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Згодна з iнфармацыяй Навукова-даследчага эканамiчнага iнстытута, колькасць насельнiцтва Беларусi да 2030 года зменшыцца на
211 тысяч чалавек. Пры гэтым гараджан стане больш на 2,6%, а
сельскае насельнiцтва скароцiцца амаль на 400 тысяч чалавек. У
нашай краiне для стымуляцыi нараджальнасцi робiцца нямала. Быў
прыняты закон аб дэмаграфiчнай бяспецы i на яго аснове працуе
адпаведная нацыянальная праграма. Дзяржава аказвае дапамогу
сем'ям, якiя выхоўваюць дзяцей, у тым лiку дапамагае ў будаўнiцтве жылля. Цi дастаткова гэтых мер, каб выратаваць рэгiёны ад
дэпапуляцыi i выйсцi з дэмаграфiчнай ямы, мы спыталi ў намеснiка
старшынi Пастаяннай камiсii па ахове здароўя, фiзiчнай культуры,
сямейнай i моладзевай палiтыкi Святланы ШЫЛАВАЙ:
— Адмоўны рост насельнiцтва
пачаўся ў Беларусi з 1993 года, i
гэтая тэндэнцыя, на жаль, пакуль
працягваецца. З 1993 па 2011 год
колькасць жыхароў нашай краiны
скарацiлася амаль на 770 тысяч
чалавек (каля 7,5%).
Асноўныя прычыны дэпапуляцыi: нiзкая нараджальнасць, агульная смяротнасць i мiграцыя. Нацыянальная праграма з 2011 па 2015
год прадугледжвае стабiлiзацыю
колькасцi насельнiцтва за кошт павышэння нараджальнасцi. Але вырашыць пытанне дэмаграфii толькi
з дапамогай гэтага фактару мы не
зможам. Тое, што было прынята
дзяржавай па праграмах да 2012
года (павышэнне дапамогi на дзяцей да 3-гадовага ўзросту i г.д.),
адыграла станоўчую ролю з пунк-

ту гледжання дэмографаў. У нас
была вялiкая колькасць жанчын
рэпрадуктыўнага ўзросту, таму i
па вя лi чы ла ся на ра джаль насць.
Але ж гэта адбывалася i таму, што
тыя жанчыны, якiя адкладалi нараджэнне другога дзiцяцi, нарадзiлi
яго раней.
Другая праблема — высокая
смяротнасць. Асаблiва ў сельскай
мясцовасцi, паколькi ўзровень смяротнасцi вызначаецца ўзроставай
структурай насельнiцтва. У нашай
краiне расце колькасць людзей пажылога ўзросту. А ў сельскай мясцовасцi жывуць i застаюцца менавiта старыя. Акрамя павышэння
нараджальнасцi, мы павiнны працаваць на знiжэнне смяротнасцi.
I ў першую чаргу трэба знiжаць
яе ў працаздольным узросце, бо

МАЛА
ТОЛЬКI НАРАДЗIЦЬ

такiх у структуры смяротнасцi —
24%. Асноўныя прычыны зыходу з
жыцця ў гэтым узросце: хваробы
сiстэмы кровазвароту (52%), злаякасныя новаўтварэннi (13,4%) i
знешнiя прычыны (10%).
Асаблiвы ўплыў на рост смяротнасцi аказвае негатыўная змена здаровага ладу жыцця. Наша
насельнiцтва не займаецца сваiм
здароўем. Ёсць такi выраз: «нездавальняючыя самазахавальныя
паводзiны насельнiцтва». Знешнiя
прычыны — гэта п'янства, аўтамабiльныя катастрофы i г.д. Толькi на
10% стан здароўя насельнiцтва залежыць ад сiстэмы аховы здароўя,
на 20% — ад экалогii, на 20% — ад

ЗА ПРАЕЗД — НА 500 РУБЛЁЎ БОЛЬШ

 Як нас дураць

РАСПЛАЦІЎСЯ
ГРАШЫМА,
ЯКІЯ ЎЖО НЕ ІСНУЮЦЬ

спадчыннасцi i на 50% — ад ладу
жыцця.
Здаровы лад жыцця павiнны
прапагандаваць не толькi палiтыкi,
СМI, але самае галоўнае — сям'я.
Здаровы лад жыцця абавязкова
паўплывае на дэмаграфiю. Трэба
паказваць сваiм дзецям прыклад.
На жаль, сучасныя дзецi бавяць
свой вольны час не на горках, з
санкамi, на лыжах, на каньках, у
двары. Нашы дзецi аддаюць перавагу камп'ютарам...
На заканадаўчым узроўнi дзяржава прымае захады па павелiчэннi насельнiцтва, але ў самога насельнiцтва не заўсёды ёсць такое
iмкненне. Нараджальнасць нiколi
не будзе адзiным уплывовым фактарам дэмаграфiчнага становiшча
краiны. Трэба разам змагацца са
смяротнасцю ў працаздольным узросце i прапагандаваць здаровы
лад жыцця. I пачаць трэба непасрэдна са сваёй сям'i.
Крысцiна ПЯСЕЦКАЯ

У сталіцы за махлярства з грашыма, якія ўжо
выйшлі з абарачэння, затрымалі 60-гадовага
рэцыдывіста, які падманам завалодаў дзвюма
курткамі і 300 тысячамі рублёў, што належалі
пенсіянерцы.
Гісторыя пачалася на кірмашы, дзе жанчына прадавала тыя самыя курткі. Імі зацікавіўся пажылы мужчына,
які ўзяў у пенсіянеркі тэлефон і паабяцаў перазваніць
ёй увечары наконт пакупкі. Сапраўды, перазваніў, абмеркаваў здзелку, прызначыў сустрэчу, падчас якой,
забраўшы курткі, прапанаваў прадаўшчыцы расплаціцца з ёй расійскімі рублямі. Працягнуў купюру ў 5
тысяч. Жанчына пагадзілася і адлічыла пакупніку рэшту
ў суме 300 тысяч беларускіх рублёў. І толькі пасля зразумела, што атрыманая расійская купюра — 1992 года
выпуску. Яна ўжо выйшла з абарачэння і не з'яўляецца
плацежным сродкам.
Паводле інфармацыі Савецкага РУУС г. Мінска, затрыманы зламыснік раней быў судзімы за махлярства
ажно шэсць разоў. Апошні раз ён вызваліўся з «месцаў,
не вельмі аддаленых», у маі. Дарэчы, праваахоўнікам
стала вядома, што за такія ж «пустыя абгорткі» падазроны спрабаваў набыць яшчэ і касметычную прадукцыю, і прадукты харчавання, але па розных прычынах
не здолеў давесці свае планы да канца. Таму ёсць
падставы меркаваць, што яшчэ не пра ўсе «подзвігі»
рэцыдывіста вядома.
Сяргей РАСОЛЬКА





НАВІНЫ

 Факт i каментарый

ЗА ШТО МЫ ПЛАЦІМ:

Прыбіранне ўнутрыдамавых
дапаможных памяшканняў
Усе віды прыбірання ўнутры
дамоў (акрамя санітарнага абслугоўвання смеццепрыёмных
камер і смеццеправодаў), прыбіранне ліфтаў.
Абслугоўванне смеццеправода, утрыманне кантэйнерных
пляцовак
Усе віды работ па санітарным,
тэхнічным утрыманні смеццеправодаў, смеццепрыёмных камер;
выдаленне цвёрдых камунальных адходаў са смеццекамер;
прыбіранне кантэйнерных пляцовак.
Кіраўніцкія выдаткі
Трэці радок выдаткаў — «Кіраўніцкія выдаткі» уключае ў
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Тэхнічнае абслугоўванне канструктыўных элементаў жылога дома
У радок выдаткаў — «Тэхнічнае абслугоўванне канструктыўных элементаў жылога дома»
ўключаюцца наступныя выдаткі:
— аплата працы рабочых,
якія выконваюць тэхнічнае абслу гоў ван не кан струк тыў ных
элементаў жылых дамоў ўласнымі сіламі,
— выдаткі на набыццё матэрыялаў,

Тэхнічнае абслугоўванне ўнутрыдамавых інжынерных сістэм
Гэты радок выдаткаў складаецца з тых жа выдаткаў, што
і папярэдні. Сюды ўключаюцца
работы па прафілактычным рамонце і аглядзе інжынернага абсталявання згодна з графікам і ў
адпаведнасці з пералікам работ
па тэхнічным абслугоўванні і перыядычнасці іх выканання. Так-

сама ў гэтую графу ўключаюцца работы па ліквідацыі аварый
на ўнутрыдамавых інжынерных
сістэмах гарадской аварыйнай
службай.
Інжынерныя сістэмы, па словах Наталлі Чарну хі, — гэта
сіс тэмы ацяплення, гарачага і
халоднага водазабеспячэння,
водаадвядзення (каналізацыя),
га за-, элект ра за бес пя чэн не,
вен ты ля цыі, смец цеп ра во ды,
ліфты і іншыя сістэмы жылога
дома, якія забяспечваюць неабходныя санітарныя і тэхнічныя
патрабаванні.
Супрацьдымная абарона
У гэты пункт уключаюцца
работы па штотыднёвым тэхаглядзе сістэм, штомесячным
тэхабслугоўванні, штоквартальным тэхабслугоўванні прытока ва-вы цяж ной вен ты ля цыі,
штогадовыя аэрадынамічныя
вы пра ба ван ні, што га до выя
элект ра фі зіч ныя вы мя рэн ні
электраабсталявання, дыспетчарскі кантроль за спрацоўваннем сістэм.
Тэхабслугоўванне сістэм супрацьдымнай абароны і кіруючых імі сістэм аўтаматычнай пажарнай сігналізацыі ажыццяўляе
спецыялізаваная арганізацыя па
дамове-падрадзе з ЖРЭА. Пры
гэтым ак ты выкананых работ
павінны перадавацца ў бухгалтэрыю падраднай арганізацыяй
па кожным доме.

Паслугі іншых арганізацый (па
дагаворах)
Гэта паслугі па адлове бадзяж ных жы вёл, вы дат кі на
транспарт, што прыцягваецца
для прыбірання, вывазу буйнагабарытнага смецця і апалай лістоты. Акрамя таго, у гэтай графе адлюстроўваюцца выдаткі
на прыцягненне падрадных арганізацый для прачысткі дымавых і вентыляцыйных каналаў,
рамонт помпаў і цеплаабменнікаў у цеплавых пунктах, наладка і праверка групавых прыбораў уліку вады і цяпла, хімічнае
прамыванне бойлераў і сістэм
ацяплення (пры неабходнасці).
Тут таксама ўлічваюцца паслугі праектных і спецыялізаваных
арганізацый, якія ажыццяўляюць
розныя абследаванні дома.
Камісійныя выдаткі за пералік жыл лё ва-ка му наль ных
плацяжоў
Гэты радок уключае выдаткі
па аплаце банкам і пошце.
Па да ткі і аба вяз ко выя плацяжы
Яны ўключаюць у сябе пада-

так на нерухомасць, зямельны
падатак, падатак на дабаўлены
кошт (па матэрыялах, асноўных
срод ках, ра бо тах, па слу гах),
экалагічны падатак, адлічэнні ў
Белдзяржстрах.

ФАКТЫ

Асвятленне дапаможных памяшканняў (пад'езд, падвал)
Чацвёрты радок — «Асвятленне дапаможных памяшканняў (пад'езд, падвал)» уключае
ў сябе выдаткі на асвятленне
шляхам прамога размеркавання выдаткаў.
Наша суразмоўца патлумачыла, што пад дапаможнымі
памяшканнямі маюцца на ўвазе
памяшканні, размешчаныя ўнутры блочнага дома па-за кватэрамі (вестыбюль, калідор, галерэя,
лесвічныя пляцоўкі, ліфтавыя холы і інш.).

— агульнавытворчыя выдаткі
(зарплата майстроў).
У гэты пункт уключаюцца работы, указаныя ў нарад-заданнях на выкананне работ па прафілактычным аглядзе і рамонце
канструктыўных элементаў жылога дома згодна з графікам і ў
адпаведнасці з пералікам работ
па тэхнічным абслугоўванні і перыядычнасці іх выканання.
Сюды таксама можа ўваходзіць тэх аб слу гоў ван не канструктыўных элементаў жылых
дамоў, выкананае з прыцягненнем пад рад ных ар га ні за цый.
Пры гэтым падраднай арганізацыяй павінны быць прадстаўлены ў бухгалтэрыю акты выкананых работ у разрэзе кожнага
дома.
Наталля Чарну ха патлумачыла, што пад канструктыўнымі
элементамі будынка маюцца на
ўвазе падмуркі вонкавых сцен,
міжпавярховыя перакрыцці, дах,
вокны, дзверы, печы, балконы і
балконныя агароджы.

Дэратызацыя (дэзынсекцыя)
Гэты радок уключае разлік
вы дат каў на дэ ра ты за цыю і
дэзынсекцыю (комплекс мер па
знішчэнні грызуноў), які ажыццяўляецца на падставе ак таў
выкананых работ за месяц.
Амартызацыйныя налічэнні
У гэты артыкул уключаюцца
амартызацыя асноўных сродкаў
(камп'ютарная тэхніка, мэбля,
дарагі інструмент і інш.) і амартызацыя па нежылых памяшканнях.
«Іншыя»
Сюды ўключаны выдаткі на
ўтрыманне ўласнага транспарту ЖЭСаў і ЖРЭА (рамонт, запчасткі, тэхабслугоўванне, зарплата вадзіцеляў), а таксама
выдаткі на ўтрыманне разлікова-даведачных цэнтраў.
Святлана БУСЬКО.

няў, ад падгледжанага ў жыцці. Часам
дзейнічала наперакор закасцянелым
традыцыям. Чамусьці лічылася, што
беларусам уласцівы ўсяго тры ру хі:
так званы просты ход, пераменны ход
і полька. Некаторыя, дарэчы, і цяпер
абыходзяцца толькі гэтым. А ў танцы
самае важнае — прыдумаць адметны
рух і надалей развіваць яго, ствараючы арыгінальныя, відовішчныя карункі.
Але, разам з тым, у гэты рух павінна
быць закладзена думка, вобраз, эмоцыя. З самага пачатку я імкнулася да
таго, каб кожны танец быў самастойным, каб артысты не проста бегалі па
сцэне ды весяліліся, а неслі нейкую
ідэю, прымушалі гледача над чымсьці
задумацца.
— Валянціна Іванаўна, як пры такім грунтоўным, выключна патрабавальным і цалкам арыгінальным
падыходзе вы змаглі падрыхтаваць
калектыў за кароткі тэрмін? Наколькі я ведаю, менш чым праз год «Харошкі» ўжо заявілі пра сябе першым
публічным выступленнем.

Вельмі важна правільна пабудаваць
праграму, каб у гледача з кожным наступным танцам нарасталі станоўчыя
эмоцыі, каб ён не толькі разумеў, што
адбываецца на сцэне, але і жыў гэтым,
радаваўся, захапляўся, перажываў.
Нельга, каб усё было манатонным, нібыта гучыць адна і тая ж музыка, толькі
мяняюцца касцюмы і танцоры. Таму ў
мяне нумары адрозніваюцца адзін ад
другога — і па тэме, і па малюнку, і па
стылі. І па сэнсе! Мы ж, паўтаруся, робім
міні-спектаклі, якія ў цэлым складаюць
вялікі, змястоўны спектакль. На сцэне
ў нас выступаюць не проста танцоры, а
пэўныя персанажы. Каб стварыць яркі,
каларытны вобраз такога персанажа,
патрабуецца немалое акцёрскае майстэрства.
— І дзе ж вы такія кадры знаходзіце, каб яны выдатна танцавалі ды
яшчэ валодалі акцёрскім талентам?
— Свае кадры мы рыхтуем самі.
Некага знаходзім сярод выпускнікоў
харэаграфічнага вучылішча і іншых
устаноў мастацтва. Нехта да нас прыходзіць сам. Мы ўсіх праглядваем, аднак бяром далёка не ўсіх. Але нават з
тых, каго прымаем, прыжываецца адзін
з дзесяці. Справа ў тым, што мы працуем на аснове класічнага танца, а для
гэтага неабходна мець вельмі добрую
фізічную форму.
— І, напэўна, не толькі…
— Безумоўна. Наш артыст абавязаны мець прывабную знешнасць,
прыгожую паставу, музыкальнасць,
артыстызм. Але найперш пры адборы
мы глядзім на фізічныя даныя. Чаму?
Таму што танцоўшчыку даводзіцца

вытрымліваць дастаткова вялікія нагрузкі. Вы заўважылі, якія шырокія і
высокія скачкі выконваюць нашы артысты? А гэта ж дасягаецца няпроста,
штодзённымі і нялёгкімі трэніроўкамі,
рэпетыцыямі да сёмага поту і мазалёў.
— А ці былі ў вас выпадкі, калі вы
прымалі чалавека, які не меў асаблівага таленту да танцаў, але вельмі
хацеў працаваць у «Харошках»?
— Былі. Мы такім кандыдатам даём
шанц, і нярэдка яны яго апраўдваюць.
Ды што казаць, хіба ў нашым першым
наборы ўсе былі з выдатнымі данымі,
неабходнымі для харэаграфіі? Не. Але
дзякуючы моцнаму жаданню і выключнаму старанню яны выраслі ў таленавітых танцоўшчыкаў. Яркі прыклад
таму — заслужаны артыст рэспублікі
Фёдар Балабайка.
— У калектыве ёсць свае традыцыі, пісаныя і няпісаныя правілы?
— Безумоўна, ёсць. Галоўная наша
традыцыя — добрасумленнае стаўленне да працы. Чалавеку, якога мы
прымаем у калектыў, адразу ж даём
зразумець, што халтура, гультайства ў
нас не праходзіць, ён павінен поўнасцю
выкладвацца, паказваць усё, на што
здольны.
— Як вядома, артысты — людзі
складаныя, ранімыя, тонкія. Як вы з
імі спраўляецеся?
— Перш за ўсё — я іх люблю. Я за
ўсіх іх перажываю, стараюся ўсім дапамагаць. І ў творчым сэнсе, і ў сацыяльным. І яны гэта адчуваюць, адплачваюць мне даверам і павагаю.
Змітрок ВЕРАС.

29-гадовы жыхар Магілёва сярод белага дня здзейсніў
угон аўтобуса «МАЗ-103», які належыць магілёўскаму
аўтапарку № 1.
Як паведаміла афіцыйны прадстаўнік упраўлення Следчага камітэта па Магілёўскай вобласці Аксана Салянюк,
парушальнікам з’яўляецца кіроўца гэтага ж аўтапарка, які ў
свой выхадны дзень прыйшоў на месца працы і сеў за руль
чужога аўтобуса. Але далёка ад’ехаць не паспеў. Па дарозе
ён не справіўся з кіраваннем, і аўтобус урэзаўся ў слуп, што
прыцягнула да сябе ўвагу міліцыі. Але на патрабаванне
праваахоўнікаў спыніцца мужчына не адрэагаваў, наадварот, націснуў на газ і пагнаў аўтобус на тое ж самае месца,
дзе яго ўзяў. Там парушальнік і быў затрыманы нарадам
Кастрычніцкага (г. Магілёва) адзела Дэпартамента аховы
МУС РБ. У дачыненні да яго заведзена крымінальная справа
па артыкуле 214, ч. 1 — угон транспартнага сродку.
Нэлі ЗІГУЛЯ.

ЦЫГАРЭТЫ ЗНОЎ
«ДАЮЦЬ ПРЫКУРЫЦЬ»
З 1 снежня ў краіне ў чарговы раз павялічваюцца
максімальныя рознічныя цэны на асобныя віды цыгарэт.
Нагадаем, што айчынныя вытворцы і імпарцёры зараз
маюць права штомесячна дэклараваць новыя цэннікі на
тытунёвыя вырабы. На гэты раз павелічэнне цэн будзе на
2–14 працэнтаў.
Максімальнае падаражанне закране цыгарэты, які вырабляюцца ў нас: Camel Fіlters, Camel Orange, Camel Blue, Camel
Sіlver, якія будуць прадаваць па 13,5 тысячы рублёў за пачак.
Кошт Monte Carlo павялічыцца да 8,7 тысячы рублёў за пачак
(на 200 рублёў больш, чым было дагэтуль). Glamour з пачатку
снежня можна будзе купіць за 12 тысяч рублёў.
Падаражанне закране таксама маркі цыгарэт, што вырабляюцца ў нас (напрыклад, Pall Mall, Wіnston, Lucky Strіke,
West, Kent).
Калі гаварыць пра імпартныя тытунёвыя вырабы, што
завозяцца, яны тут стануць каштаваць больш (да прыкладу,
Dunhіll, Camel).
Апошні раз цэны на некаторыя віды цыгарэт павялічваліся ў краіне ў пачатку лістапада. Тады павелічэнне склала
1–30 працэнтаў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ЛЕПШ УСЁ-ТАКI
ЗАПОЎНIЦЬ ДЭКЛАРАЦЫЮ…

ФАКТЫ

— Працуючы над першай праграмай
для маладога калектыву, я аказалася
перад няпростым выбарам: якім шляхам ісці? Адзін з іх патрабаваў беражлівага захоўвання аўтэнтычнага танцавальнага мастацтва, перадаваць яго ў
нерушавым, натуральным стане. Другі,
найбольш папулярны ў савецкія часы,
сведчыў аб тым, што поспех можа забяспечыць толькі народна-сцэнічная
апрацоўка фальклору.
Мяне ж ні першы, ні другі шлях не
задавальняў. Простае, механічнае перанясенне народных танцаў на сцэну
прыводзіла, як правіла, да спрошчанасці, прымітывізму. Залішняя апрацоўка фальклору, увядзенне ў яго элементаў поп-культуры і розных аўтарскіх
вынаходак «забівала» народную душу.
Мне ж хацелася якраз гэтую душу раскрыць, паказаць усё яе багацце і хараство.
— Раскажыце, калі ласка, як ствараліся першыя нумары. Яны нараджаліся на фальклорнай аснове ці
тут галоўную ролю адыграла ваша
ўласная фантазія? А можа, нешта
пераймалі і творча перапрацоўвалі
падгледжанае ў вядомых, знакамітых калектываў?
— У вядомых калек тываў я, безумоўна, вучылася, але ніколі нічога не
пераймала. Вучылася ў іх сцэнічнаму
майстэрству, уменню будаваць нумар,
складаць праграму, каб яна была цэльная, арганічная і ў той жа час разнастайная, яркая, відовішчная.
Свае нумары я стварала па-рознаму.
У адным выпадку пераважала фальклорная аснова, мы толькі надавалі ёй
сучасную, больш прывабную форму. У
другім — я ішла ад асабістых уражан-

— Так, «Харошкі» нарадзіліся роўна
праз дзевяць месяцаў (смяецца). І нарадзіліся пад шчаслівай зоркай. Першыя
ж выступленні прынеслі вялікі поспех.
Праз год ужо мы паехалі на гастролі ў
Малдавію. А пасля серыі нашых канцэртаў ва Украіне кіраўнік ансамбля імя
Вірскага Яраслаў Вантух усклікнуў: «Гэта была бомба!». Яны не чакалі, што
пасля праслаўленых савецкіх калектываў можна яшчэ нешта прыдумаць,
зрабіць новае, нечаканае, цікавае. А мы
здзівілі і ўразілі публіку сваёй непадобнасцю, сваім адметным почыркам.
Але галоўны поспех нас чакаў у
Маскве. У 1977 годзе на Усесаюзным
конкурсе прафесіянальных калектываў,
прысвечаным 60-годдзю Кастрычніка,
«Харошкі» сталі лаўрэатамі і атрымалі
дыплом першай ступені. Гэта была ў
нейкім сэнсе сенсацыя. Таму што дагэтуль беларусы, у адрозненне ад украінцаў і грузін, нічым асаблівым не вызначаліся на маскоўскіх сцэнах. А тут — перамога! Мы тады былі нарасхват. Далі
па два канцэрты ў зале «Расія» і ў зале
Чайкоўскага. І ўсюды — аншлаг.
— З таго часу мінула ўжо амаль
сорак гадоў. Але і цяпер «Харошкі»
збіраюць поўныя залы. Публіка з захапленнем прымае кожны нумар, а
пасля выступлення наладжвае артыстам бурныя авацыі. Гэтаму я быў
сведкам і сам, пабываўшы на нядаўнім вашым канцэрце. Дык у чым жа
сакрэт вашага пастаяннага поспеху?
Як вам удаецца на працягу гэтулькіх гадоў здзіўляць і захапляць гледача? Прычым не толькі дома, але і
далёка за межамі, у самых розных
краінах?
— Сваю папулярнасць мы заваявалі тым, што з самага пачатку былі не
падобныя на іншых. Можа, і нясціпла
так казаць, але да нас многія калектывы альбо будавалі свае танцы на адным руху, альбо пераймалі, практычна
капіравалі тое, што выконвалі іншыя.
Мы ж паставілі сабе задачу-максімум:
кожны нумар рабіць арыгінальным,
непаўторным. На аснове народна-сцэнічнага танца ствараем міні-балеты, у
якіх ёсць змест. Абавязкова. Ёсць сюжэт — зкспазіцыя, развіццё тэмы і кульмінацыя, фінал.

ПАДЗЕІ

СТВАРЭННЕ ЦУДУ
Беларускі дзяржаўны заслужаны харэаграфічны ансамбль «Харошкі»
рыхтуецца да свайго 40-годдзя, якое будзе адзначацца ў наступным
сезоне. А пакуль артысты распачалі гастрольны і ў нейкім сэнсе справаздачны тур канцэртаў, прысвечаных юбілею.
Днямі такі канцэрт адбыўся ў сталічным Палацы Рэспублікі. Як і заўсёды,
канцэрт прайшоў пры перапоўненай зале, з выключным поспехам. У фінале захопленыя, расчуленыя гледачы, стоячы, хвілін дзесяць дзякавалі
артыстам бурнымі, шчырымі апладысментамі.
Наш карэспандэнт сустрэўся з мастацкім кіраўніком «Харошак», народнай
артысткай рэспублікі, лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі Беларусі Валянцінай
Гаявой і папрасіў яе расказаць, як знакаміты калектыў пачынаў свой творчы шлях, як ён ішоў да свайго фенаменальнага поспеху.

Пашыраны асартымент запушчанай у вытворчасць
прадукцыі акцыянернага таварыства «Полацк-Шкловалакно» ўключае больш за 2000 найменняў. Пакупнікамі прадукцыі завода з'яўляюцца прадпрыемствы
авіяцыйнай і касмічнай прамысловасці, ваенна-прамысловага комплексу, аўтамабіле- і суднабудавання,
будаўнічай галіны і шэраг іншых структур.
Далейшую стратэгію свайго развіцця «Полацк-Шкловалакно» бачыць ва ўкараненні ў вытворчасць інавацыйнай і
запатрабаванай на сусветным рынку прадукцыі са шкловалакна. Сёння спецыялісты прадпрыемства гатовы прапанаваць інвестарам свае ідэі і вытворчыя магутнасці для
рэалізацыі шэрагу вельмі цікавых і перспектыўных праектаў
па арганізацыі вытворчасці рулонных дахавых матэрыялаў,
канструкцыйных шкломатаў (CSM) і шклопластыкавых труб,
а таксама камбінаваных нятканых матэрыялаў, паведаміў
рэдакцыі генеральны дырэктар завода Мікалай Аляксандравіч КАЧАНОЎСКІ.
Учора акцыянернаму таварыству «Полацк-Шкловалакно»
споўнілася 55 гадоў. Пройдзены пэўны гістарычны перыяд,
адзначаны развіццём вытворчасці, стварэннем новых вытворчых магутнасцяў і асартыментам выпускаемай прадукцыі. За гэты час прадпрыемства заняло ўпэўненыя пазіцыі ў
вытворчасці шкловалакна і прадукцыі на яго аснове і сёння
карыстаецца шырокай вядомасцю і павагай у партнёраў
больш чым з 45 краін свету. Станоўчае развіццё прадпрыемства стала вынікам плённай працы кожнага работніка, а
таксама дзякуючы традыцыям і дынастыям вялікага калектыву. Рэдакцыя нашага выдання шчыра віншуе работнікаў
гэтага паспяховага прадпрыемства са святам.
Сяргей КУРКАЧ.

У МАГІЛЁВЕ ЎКРАЛІ… АЎТОБУС

НАВІНЫ

Прыбіранне прыдамавой тэрыторыі
Усе віды прыбірання на прыдамавых тэрыторыях; касьба
травы; паліў двароў, праездаў;
вываз буйнагабарытных адходаў звыш аплаты насельніцтвам
(г.зн. звыш 0,11 куб. м. на чалавека ў год); сартаванне другасных матэрыяльных рэсурсаў
і буй на га ба рыт ных ад хо даў;
ачыстка урнаў, дошак аб'яў, мемарыяльных дошак.

сябе выдаткі на аплату працы
работнікаў апарату кіравання
ЖЭСаў і ЖРЭА, а таксама на
ін тэр нэт-па слу гі, пра грам нае
забеспячэнне, пазаведамасную
ахову, пажарную сігналізацыю,
паслугі сувязі, канцылярскія прыналежнасці, утрыманне службовага аўтатранспарту і інш.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

«РАСШЫФРОЎВАЕМ» НОВУЮ ЖЫРОЎКУ
Наталля Чарнуха тлумачыць,
якія віды работ уключаюць у сябе гэтыя радкі выдаткаў.

Кошт праезду ў гарадскім пасажырскім транспарце
з 1 снежня павялічваецца да 3 тысяч рублёў — на
500 рублёў. Дарэчы, апошні раз — з 1 кастрычніка —
ён падаражэў на такую ж суму: з 2 да 2,5 тысячы
рублёў за адну паездку. А дагэтуль кошт праезду
змяняўся ажно ў маі.
Павелічэнне кошту праезду прадугледжана рашэннем
Мінгарвыканкама № 2889 ад 25 лістапада. У бліжэйшы час
яно з'явіцца на Нацыянальным прававым партале.
Пры рэалізацыі білетаў на адну паездку кіроўцамі ў аўтобусах, трамваях, тралейбусах кошт талончыка павялічваецца на 500 рублёў да ўстаноўленага тарыфу — да 3,5 тысячы рублёў. Праезд у экспрэс-маршрутах будзе каштаваць
4,3 тысячы рублёў.
Кошт праязных дакументаў павялічыцца на 20 працэнтаў,
на экспрэс-маршрутах — на 13 працэнтаў. Зрэшты, многія
гараджане ўжо загадзя паспелі набыць праязныя на наступны месяц: з канца мінулага тыдня, як толькі з'явілася першая інфармацыя аб магчымым павелічэнні кошту праезду
ў гарадскім пасажырскім транспарце, колькасць пасажыраў
каля месцаў іх продажу прыкметна павялічылася. Звычайна ж большасць набывае праязныя білеты ў самым канцы
бягучага месяца — першых днях наступнага.
Сяргей РАСОЛЬКА.

У ПОШУКАХ ІНАВАЦЫЙ
І НОВЫХ ДАСЯГНЕННЯЎ
ПАДЗЕІ
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НАДЗЁННАЕ

Грамадзянiн Расii ехаў праз Брэст за мяжу цягніком. А калi
на мытнi праверылi яго багаж, там аказалася 40,5 тысячы
еўра i 83,3 тысячы расiйскiх рублёў. Расiянiн ведаў, што
грошы ў суме больш за 10 тысяч долараў падлягаюць дэклараванню. У вынiку валюта была канфiскавана, а па сваiм
маршруце мужчына паехаў з 7,3 тысячы еўра ў кiшэнi.
Як паведамiў супрацоўнiк прэс-службы Брэсцкай мытнi
Андрэй ДУБIНКА, з пачатку гэтага года работнiкамi названай
мытнi канфiскавана валюты на сем мiльярдаў рублёў. Усе
гэтыя грошы перавозiлiся за мяжу незаконна.
Яна СВЕТАВА.

ЗАКУПАЧНАЯ ЦАНА НА МАЛАКО ВЫРАСЛА
З сённяшняга дня закупачныя цэны на малако павялічваюцца на 10 працэнтаў.
Гэта прадугледжана пастановай Міністэрства сельскай
гаспадаркі і харчавання №63 ад 20 лістапада, якая было
апублікавана на Нацыянальным прававым партале. У самім
міністэрстве гавораць, што фіксаваныя цэны на малако, што
закупляецца для дзяржаўных патрэб, павышаюцца з мэтай частковага пакрыцця павелічэння кошту матэрыяльных
рэсурсаў, якія выкарыстоўваюцца. Цяпер цана на малако
гатунку «экстра» складзе 3 млн 891 тыс. рублёў за тону,
на малако вышэйшага гатунку — 3 млн 352 тыс. рублёў, на
малако першага гатунку — 3 млн 091 тыс. рублёў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь выказваюць глыбокае спачуванне намесніку старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў
па правах чалавека, нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі Красоўскай Тамары Пятроўне ў сувязі з
напаткаўшым яе вялікім горам — смерцю МАЦІ.

