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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ

Бе ла русь і Су свет ны банк пад пі са лі па-
гад нен не аб па зы цы ў па ме ры $90 млн 
для да дат ко ва га фі нан са ван ня пра ек та 
па па вы шэн ні энер га эфек тыў нас ці ў рэс-
пуб лі цы.

У Бе ла ру сі па ра шэн ні су да з па чат ку 
гэ та га го да кан фіс ка ва на 12 аў та ма бі ляў, 
што ў 2,4 ра за больш, чым за ўвесь па пя-
рэд ні год.

У ар га ні за цы ях рэс пуб лі кі (без мік ра-
ар га ні за цый) на ка нец 2012 го да мо ладзь 
ва ўзрос це да 31 го да скла да ла 25,6 пра-
цэн та ад агуль най коль кас ці ра бот ні каў. 
Для мо ла дзі пры яры тэт ны мі з'яў ля лі ся та кія 
ві ды эка на міч най дзей нас ці, як фі нан са вая 
дзей насць, ган даль, ра монт аў та ма бі ляў, 
бы та вых вы ра баў і прад ме таў аса біс та га 
ка ры стан ня, гас ці ні цы і рэ ста ра ны.

Чац вёр ты клас па жар най не бяс пе кі з 
маг чы мых пя ці ўве дзе ны ў ля сах па боль-
шай част цы Го мель скай і Ма гі лёў скай, па 
ўсхо дзе Мін скай і Ві цеб скай аб лас цей. Ляс-
ная ахо ва на ўсход ніх тэ ры то ры ях пе ра ве-
дзе на на ўзмоц не ны рэ жым ра бо ты.

У Шчу чын скiм ра ёне пла ну юць па бу-
да ваць со неч ную элект ра стан цыю ма гут-
нас цю 1,26 МВт на пло шчы 3 га. Пра ект 
кош там Br14,7 млрд мае на мер рэа лi за ваць 
таварыства з абмежаванай адказнасцю 
«Аг ра хiмс вет», за рэ гiст ра ва нае ў Шчу чын-
скiм ра ё не. Рэа лi за ваць пра ект кам па нiя 
га то ва за 2 га ды.
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ПА ПА РЫМ СКІ СПА ДЗЯ ЕЦ ЦА 
НА ПА ЛЯП ШЭН НЕ АД НО СІН 
БЕ ЛА РУ СІ І ЗА ХОД НІХ КРА ІН 

З ДА ПА МО ГАЙ ВА ТЫ КА НА
Апост аль скі нун цый у Бе ла ру сі (па сол Ва ты ка на) ар хі біс куп 
Клаў дыа Гу джэ ро ці па бы ваў на аў ды ен цыі ў Па пы Рым-
ска га Фран цыс ка, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў Рым ска-ка та ліц кай 
царк ве (РКЦ) у Бе ла ру сі.

У пры ват нас ці, у час су стрэ чы пан ты фік, як ад на ча юць у РКЦ, 
па ка заў глы бо кія і ак ту аль ныя ве ды ад нос на рэ лі гій най, па лі тыч-
най, куль тур най і са цы яль най сі ту а цыі ў Бе ла ру сі. Акра мя та го, Па-
па Рым скі вы ка заў вя лі кую сім па тыю да кра і ны і «над зею на тое, 
што з да па мо гай Свя то га Пра сто ла ад но сі ны кра і ны з За ха дам 
бу дуць па ляп шац ца праз па ва гу, дыя лог і ўза е ма ра зу мен не».

Па па так са ма ад зна чыў, што вель мі ра ды вы ка заць сваю са лі-
дар насць з Бе ла рус сю праз жэст асаб лі вай ува гі — на кі ра ван ня 
ў кра і ну кар ды на ла Жа на-Луі Та ра на ў якас ці над звы чай на га 
па слан ні ка на ўра чыс тас ці ў Будс ла ве. «Пан ты фік па абя цаў, што 
бу дзе ма ліц ца аб па спя хо вым вы ка нан ні мі сіі кар ды на ла. Яго 
Свя тасць пе ра даў сваё бла га сла вен не ка то лі кам Бе ла ру сі, якіх 
ён ве дае як ад да ных, вер ных і поў ных эн ту зі яз му дзя цей Ка та ліц-
ка га кас цё ла пас ля вя лі кіх вы пра ба ван няў мі ну ла га. Па па па пра сіў 
так са ма пе ра даць пры ві тан не ўсім бе ла ру сам, а асаб лі ва бра там 
з Пра ва слаў най царк вы», — ад зна чы лі ў РКЦ.

Акра мя та го, на аў ды ен цыі пры сут ні чаў дзярж сак ра тар Ва ты-
ка на кар ды нал Тар чы зіа Бер то нэ, які на га даў аб сва ім ві зі це ў 
Бе ла русь у ня даў нім мі ну лым і па цвер дзіў лі нію Свя то га Пра сто ла, 
якая бы ла пра дэ ман стрва на ў час той па езд кі.

У Ва ты ка не ар хі біс куп Клаў дыа Гу джэ ро ці су стрэў ся і з кар ды-
на лам Та ра нам, з якім аб мер ка ваў дэ та лі ві зу ту ў Бе ла русь.

КА МI ТЭТ ЕЎ РА ПАР ЛА МЕН ТА ПАД ТРЫ МАЎ ДА ЛУ ЧЭН НЕ ЛАТ ВII 
ДА ЕЎ РА ЗО НЫ

Ка мi тэт Еў ра пар ла мен та па эка но мi цы i ма не тар ных спра вах пад тры маў пад час га ла са ван ня да лу чэн не Лат вii 
да еў ра зо ны з 1 сту дзе ня 2014 го да, па ве дам ля юць iн фар ма генц твы. Дэ пу та ты вы со ка аца нi лi на ма ган нi Лат вii i 
да сяг ну ты пра грэс, ад нак да дат ко ва за па тра ба ва лi ўма ца ваць струк ту ры кi ра ван ня эка но мi кай i ска ра цiць до лю 
це ня вой эка но мi кi, а так са ма звяр ну лi ўва гу на энер ге тыч ную за леж насць Лат вii, якая ўяў ляе па гро зу для ста-
бiль нас цi цэн у кра i не. Урад Лат вii па вi нен пры кла даць больш на ма ган няў да лiк вi да цыi струк тур ных не да хо паў на 
рын ку пра цы i па мян шаць ня роў насць у да хо дах, ад зна чы лi дэ пу та ты. Так са ма па тра бу юц ца па вы ша ныя га ран-
тыi ста бiль нас цi бан каў, асаб лi ва тых, у якiх шмат укла даў не рэ зi дэн таў. Га ла са ван не па спра ва зда чы ка мi тэ та 
прой дзе на бу ду чым тыд нi, а кан чат ко вае ра шэн не аб ус туп лен нi Лат вii ў еў ра зо ну, ве ра год на, пры муць 9 лi пе ня 
мi нiст ры фi нан саў ЕС.

У ЗША ПА ЧА ЛI ПРА ДА ВАЦЬ КУ ЛI ДЛЯ БА РАЦЬ БЫ З IС ЛАМ СКI МI ТЭ РА РЫС ТА МI
У аме ры кан скiм шта це Ай да ха рас пра ца ва на но вая лi нiя бо еп ры па саў, якiя па вiн ны стаць гроз най збро яй су праць ра ды каль ных 

iс лам скiх тэ ра рыс таў, што iмк нуц ца пры да па мо зе джы ха ду апы нуц ца на ня бё сах. Кам па нiя South Fork Industries пры сту пi ла да 
про да жу спе цы яль ных куль, па кры тых фар бай з вы ка ры стан нем свi нi ны. Па за дум цы вы твор цы, па коль кi свi нi на лi чыц ца ў iс ла ме 
ха рам най (за ба ро не най), ка лi та кая ку ля за б'е эк стрэ мiс та, це ла яго бу дзе «апа га не на» i ён не да сяг не сва ёй асноў най мэ ты — па-
тра пiць у рай.

УКРА I НА: ЗА МЕСТ ТЭР МI НО ВАЙ ВАЙ СКО ВАЙ СЛУЖ БЫ — ДОБ РА АХ ВОТ НАЯ
У мi нiс тэр стве аба ро ны Укра i ны раз гля да юць маг чы масць увя дзен ня доб ра ах вот най служ бы ма ла дых лю дзей у ра дах Уз бро е ных Сiл 

пас ля ад ме ны тэр мi но вай служ бы з 2014 го да, па ве да мiў кi раў нiк укра iн ска га ва ен на га ве дам ства Па вел Ле бе дзеў. «2013-ы — апош нi, 
ка лi на тэр мi но вую ва ен ную служ бу ёсць пры зыў. З 2014 го да ад бу дзец ца поў ны пе ра ход на кант ракт ную ар мiю. Гэ та зна чыць, вяс но-
ва га пры зы ву-2014 на тэр мi но вую служ бу ўжо не бу дзе», — за явiў Ле бе дзеў у iн тэр в'ю га зе це 
«Сён ня». Ра зам з тым, мi нiстр ад зна чыў, што «вель мi шмат мо ла дзi хо ча слу жыць, пла ну ю чы 

сваю да лей шую кар' е ру ў мi лi цыi i iн шых сi ла вых струк ту рах. Мы 
iдзём iм на су страч: да дзiм маг чы масць доб ра ах вот най служ бы 
ў якас цi рэ зер вiс таў або ўдзель нi каў пра грам пад рых тоў кi сал-
дат за па су». 

Па вод ле слоў мi нiст ра, да кан ца 2017 го да агуль ная коль касць 
аса бо ва га скла ду УС Укра i ны бу дзе да ве дзе на да 122 тыс. ча-
ла век. Сён ня агуль ная коль касць ва ен на слу жа чых скла дае 180 
тыс. ча ла век.

КА КА ВА ТРЫ МАЕ 
ЗА ПА ЛЕН НЕ 

ПАД КАНТ РО ЛЕМ

Не каль кi куб каў ка ка вы да па мо-
гуць поў ным лю дзям стрым лi ваць за-
хвор ван нi, звя за ныя з за па лен нем. 
Да iх, на прык лад, ад но сiц ца дыя бет, 
пi ша The Times of India. Экс пе ры мент 
па ка заў: мы шы, якiх па iлi ка ка вай i 
кармілі тлус тай ежай, ме лi ў це ле 
менш мар ке раў за па лен ня. Па каз-
чы кi мы шэй, якiя хар ча ва лi ся тлус-
ты мi пра дук та мi, але ўжы ва лi ка ка ву, 
мож на бы ло па раў наць з па каз чы ка мi 
мы шэй, якiя ся дзе лi на ды е це з нiз кай 
коль кас цю тлу шчу. У пры ват нас цi, у 
iх быў на 27% нi жэй уз ро вень iн су лi ну 
ў кры вi, чым у мы шэй, якiя не ўжы ва-
лi ка ка вы. Плюс, пры клад на на 32% 
па мян ша лi ся па каз чы кi тлу шчаў у пе-
ча нi. Фiк са ва ла ся так са ма ня знач нае 
знi жэн не тэм паў на бо ру ва гi.

«ПРА МАЯ ЛІ НІЯ» 
З МІ НІСТ РАМ ЖКГ

У пят ні цу 28 чэр ве ня з 11.00 да 12.00 
у рэ дак цыі га зе ты «Звяз да» прой дзе 
«пра мая лі нія» з мі ніст рам жыл лё ва-
ка му наль най гас па дар кі Анд рэ ем Вік-
та ра ві чам ШОР ЦАМ.

Ці бу дуць сё ле та рас ці та ры фы на жыл-
лё ва-ка му наль ныя па слу гі? Якія ві ды ра-
бот пры кап ра мон це па він ны аплач ваць 
са мі жыль цы? Ка лі ў жы роў цы з'я віц ца 
гра фа, якая бу дзе «рас шыф ро ўваць» тэх-
па слу гі? Коль кі бу дзе каш та ваць арэнд нае 
жыл лё? На гэ тыя і ін шыя пы тан ні ад ка жа 
наш су раз моў ца.

Тэ ле фа нуй це па ну ма рах 
(8-017) 287 18 66 і (8-017) 287 18 71.

Па пя рэд нія пы тан ні мож на за да ваць 
па тэ ле фо нах 

(8-017) 287 18 29 і (8-017) 287 18 69.

БЕ ЛА РУСЬ УЗ МАЦ НЯЕ МЕ РЫ 
ПА БА РАЦЬ БЕ З АФ РЫ КАН СКАЙ 

ЧУ МОЙ СВI НЕЙ
Да дат ко выя ме ры па не да пу шчэн нi рас паў сюдж ван ня i 
лiк вi да цыi ача гоў аф ры кан скай чу мы свi ней бу дуць пры-
ня ты ў Бе ла ру сi. Аб гэ тым па ве да мiў учо ра на па ся джэн нi 
Прэ зi ду ма Са ве та Мi нiст раў прэм' ер-мi нiстр Мi ха iл Мяс нi-
ко вiч, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Учо ра Прэ зi ды ум Са ве та Мi нiст раў пры няў па ста но ву аб да дат-
ко вых ме рах у су вя зi з за хвор ван нем свi ней у аса бiс тых пад вор ках 
гра ма дзян у шэ ра гу ра ё наў кра i ны, — ад зна чыў кi раў нiк ура да. — 
Абл вы кан ка мам, пра ва ахоў ным ор га нам, ве тэ ры нар най служ бе i 
ўсiм за цi каў ле ным дзярж ор га нам не аб ход на ў поў ным аб' ёме вы-
ка наць тыя ме ры, якiя на ме ча ны, i, маг чы ма, па шы рыць не ка то рыя 
ра бо ты з улi кам рэ гi я наль най спе цы фi кi». Для пры няц ця апе ра тыў-
ных ра шэн няў i ка ар ды на цыi сi ту а цыi ство ра ны рэс пуб лi кан скi штаб 
на ча ле з на мес нi кам прэм' ер-мi нiст ра Мi ха i лам Ру сым.

Як ра ней па ве дам ля ла ся, Дэ парт амент ве тэ ры нар на га i хар-
чо ва га на гля ду Мi нiс тэр ства сель скай гас па дар кi i хар ча ван ня 
па цвер дзiў факт вы яў лен ня аф ры кан скай чу мы свi ней у Гро-
дзен скай воб лас цi. У су вя зi з гэ тым Дзяр жаў ная ве тэ ры нар ная 
служ ба рэа лi зуе комп лекс ме ра пры ем стваў па лiк вi да цыi ача га i 
не да пу шчэн нi рас паў сюдж ван ня гэ та га за хвор ван ня.

Аф ры кан ская чу ма свi ней (хва ро ба Мант го ме ры) — кан та гi ёз-
нае вi рус нае за хвор ван не свой скiх свi ней i дзi коў. За хвор ван не 
пе рад аец ца пры не па срэд ным кан так це зда ро вых i хво рых жы вёл, 
праз пра дук ты са свi нi ны, кля шча мi i ме ха нiч на (транс парт ны мi 
срод ка мi, пры пе ра мя шчэн нi жы вёл). Амаль усё па га лоўе хво рых 
свi ней па мi рае. Жы вё лы з па да зро ным за хвор ван нем знi шча юц-
ца. Для ча ла ве ка АЧС бяс печ ная.

ДА ВЕ ДА МА ЧЛЕ НАЎ СА ВЕ ТА 
РЭС ПУБ ЛI КI НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА 
СХО ДУ РЭС ПУБ ЛI КI БЕ ЛА РУСЬ
28 чэр ве ня 2013 го да ў 10.00 у за ле 

па ся джэн няў Са ве та Рэс пуб лi кi (вул. Чыр-
во на ар мей ская, 9) ад бу дзец ца за ключ нае 
па ся джэн не дру гой се сii Са ве та Рэс пуб-
лi кi На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе-
ла русь пя та га склi кан ня.

У Ма ла дзе чан скiм ад дзя лен нi «Бел ле са вiя» на вя лi кай кар це Мiн-
шчы ны — на пра мак марш ру ту са ма лё та-на зi раль нi ка ў час аб лё ту 
ляс ных угод дзяў. Рэд ка ка лi гэ ты марш рут бы вае не па ру ша ны. Ляс-
ныя ўзга ран нi i па жа ры з'яў ля юц ца пры чы наю змя няць курс i на кi-
роў ваць па вет ра нае суд на да не бяс пе кi, якую толь кi з па вет ра i мож на 
дак лад на вы зна чыць, а ча сам — i спра вiц ца з ёй. У мi ну лыя вы хад ныя 
днi, ня гле дзя чы на ла каль ныя даж джы, ле са па труль ма ла дзе чан ска-
га авiя ад дзя лен ня вы явiў пяць уз га ран няў у са мых роз ных ляс ных 
ку точ ках Мiн шчы ны i су сед нiм з ёю Смар гон скiм ра ё не. Дзя ку ю чы 
зла джа най пра фе сi я наль най пра цы лёт чы каў-на зi раль нi каў гэ та га 
пад раз дзя лен ня «Бел ле са вiя» Ула дзi мi ра Ган ча ро ва i Юрыя Кло ка ва 
(на фота), iх хут ка му рэ ага ван ню i свое ча со ва му па ве дам лен ню на зем-
ным служ бам МНС, вя лi кiх ляс ных па жа раў на пад кант роль най 
тэ ры то рыi не ад бы ло ся. 3

Ака дэ мія пі ва 
«Алі ва рыя» бу дзе ву чыць 
ах вот ных лепш раз бі рац ца 
ў пі ве і ацэнь ваць 
яго якасць. У той час 
за вод «Кры ні ца» 
збі ра ец ца 
ла дзіць 
эк скур сіі.

...Ма ці пад лет ка 
пі саць за яву ў мі лі цыю 
ад мо ві ла ся. Ві даць, 
для яе гэ та 
пры выч ныя 
ся мей ныя раз бор кі. 
Але пра ку рор 
з та кой па зі цы яй 
не па га дзіў ся.

Мар' і на ба ло та. У ся рэ дзі не 
30-х га доў гэ тае мес ца 
на кар це Лю бан ска га 
краю бы ло па зна ча на 
як кроп ка не бы ва лых 
пе ра ўтва рэн няў... 
Ле там 1933 го да 
сю ды пры ехаў 
Янка Ку па ла.

У Бе ла ру сі, як і ва ўсім све це, 
па вя ліч ва ец ца коль касць па-
жы лых лю дзей і ад на ча со ва 
ад бы ва ец ца рост пра цяг лас ці 
жыц ця. Гэ та кі дае вы клік сіс тэ-
ме са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
і ста віць пе рад ёй но выя за да-
чы. Бы та вых па слуг сац ра бот ні-
ка ўжо не да стат ко ва — па трэб-
ны но выя фор мы са цы яль най 
ра бо ты. Пра гэ та іш ла раз мо ва 
на па ся джэн ні «круг ла га ста-
ла» Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі па пра цы і са-
цы яль ных пы тан нях «Ме ха нізм 
рэа лі за цыі За ко на Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь «Аб са цы яль ным аб-
слу гоў ван ні».

На яго бы лі за про ша ны кі раў ні кі 
ка мі тэ таў па пра цы, за ня тас ці і са-
цы яль най аба ро не, тэ ры та ры яль ных 
цэнт раў са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
на сель ніц тва, да моў-ін тэр на таў, а так-

са ма Бе ла рус ка га та ва рыст ва Чыр во-
на га Кры жа.

Сіс тэ ма са цы яль на га аб слу гоў ван-
ня ў на шай кра і не па ста ян на аб наў ля-
ец ца і ўдас ка наль ва ец ца. Свед чан нем 
гэ та га стаў і но вы за кон аб са цы яль-
ным аб слу гоў ван ні, які ўсту піў у сі лу 
1 сту дзе ня 2013 го да. Асоб ная част ка 
гэ та га за ко на пры све ча на ме ха ніз му 
дзяр жаў на га са цы яль на га за ка зу, сут-
насць яко га — у пры цяг нен ні роз ных, 
у тым лі ку не дзяр жаў ных не ка мер-
цый ных, ар га ні за цый, а так са ма ін-
ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў да 
ака зан ня са цы яль ных па слуг.

Для гэ та га мяс цо выя ўла ды пра-
вод зяць кон курс ны ад бор. «Ме на ві та 
на мяс цо вым уз роў ні больш эфек тыў-
на вы зна чаць, якія са цы яль ныя па слу-
гі вар та рэа лі зоў ваць праз дзяр жаў ны 
са цы яль ны за каз. Але гэ та не аль-
тэр на ты ва тэ ры та ры яль ным цэнт рам 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель-
ніц тва, а да да так да іх», — ска заў у 
сва ім вы ступ лен ні на мес нік мі ніст ра 

пра цы і са цы яль най аба ро ны Бе ла-
ру сі Аляк сандр РУ МАК.

Ак тыў на па ча ло ўдзель ні чаць у 
дзяр жаў ным са цы яль ным за ка зе 
Бе ла рус кае та ва рыст ва Чыр во на га 
Кры жа. Яно ўжо па ча ло рэа лі за цыю 
пі лот ных пра ек таў з вы ка ры стан нем 
ме ха ніз му дзярж сац за ка за ў Ві цеб-
скай і Гро дзен скай аб лас цях.

���
Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 

аба ро ны шу кае но выя па ды хо ды да 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня і ў ста-
цыя  нар ных уста но вах. Так, з 1 сту дзе-
ня гэ та га го да за цвер джа ны пе ра лік 

бяс плат ных і агуль на да ступ ных са цы-
яль ных па слуг з нор ма мі і нар ма ты ва-
мі за бяс пе ча нас ці гра ма дзян гэ ты мі 
па слу га мі, якія прад стаў ля юц ца да-
ма мі-ін тэр на та мі.

У да мах-ін тэр на тах мяр ку ец ца 
ства раць ад дзя лен ні су пра ва джаль на-
га пра жы ван ня, каб лепш пад рых та-
ваць ін ва лі даў да са ма стой на га жыц-
ця па-за сце на мі до ма-ін тэр на та.

Так, у Вес наў скім до ме-ін тэр на-
це для дзя цей-ін ва лі даў Ма гі лёў скай 
воб лас ці за кошт Ір ланд скай даб ра-
чын най ар га ні за цыі ле тась быў ство-
ра ны дом са ма стой на га пра жы ван ня 
для 12 дзяў чы нак.

У Ба гу шэў скім до ме-ін тэр на це 
для дзя цей-ін ва лі даў Ві цеб скай воб-
лас ці пры пад трым цы даб ра чын на га 
гра мад ска га аб' яд нан ня «Свет без 
ме жаў» пра цяг ва ец ца ра бо та па 
ўлад ка ван ні 10 ма ла дых ін ва лі даў у 
асоб ных жы лых да мах у рам ках пра-
ек та па су пра ва джаль ным 
пра жы ван ні.

Са цы яль ная аба ро наСа цы яль ная аба ро на  ��

«Я ЖЫ ВУ ЗА КОШТ ДЗЯР ЖА ВЫ, 
А ПЕН СІЮ ЗБІ РАЮ НА ПА ЕЗД КУ Ў ПА РЫЖ!..»

На 1 кра са ві ка сё ле та на ўлі ку 
ў тэ ры та ры яль ных цэнт рах 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
на сель ніц тва (ТЦСАН) 
ста я ла амаль 1,6 млн ча ла век, 
якія зна хо дзі лі ся ў цяж кай 
жыц цё вай сі ту а цыі.
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Пер шы на мес нік стар шы ні 
Вяр хоў на га Су да Бе ла ру сі 
Аляк сандр ФЕ ДАР ЦОЎ:

«Сён ня ў нас ня знач ная 
коль касць спраў, якія мы кла-
січ на ад но сім да ад мі ніст ра-
цый на га пра ва суд дзя — гэ-
та аб скар джан не дзе ян няў 
служ бо вых асоб. І ства раць 
асоб ныя ад мі ніст ра цый ныя 
су ды для раз гля ду та кіх спраў 
ня ма не аб ход нас ці. Гэ та не-
рэ аль на. Да та го ж дзей ні-
чае спе цы я лі за цыя суд дзяў, у 
тым лі ку ў рам ках раз гля ду 
спраў па аб скар джан ні дзе ян-
няў служ бо вых асоб».
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ЗА РА ЖА НАЯ АЧС СВI НI НА 
НА КА МА РОЎ СКІ РЫН АК НЕ ТРА ПIЦЬ

За ра жа ная аф ры кан скай чу мой свi ней (АЧС) свi нi на не мо жа 
тра пiць на пры лаў кi Ка ма роў ска га рын ку. У гэ тым за пэў нiў 
жур на лiс таў ге не раль ны ды рэк тар дзяр жаў на га прад пры-
ем ства «Мiн скi Ка ма роў скi ры нак» Мi ка лай Хмяль нiц кi.

Па вод ле слоў ген ды рэк та ра, па куп нi кi мо гуць быць спа кой ныя. 
«У нас лю бая пра дук цыя, асаб лi ва мяс ная, пра хо дзiць уз важ ван не 
i ла ба ра тор ны кант роль. Сён ня на рын ку пра цуе Мiн ская га рад ская 
ве тэ ры нар ная стан цыя», — па ве да мiў ён. Уся го ў ла ба ра то рыi пра-
во дзiц ца больш за 12 ана лi заў, у тым лi ку на АЧС. «Толь кi пас ля 
пра вер кi пра дук цыя трап ляе на пры лаў кi рын ку», — пад крэс лiў 
Мi ка лай Хмяль нiц кi. Акра мя та го, увесь iн вен тар, на якiм, у пры-
ват нас цi, раз бір ец ца мя са, пра хо дзiць рэ гу ляр ную дэз ын фек цыю. 
Ген ды рэк тар да даў, што свi нi на на ры нак трап ляе з усiх рэ гi ё наў 
рэс пуб лi кi, у тым лi ку з Гро дзен скай воб лас цi, дзе быў за фiк са ва ны 
вы па дак за ра жэн ня жы вё лы АЧС у аса бiс тай пад соб най гас па дар-
цы. Пры гэ тым хва ля вац ца па куп нi кам усё ж не вар та, пад крэс лiў 
Мi ка лай Хмяль нiц кi: «Мо жа це быць спа кой ныя: пра дук цыя, якая 
па сту пае да нас, прай шла поў ны кант роль».
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