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ЦЫТАТА ДНЯ

Укра ін скія ва ен ныя ад вод зяць цяж кае ўзбра ен не 
за 15-кі ла мет ро вую зо ну

Укра ін скія ва ен ныя на ўсхо дзе кра і ны па ча лі пад рых тоў ку да ад во ду цяж ка га 
ўзбра ен ня за 15-кі ла мет ро вую зо ну бяс пе кі. Пра гэ та па ве да міў на бры фін гу прад-
стаў нік Са ве та на цы я наль най бяс пе кі і аба ро ны Укра і ны Анд рэй Лы сен ка. «Ар мія 
і ін шыя сі ла выя пад раз дзя лен ні па ча лі пад рых тоў ку да рэа лі за цыі да моў ле нас-
цяў, да сяг ну тых у Мін ску. У пры ват нас ці, ідзе пад рых тоў ка ад вя дзен ня цяж ка га 
ўзбра ен ня на 15-кі ла мет ро вы ру беж ад на се ле ных пунк таў», — ска заў Лы сен ка. 
Ён удак лад ніў пры гэ тым, што «пад рых тоў ка да ад вя дзен ня тэх ні кі ўжо азна чае 
пра цэс яе пе ра мя шчэн ня ў ін шыя рэ гі ё ны». «Рых ту юц ца ра ё ны для тэх ні кі. У по лі 
яе па кі нуць нель га. Яна па він на быць га то ва да вы ка ры стан ня ў лю бы мо мант», — 
ска заў Лы сен ка. Прад стаў нік ве дам ства пад крэс ліў так са ма, што «ва ен ныя за ста-
юц ца на мес цах».

Прэм' ер Шат лан дыі 
аб ві на ва ціў Лон дан у пад ма не 
ўдзель ні каў рэ фе рэн ду му

Лю дзі, якія пра га ла са ва лі су праць не за леж нас-
ці Шат лан дыі, бы лі ашу ка ны абя цан ня мі Лон да на. 
Пра гэ та ў ін тэр в'ю тэ ле ка на лу «Sky News» за явіў 
кі раў нік ура да рэ гі ё на Алекс Са лмонд, які па даў у ад стаў ку. Га вор ка ідзе аб вы ні ках 
рэ фе рэн ду му 18 ве рас ня, ка лі 55 пра цэн таў рэ спан дэн таў пад тры ма лі адзін ства 
кра і ны. Са лмонд на га даў, што ра ней лі да ры трох вя ду чых па лі тыч ных пар тый Вя лі-
ка бры та ніі па абя ца лі даць пар ла мен ту Шат лан дыі но выя шы ро кія паў на моц твы, ка лі 
яе гра ма дзя не пра га ла су юць су праць не за леж нас ці. Ад нак, як за явіў на пя рэ дад ні 

прэм' ер-мі ністр Вя лі ка бры та ніі Дэ від Кэ ме ран, ад-
па вед ны за ко на пра ект ка лі і з'я віц ца, то не ра ней 
на ступ на га го да. «Ця пер мы на зі ра ем кру шэн не 
на дзей ма ла до га па ка лен ня — тых лю дзей, якія 
га ла са ва лі су праць не за леж нас ці Шат лан дыі, та-
му што па ве ры лі абя цан ням Вэст мінс тэ ра, і ця пер 
яны вель мі раз зла ва ныя і рас ча ра ва ныя гэ тым 
пад ма нам», — за явіў Алекс Са лмонд.

Ура чы вы свет лі лі, 
у якім уз рос це 

муж чы ны най больш 
сек су аль на ак тыў ныя

Ава Ка дэл, сек со лаг і за сна валь нік Уні вер сі тэ та 
Ка хан ня ло гіі, лі чыць, што 18 га доў — фак тыч ны пік 
ак тыў нас ці па ла вых муж чын скіх гар мо наў. 

Ме на ві та 
ў гэ тым уз-
рос це яеч кі 
вы пра цоў ва-
юць больш 
за ўсё тэс та-
с тэ ро ну, пі-
ша Thе Tіmеs 
оf Іndіа. Але 
пра хо дзіць 
п р ы  к л а д -
на 10 га доў 
пас ля гэ та га ўсплёс ку, перш чым муж чы на да сяг не 
са мых вы со кіх па каз чы каў у па ла вой сфе ры. Гэ та 
ты чыц ца і са мой па ла вой ця гі. Гэ та зна чыць, пры-
клад на 30 га доў — най больш спры яль ны ўзрост для 
па бу до вы ін тым на га жыц ця муж чы ны. У прын цы пе, 
гэ ты ж узрост з'яў ля ец ца зна ка вым для жан чын. Пры-
клад на ў 30 га доў жан чы нам пра сцей за ўсё да сяг нуць 
ар газ му.

А вось ста рэн не па чы на ец ца ў абод вух па лоў у 
40 га доў. Ме на ві та к гэ та му ўзрос ту па чы на ец ца 
зні жэн не па каз чы каў вы пра цоў кі мі э лі ну — ахоў най 
аба лон кі нер во вых кле так. Гэ та не га тыў на ад бі ва ец-
ца на пра цы га лаў но га моз гу, сар дэч най дзей нас ці. 
Да та го ж, па ру ша ец ца апор на-ру халь ная функ цыя, 
зні жа ец ца элас тыч насць мыш цаў.
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Ар тур КАР ПО ВІЧ, 
пер шы на мес нік мі ніст ра 
ганд лю:

«У дру гой па ло ве 2014 го да 
праг на зу ец ца зні жэн не тэм-
паў рос ту роз ніч на га та ва-
ра зва ро ту, што аб умоў ле на, 
перш за ўсё, вы со кі мі па каз чы-
ка мі, да сяг ну ты мі ў мі ну лым 
пе ры я дзе гэ та га го да (109,7% 
за во сем ме ся цаў 2014-га пры 
за дан ні на год — 103,5%). 
Акра мя та го, вы зна чаль ны 
ўплыў на па каз чык аказ ва юць 
рэ аль ныя на яў ныя гра шо выя 
да хо ды на сель ніц тва, тэмп 
рос ту якіх за пер шыя сем ме-
ся цаў 2014-га склаў 103,6% да 
ад па вед на га пе ры я ду мі ну ла-
га го да. У гэ тай су вя зі Мі ніс-
тэр ства ганд лю вый шла ва 
ўрад з пра па но вай ад на віць 
ільгот нае спа жы вец кае крэ-
ды та ван не ай чын ных та ва-
раў у 2015 го дзе ў ад па вед нас-
ці з Ука зам ад 6 лі пе ня 2009 г. 
№371. За раз гэ тае пы тан не 
пра пра цоў ва ец ца з Мін фі нам 
з улі кам маг чы мас цяў рэс пуб-
лі кан ска га бюд жэ ту».

КОРАТКА
Ге не раль ны сак ра тар 

ААН Пан Гі Мун вы со ка 
ацэнь вае ро лю Бе ла ру-
сі і аса біс та Прэ зі дэн та 
Аляк санд ра Лу ка шэн кі 
ва ўрэ гу ля ван ні кан флік-
ту ва Укра і не. Аб гэ тым ён 
за явіў 21 ве рас ня пад час 
су стрэ чы з прэм' ер-мі-
ніст рам Бе ла ру сі Мі ха і лам 
Мяс ні ко ві чам ў Нью-Ёр ку, 
дзе пачаў работу першы 
беларуска-амерыканскі 
інвестыцыйны форум.

У Бе ла ру сі не раз гля да-
ец ца пы тан не ўвя дзен ня 
збо ру за пра езд па плат-
ных да ро гах для лег ка вых 
аў та ма бі ляў.

На ша краіна за ня ла 42-е 
мес ца ў што га до вым рэй-
тын гу эфек тыў нас ці на цы-
я наль ных сіс тэм ахо вы зда-
роўя Blооmbеrg, апя рэ дзіў-
шы ЗША на дзве па зі цыі.

Урад Ра сіі раз гля дае 
маг чы масць увя дзен ня аб-
ме жа ван ня аба ро ту ал ка-
го лю ўнут ры Мыт на га са ю-
за — 5 літ раў.

Кам па нія «Ат лант Тэ ле-
кам» з 1 каст рыч ні ка па-
вы сіць пла ту за ін тэр нэт. 
Па слу гі па да ра жэ юць на 
Br15 тыс. без улі ку ПДВ. 3

На скры жа ван ні ду макНа скры жа ван ні ду мак  ��

У КРО КА ВАЙ ДА СТУП НАС ЦІ
— На ша з ва мі за да ча — усё пра ана лі за-

ваць, аб агуль ніць і на кі ра ваць свае пра па-
но вы кі раў ні ку дзяр жа вы, каб за тым мож на 
бы ло ўнес ці ад па вед ныя ка рэк ці роў кі ў нар-
ма тыў ную і за ка на даў чую ба зу, — пад крэс ліў 
ві цэ-прэм' ер бе ла рус ка га ўра да, кі раў нік 
ра бо чай гру пы Ана толь ТО ЗІК. — Упэў не ны, 
што ў нас ёсць маг чы масць у рам ках тых фі-
нан са вых рэ сур саў, што мы ма ем сён ня, вы ра-
шыць усе праб ле мы, у тым лі ку за бяс пе чыць 
ра бот ні кам дзі ця чых са доў год ны за ро бак. І 
са мі сад кі за бяс пе чыць усім не аб ход ным, каб 
баць кам не да во дзі ла ся нес ці ту ды то 
сшы так, то ало вак, то мы ла.

ДЗІ ЦЯ ЧЫ САД — ДЗІ ЦЯ ЧЫ САД — 
НЕ «КА МЕ РА НЕ «КА МЕ РА 

ЗА ХОЎ ВАН НЯ» ЗА ХОЎ ВАН НЯ» 
ДЛЯ ДЗІ ЦЯ ЦІ,ДЛЯ ДЗІ ЦЯ ЦІ,

або Як мож на паў плы ваць або Як мож на паў плы ваць 
на свя до масць баць коў?на свя до масць баць коў?

2

Долар ЗША    10540,00
Еўра 13550,00
Рас. руб. 273,00
Укр. грыўня 795,47

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 23.09.2014 г. 

Сён ня ноч чу на сту пі ла са праўд ная 
аст ра на міч ная во сень — дзень асен ня га 
раў на дзен ства. А ў на род ным ка лен да ры 

яму па пя рэд ні чае Ба гач — свя та 
ўра джаю. Дзяр жаў ны лі та ра тур ны 
му зей Ян кі Ку па лы і мін скае Сту дэнц кае 

эт на гра фіч нае та ва рыст ва вы ра шы лі 
на га даць усім ах вот ным пра спрад веч ныя 
тра ды цыі су стрэ чы шчод рай во се ні.

На двор'еНа двор'е  ��

Чор на-бе лыя фо таЧор на-бе лыя фо та  ��

Звя за ныя ад ным БА Мам
Удзель ні кі ле ген дар най бу доў лі рас па вя да юць, 
як ра зам з ма гіст рал лю «ўзво дзі лі» ўлас ныя лё сы

«КУ ДЫ ТЫ ЕДЗЕШ? 
ТЫ Ж ДЗЯЎ ЧЫ НА»

Тац ця на Мі хай лаў на Га ла бур да 
да гэ туль не ра зу мее, як ёй, дзяў-
чы не з паўд нё ва-ўсход ніх рэ гі ё наў 
Укра і ны, да вя ло ся жыць там, дзе 
ўжо 25 ве рас ня трэ ба апра наць 
фут ра. Яе аса біс тая гіс то рыя, як 
і шмат ін шых, раз горт ва ла ся па 
вя до мым са вец кім сцэ на рыі.

— Пас ля за кан чэн ня вась мі 
кла саў мы з баць ка мі вы ра шы-
лі, што я бу ду па сту паць у Ясі на-
вац кі тэх ні кум транс парт на га бу-
даў ніц тва. Якую спе цы яль насць 
вы браць, на ват не ўяў ля ла. Пры-
еха лі з ма май у тэх ні кум, 
пра гля дзе лі пла ка ты. 

ПЫ ТАН НЕ 
ХАР ЧО ВАЙ БЯС ПЕ КІ
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка ста віць 
за да чу ак ты ві за ваць ра бо ту па ад наў лен ні 

аб' ёмаў вы твор час ці сві ні ны ў кра і не
На гэ тым ён ак цэн та ваў ува гу на на ра дзе аб ме рах, якія 
пры ма юц ца па ад наў лен ні аб' ёму вы твор час ці сві ні ны ў 
іс ну ю чых ве тэ ры нар ных умо вах, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Кі раў нік дзяр жа вы пе ра ка на ны, што для вы ра шэн ня гэ тай 
за да чы ёсць усе ўмо вы. Ва ўсіх рэ гі ё нах Бе ла ру сі па бу да ва ны і 
функ цы я ну юць ма гут ныя сві на га доў чыя комп лек сы, пра дук цыя 
якіх не толь кі па сту пае на ўнут ра ны ры нак, але і экс пар ту ец ца. 
Ёсць пра па но вы ву чо ных, як ад на віць аб' ём вы твор час ці сві ні ны 
ва ўмо вах ве тэ ры нар най не ста біль нас ці.

«Ад наў лен не аб' ёмаў вы твор час ці сві ні ны — у лі ку пы тан няў 
эка на міч най і хар чо вай бяс пе кі кра і ны», — за явіў Прэ зі дэнт. Пе рад 
ура дам і мяс цо вы мі ор га на мі ўла ды па стаў ле на за да ча зра біць 
гэ та да 1 кра са ві ка 2015 го да. Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, 
што не аб ход на цал кам укам плек та ваць комп лек сы, па бу да ва ныя 
ў 2013-2014 га дах. Па вод ле яго слоў, не даў камп лек та ван не гэ тых 
комп лек саў бліз кае да зла чын ства. Ёсць і праб ле ма тэ ры та ры яль-
най раз' яд на нас ці, ка лі ў ад ной гас па дар цы ня ма па мяш кан няў 
для ад кор му па ра сят, а дзесь ці комп лек сы пус ту юць. Кі раў нік 
дзяр жа вы ак цэн та ваў ува гу на не аб ход нас ці па вы сіць эфек тыў-
насць дзей ных комп лек саў за кошт стро га га вы ка нан ня тэх на ло гій 
га доў лі, каб атрым лі ваць доб рае пры баў лен не ў ва зе.

Прэ зі дэнт за па тра ба ваў па ско рыць за вяр шэн не бу даў ніц тва 
но вых комп лек саў. Мес цы для ад кор му, якіх не ха пае, мож на 
атры маць за кошт бу даў ніц тва кар кас на-тэн та вых ан га раў, якія 
хут ка ўзво дзяц ца. Пры чым вы ра шаць гэ ту за да чу трэ ба ця пер, 
па куль не на ста ла зі ма. «Та му не ад клад на, ка лі вы пры ня лі ра-
шэн не, па чы най це ад наў ляць, пры тым за ка пей кі, ні хто вам вя лі кіх 
гро шай на гэ та не дасць, та кія сві на га доў чыя комп лек сы або фер-
мы», — ска заў Прэ зі дэнт. Ён ад зна чыў, што ву чо ныя пра пра ца ва лі 
ва ры ян ты па ско ра на га ўзнаў лен ня пле мян ных сві ней. Гэ тая тэ ма 
так са ма аб мяр коў ва ла ся на на ра дзе.

«Што да ты чыц ца эпі заа тыч най сі ту а цыі ў сві на га доў лі, то прай-
шло кры ху больш за год з дня пра вя дзен ня на ра ды, на якой мы яе 
раз гля да лі і вы пра цоў ва лі за ха ды па ба раць бе з ві рус ным за хвор-
ван нем сві ней, — на га даў кі раў нік дзяр жа вы. — Та ды вы зна чы лі ся, 
што і як трэ ба ра біць. У пры ват нас ці, лік ві да ваць ача гі гэ тай за ра зы 
і кры ні цы за хвор ван ня ў дзі кай пры ро дзе. Пры чым, за чы шча ю чы 
ача гі, трэ ба па-ча ла ве чы ста віц ца да лю дзей, чые ін та рэ сы гэ та за-
кра не». Па він на быць так са ма бе раж лі вае стаў лен не да пры ро ды. 
Прэ зі дэнт пе ра сця рог ад бяз дум ных ад но сін у гэ тым пы тан ні.

У лі ку важ ных за ха даў — за бес пя чэн не ня ўхіль на га вы ка нан ня 
тэх на ла гіч най дыс цып лі ны і са ні тар ных па тра ба ван няў як на жы-
вё ла га доў чых аб' ек тах, так і на аса біс тых пад вор ках. Прэ зі дэнт 
звяр нуў ува гу на не аб ход насць уз ва жа на га па ды хо ду ў пы тан ні 
зні шчэн ня сві ней на аса біс тых пад вор ках. У пры ват нас ці, трэ ба 
больш пра во дзіць рас тлу ма чаль ную ра бо ту, а не зні шчаць усё 
па га лоўе. 

«Што да ты чыц ца жы вё ла га доў чых комп лек саў і па мяш кан няў, 
то там па ві нен быць ідэа льны па ра дак. Яны па він ны быць ага ро-
джа ны, там па він ны дак лад на вы кон вац ца са ні тар ныя па тра ба-
ван ні, ча го ця пер па куль ня ма», — за явіў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на тое, што нель га за во-
зіць кар мы для сві ней з-за ме жаў кра і ны, па коль кі ёсць ры зы ка, 
што яны мо гуць быць за ра жа ны ўзбу джаль ні ка мі за хвор ван ня, 
тым больш што ў кра і не вы раб ля юц ца ай чын ныя гра ну ля ва ныя 
кар мы, якія пра хо дзяць тэр ма апра цоў ку.

Пад вод зя чы вы ні кі на ра ды, Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, 
што ў бу ду чым го дзе не аб ход на атры маць 700 тыс. — 1 млн па ра-
сят, ад кар міць іх, ад на віць па га лоўе і аб' ёмы вы твор час ці сві ні ны. 
«Ры нак па сту по ва бу дзе за паў няц ца. Ні хто нас там ча каць не 
бу дзе. Але ка лі мы пер шы мі па спе ем на ры нак са сва ёй сві ні най, 
мы бу дзем мець вя лі кія гро шы», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы. 
«Тое, што мы бу дзем жыць у гэ тых умо вах яшчэ доў га, — гэ та 
факт. Са мае рэ аль нае тое, што ў гэ тых умо вах мы па він ны спа-
кой на пра ца ваць», — ска заў Прэ зі дэнт.

Банкаўская 
картка, 

якая вяртае 
грошы

4

Як працуюць 
журналісты 
ў Швецыі
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Далікатэсы 
з… порхавак
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ЗА МА РАЗ КІ ДА МІ НУС 3°
Цык лон з цэнт рам над Бал тый скім мо рам 
гэ ты мі дня мі іс тот на па гор шыў умо вы на-
двор'я ў на шай кра і не. І ў аў то рак пад уплы-
вам яго ат мас фер ных фран тоў на боль шай 
част цы Бе ла ру сі прой дуць даж джы, а мес-
ца мі — моц ныя даж джы, 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.

У се ра ду мес ца мі, пе ра важ на па ўсхо дзе, бу-
дуць іс ці ка рот ка ча со выя даж джы, у асоб ных 
ра ё нах за ха ва ец ца моц ны ве цер, па ры ва мі да 
15-20 м/с. Уна чы на се ра ду ста не да во лі хо лад на, 
ка лі ра ні цай тэм пе ра ту ра па вет ра бу дзе да ся гаць 
уся го плюс 1-7 гра ду саў, а мес ца мі ча ка юц ца за-
ма раз кі да 0 — мі нус 3 гра ду саў. Удзень — толь кі 

7-14 цяп ла. Пры па ні жа ным фо не ат мас фер на га 
ціс ку і ў чац вер мес ца мі праг на зу юц ца не пра-
цяг лыя даж джы. Тэм пе ра ту ра ўна чы на чац вер 
скла дзе 1-6 цяп ла, а на гле бе і мес ца мі ў па вет ры 
за ма раз кі да 0 — мі нус 3 гра ду саў. Удзень кры ху 
па цяп лее — да плюс 9-15 гра ду саў.

У пят ні цу да нас зноў за ві та юць чар го выя ат-
мас фер ныя фран ты — ужо з бо ку Ат лан ты кі. Та му 
ўна чы паў сюд на, а ўдзень мес ца мі прой дуць ка-
рот ка ча со выя даж джы. Ра ні цай у асоб ных ра ё нах 
ту ман. Уна чы на пят ні цу ча ка ец ца плюс 1-8 гра-
ду саў, па паў ноч ным ус хо дзе за ха ва ец ца па гро-
за сла бых за ма раз каў да 0 — мі нус 2 гра ду саў. 
Удзень ста не кры ху ве ся лей — 9-16 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.
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«ІДЗЕ БА ГАЧ БА ГА ТЫ...»«ІДЗЕ БА ГАЧ БА ГА ТЫ...»

Як за бяс пе чыць да ступ насць да школь най аду ка цыі? 
Ці мэ та згод на ад кры ваць мі ні-сад кі на пер шых па-
вер хах шмат ква тэр ных да моў? Што пе ра шка джае 
ства рэн ню ў Бе ла ру сі пры ват ных дзі ця чых сад коў і 
пры цяг нен ню пры ват на га ка пі та лу ў гэ ту сфе ру? Хто 
мо жа пра ца ваць на па са дзе вы ха валь ні ка ва ўста но вах 
да школь най аду ка цыі? Як спы ніць у дзі ця чых сад ках 
па бо ры з баць коў? Гэ тыя і мно гія ін шыя пы тан ні, якія 
ты чац ца функ цы я на ван ня сіс тэ мы да школь най аду-
ка цыі, ака за лі ся ў цэнт ры ўва гі чле наў ра бо чай гру пы 
па комп лекс ным ана лі зе спраў у сіс тэ ме аду ка цыі. 
«Дэ сант» пра фе сі я на лаў вы са дзіў ся ў Ка пы лі, а пля-
цоў ку для дыс ку сіі пра да ста віў са на тор ны яс лі-сад, 
раз ме шча ны ў рай цэнт ры. Між ін шым, эк скур сія па 
сад ку, ар га ні за ва ная для гас цей, так са ма пад штурх-
ну ла чле наў ра бо чай гру пы да пэў ных вы сноў...

Доб рая на ві наДоб рая на ві на  ��

У на шай кра і не вы зна ча ны ме сяч ны 
тэр мін на за ся лен не гра ма дзян у па бу-
да ва ныя шмат ква тэр ныя жы лыя да-
мы. Пра гэ та га во рыц ца ў адпаведным 
рас па ра джэн ні прэм' ер-мі ніст ра.

Ця пер за ся ліц ца ў ме сяч ны тэр мін з дня 
пры ём кі шмат ква тэр на га жы ло га до ма ў 
экс плу а та цыю змо гуць гра ма дзя не, якія 
ў поў ным аб' ёме раз лі чы лі ся за сваё но-
вае жыл лё. Пры гэ тым «не ажыц цяў лен не 
асоб ны мі гра ма дзя на мі на зва ных раз лі каў 

не мо жа з'яў ляц ца пад ста вай для ад маў-
лен ня ў за ся лен ні ін шым гра ма дзя нам, 
якія цал кам раз лі чы лі ся за вы ка на ныя ра-
бо ты па бу даў ніц тве кан крэт ных жы лых 
па мяш кан няў у шмат ква тэр ным жы лым 
до ме», удак лад ня ец ца ў да ку мен це.

Ме на ві та за каз чы кі шмат ква тэр ных 
жы лых да моў па він ны ў тэр мін, які не 
пе ра вы шае адзін ме сяц да за пла на ва-
най да ты пры ём кі іх у экс плу а та цыю, за-
клю чыць да га во ры з тэ ры та ры яль ны мі 
ар га ні за цы я мі па дзяр жаў най рэ гіст ра-

цыі не ру хо май ма ё мас ці, пра воў на яе 
і здзе лак з ёй аб пра вя дзен ні тэх ніч най 
ін вен та ры за цыі гэ тых па бу доў. Рас па ра-
джэн не па тра буе, каб у ме сяч ны тэр мін 
з дня пры ём кі до ма ў экс плу а та цыю быў 
пра ве дзе ны комп лекс ме ра пры ем стваў, 
не аб ход ны для за ся лен ня гра ма дзян у 
па бу да ва ныя жы лыя па мяш кан ні і вы да-
чы да ку мен таў для дзяр жаў най рэ гіст ра-
цыі пра ва ўлас нас ці.

Кант роль за вы ка нан нем пе ра лі ча ных 
да ру чэн няў ус кла дзе ны на абл вы кан ка мы 

і Мін гар вы кан кам су мес на з Мін жыл кам-
га сам, Мі нэ нер ге ты кі, Мін су вя зі, Мін бу д-
ар хі тэк ту ры і Дзяр жаў ным ка мі тэ там па 
ма ё мас ці. Акра мя та го, Мін жыл кам га су і 
Дзярж кам ма ё мас ці да ру ча на ка ар ды на ваць 
пра цу і пра во дзіць ана ліз вы ка нан ня рас-
па ра джэн ня прэм' ер-мі ніст ра. Прэс-служ ба 
ўра да па ве дам ляе, што ў Са вет Мі ніст раў 
бу дзе што ме сяц па да вац ца ін фар ма цыя аб 
хо дзе за ся лен ня жыль цоў у да мы, якія ўво-
д зяц ца сё ле та ў экс плу а та цыю.

Сяр гей КУР КАЧ.

КЛЮ ЧЫ АД КВА ТЭ РЫ ДА ДУЦЬ ПРАЗ МЕ СЯЦ

3

Ка лі ад гар нуць ста рон кі гіс то рыі на 40 га доў 
на зад, мож на ўба чыць, як бу да ва ла ся Бай ка-
ла-Амур ская ма гіст раль. У 1974 го дзе па чаў ся 
дзе ся ці га до вы ра ман тыч ны пе ры яд бу даў ніц-
тва, ка лі чы гу нач ная лі нія з век та рам на Ус ход 
пра клад ва ла ся са праў ды ўдар ны мі тэм па мі. 

За гэ ты час ты ся чы лю дзей да кра ну лі ся да 
ад ной з са мых маш таб ных бу доў ляў мі ну ла-
га ста год дзя. «Звяз да» за зір ну ла ў ся мей ны 
фо та аль бом тых юна коў і дзяў чат, лёс якіх 
вы зна чы ла ка рот кая аб рэ ві я ту ра з не вы мер-
ным змес там — БАМ.


