якія спа жы ва юць ка лію менш за ін шых. 
Та кім чы нам, ак тыў нае спа жы ван не ка лію мо жа 
пры нес ці больш ка рыс ці да та го, як ра за ўец ца 
гі пер та нія. Пры гэ тым жан чы ны, якая ак тыў на 
спа жы ва лі ка лій, на 10% ра дзей па мі ра лі заў-
час на. На ка лій ба га тыя буль ба, ба на ны і бе лая 
фа со ля. Але лі шак ка лію не бяс печ ны для сэр ца, 
пра што так са ма вар та па мя таць.

Пра гэ та за явіў Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка, 
пры ма ю чы з дак ла дам аб па рад ку пра да стаў лен ня 
жы лых па мяш кан няў ка мер цый на га вы ка ры стан-
ня ў жы лым комп лек се «Ма гістр» ві цэ-прэм' е ра 
Ана то ля Ка лі ні на, мі ніст ра жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі Анд рэя Шор ца і стар шы ню Мін гар вы-
кан ка ма Мі ка лая Ла дуць ку, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, што ра шэн не аб бу даў ніц тве ад-
па вед на га жы ло га комп лек су бы ло пры ня та для за бес пя чэн ня 
жыл лём прад стаў ні коў на ву ко вай і твор чай ін тэ лі ген цыі, асаб-
лі ва мо ла дзі. «Мы да мо ві лі ся, што гэ та бу дзе арэнд нае жыл лё. 
Яно не бу дзе тан ным для най маль ні ка, але яно і не бу дзе мець 
за воб лач ную ца ну, якую сён ня пла цяць ма ла дыя сем'і, зды ма-
ю чы пры ват ную ква тэ ру. Арэнд нае жыл лё па він на быць знач на 
тан ней шым», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка асаб лі ва пад крэс ліў, што ў пы тан ні фар-
мі ра ван ня кош ту на арэнд нае жыл лё нель га па мы ліц ца, каб у 
да лей шым не пе ра гля даць яе ў той ці ін шы бок. Ён ад зна чыў, што 
кан крэт ны кошт па ві нен быць кан чат ко ва вы зна ча ны на ўзроў ні 
ўра да і Мін гар вы кан ка ма.

Яшчэ ад но прын цы по вае пы тан не, на якім за ся ро дзіў ува гу 
Прэ зі дэнт, — ня змен нае пры трым лі ван не прын цы пу сум лен нас ці і 
спра вяд лі вас ці пры раз мер ка ван ні і фар мі ра ван ні чар гі на арэнд-
ныя ква тэ ры. «Гэ та пы тан не ну мар адзін. Не дай Бог да мя не 
пой дуць скар гі, што не дзе нех та сва ім сва я кам, яшчэ ка мусь ці, 
улад ка ваў шы іх па пя рэд не на ней кую па са ду, пач не з-пад кры са 
вы дзя ляць гэ тыя ква тэ ры, — па пя рэ дзіў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 
Гэ та вель мі ак тыў ная част ка на сель ніц тва — твор чая і на ву ко вая 
ін тэ лі ген цыя, і маў чаць яны не бу дуць. Яны мя не ім гнен на пра ін-
фар му юць аб тым, што не дзе неш та не спра вяд лі ва вы ра ша на. 
Та му прын цып пры стой нас ці і спра вяд лі вас ці, ка лі мы фар мі ру ем 
чар гу, па ві нен быць па кла дзе ны ў асно ву гэ та га пра цэ су».

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, без умоў на, па він на быць за бяс пе ча-
на і якасць арэнд на га жыл ля, якое пра да стаў ля ец ца.

«Сваё сло ва я ска заў. Прэ зі дэнт пры няў ра шэн не — арэнд на му 
жыл лю быць. Па ча лі но вае бу даў ніц тва, пай шло па кра і не гэ та но ва-
ўвя дзен не. Да вай це ў Прэ зі дэн та аб мяр ку ем не ка то рыя прын цы пы 
апла ты, фар мі ра ван ня чэр гаў, вы дзя лен ня жыл ля і гэ так да лей. І 
то вы па він ны мя не прос та пра ін фар ма ваць. А да лей, ка лі лас ка, 
дзя лі це і ня сі це ад каз насць», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ад ча го за ле жыць са цы яль-
ны ста тус пе да го га: ад уз роў-
ню яго за роб каў, маг чы мас ці 
вы ра шыць жыл лё вае пы тан-
не, упэў не нас ці ў заўт раш нім 
дні або ад пер ша га, дру го га і 
трэ ця га ра зам? А мо жа, са-
цы яль ны ста тус — гэ та яшчэ 
і імідж пра фе сіі пе да го га ў 
гра мад стве? Ві дэа бры фінг, 
які прай шоў у Мі ніс тэр стве 
аду ка цыі з удзе лам прад-
стаў ні коў усіх рэ гі ё наў, па-
ві нен быў даць ад каз на пы-
тан не: што ро біц ца для та го, 
каб пе да га гіч ныя спе цы яль-
нас ці ста лі пры ця галь ны мі 
для школь ных вы дат ні каў? 
Якія за ха ды рэа лі зу юц ца на 
мес цах для та го, каб ма ла-
дыя спе цы я ліс ты за ста ва лі-
ся пра ца ваць ва ўста но вах 
аду ка цыі пас ля ад пра цоў кі 
па раз мер ка ван ні і як за ах-
воч ва юц ца на стаў ні кі да па-
вы шэн ня сва ёй ква лі фі ка цыі 
і якас ці пра цы?

Мі ністр аду ка цыі Сяр гей МАС-
КЕ ВІЧ лі чыць, што сён ня не да стат-
ко ва ўва гі на да ец ца ма раль на му 
сты му ля ван ню пе да га гіч ных ра бот-
ні каў . За пер шае паў год дзе гэ та га 
го да дзяр жаў ных уз на га род бы лі 
ўда сто е ны 15 ра бот ні каў сіс тэ мы 

аду ка цыі. 120 ра бот ні каў атры ма-
лі на груд ны знак «Вы дат нік аду-
ка цыі», 207 бы лі ўзна га ро джа ны 
га на ро вай гра ма тай Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі і 523 ра бот ні кі атры ма лі 
гра ма ты га лоў на га аду ка-
цый на га ве дам ства.

або Дзень, ка лі 
па лі цы 

з кні га мі 
«ад бі ва юць» 

па куп ні коў 
у крам 

з пры сма ка мі

Адзін з най ста рэй шых га ра доў кра і ны ў мі ну лыя 
вы хад ныя су стрэў гас цей двац цаць пер ша га па 
лі ку Дня бе ла рус ка га пісь мен ства. За слаўю стаць 
цэнт рам свя та да вя ло ся не ўпер шы ню: та ям ні чыя 
ім ёны Раг не ды і Ізя сла ва (у го нар яко га на зва ны 
го рад) пры ва бі лі ар га ні за та раў у 2000 го дзе. 
Ле ген да аб ге ро ях да лё ка га Х ста год дзя 
і ў гэ ты раз згад ва ла ся не ад ной чы.

ПРЫ ЕМ НАС ЦІ  ДА СВЯ ТА
Мін чан ча ка юць 
тра ды цый ныя зніж кі

З на го ды Дня го ра да прад пры ем ствы бы та во га аб слу-
гоў ван ня Мін ска з 10 па 12 ве рас ня пра да ста вяць іль го ты 
не ка то рым ка тэ го ры ям на сель ніц тва. У пры ват нас ці, 
зніж кі ча ка юць удзель ні каў Вя лі кай Ай чын най вай ны, 
пен сі я не раў, ін ва лі даў, шмат дзет ныя сем'і.

Не ка то рыя цы руль ні ў гэ тыя дні аб слу жаць ве тэ ра наў, пен-
сі я не раў, ін ва лі даў, чле наў шмат дзет ных сем' яў бяс плат на, ін-
шыя — са зніж кай на стрыж ку ў 20-50%. Ад ра ман та ваць абу так 
і швей ныя вы ра бы з 10 па 12 ве рас ня ў не ка то рых май стэр нях 
мож на бу дзе са зніж кай у 10-50%.

Акра мя та го, 13-14 ве рас ня адзі ны дзень зні жак прой дзе 
ў ста ліч ных уні вер ма гах. Вы гад ныя па куп кі мож на бу дзе зра-
біць у ГУ Ме, ЦУ Ме, ганд лё вым до ме «На Ня мі зе», уні вер ма гу 
«Бе ла русь» і ганд лё вым цэнт ры «Кір маш».

— Зніж кі да свят у нас тра ды цый ныя, та му ка тэ го рыі гра ма-
дзян, якія мо гуць імі ска рыс тац ца, заў сё ды іх ча ка юць, — па ве-
да мі ла «Звяз дзе» на чаль нік ад дзе ла ар га ні за цыі і раз віц ця 
сфе ры па слуг упраў лен ня бы та во га і гас ці ніч на га аб слу-
гоў ван ня на сель ніц тва Мін гар вы кан ка ма На стас ся МА КАР-
СКАЯ. Па вод ле яе слоў, най больш ак тыў на ў час дзе ян ня 
зні жак мін ча не ка рыс та юц ца па слу га мі цы руль няў, хім чыс так 
і май стэр няў па ра мон це абут ку і адзен ня. На стас ся Ма кар-
ская так са ма ад зна чы ла, што па мер зні жак вы зна ча юць са мі 
прад пры ем ствы, якія іх пра да стаў ля юць. З іх пе ра лі кам мож на 
азна ё міц ца на сай тах Мін гар вы кан ка ма і ўпраў лен ня бы та во га 
і гас ці ніч на га аб слу гоў ван ня, а так са ма ў га рад скіх га зе тах.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

Фо
та

зд
ым

кі 
На

дз
еі 

БУ
Ж

АН
.

ISSN 1990 - 763X

Першы 
помнік 
Хлебу

64 5


