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27 ЧЭРВЕНЯ 2013 г. ЧАЦВЕР Кошт 1500 рублёў№ 117  (27482)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 27.06.2013 г. 

Долар ЗША    8770,00
Еўра 11460,00
Рас. руб. 266,50
Укр. грыўня 1077,33

ЦЫТАТА ДНЯ

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    + 19° 
Віцебск    + 23° 
Гомель    + 26°  
Гродна    + 20° 
Магілёў    + 25° 
Мінск    + 22° 

«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.

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.
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Ана толь 
ТО ЗІК, 

на мес нік 
прэм' ер-
мі ніст ра:

«Асноў ная ра бо та па пад-
рых тоў цы да пра вя дзен ня 
XXІІ Між на род на га фес ты-
ва лю мас тац тваў «Сла вян скі 
ба зар у Ві цеб ску» за вер ша на. 
У Ві цеб ску ад бы ло ся фак тыч-
на за ключ нае па ся джэн не 
арг ка мі тэ та па пад рых тоў-
цы фо ру му, і, у ад роз нен не ад 
па пя рэд ніх, яно бы ло вель мі 
ка рот кім. Мы зра бі лі яшчэ 
не каль кі ак цэн таў. Усё, пра 
што да маў ля лі ся ра ней, Ві-
цеб скі абл вы кан кам, гар вы-
кан кам, ды рэк цыя фес ты ва лю 
зра бі лі прак тыч на ў поў ным 
аб' ёме. Спа дзя ю ся, што сё ле-
та «Сла вян скі ба зар» на бу дзе 
но вае аб ліч ча, бу дзе больш ды-
на міч ным. Да рэ чы, аб якас ці 
пад рых тоў кі ме ра пры ем стваў 
мож на мер ка ваць па пра да дзе-
ных квіт ках. Па апош няй ін-
фар ма цыі, іх ужо рас куп ле на 
ка ля 84%».

Але на Лан ская: «Муж чы на 
па ві нен здзіў ляць мя не 
кож ны дзень. Яму 
да вя дзец ца пры ру чаць 
«са мот ную ваў чы цу».

Ка рэс пан дэнт 
«Чыр вон кі» па спра ба ва ла 
«ад ма ты чыць» міль ён у 
«Ка пі та ла». Жур на ліст 
улад ка ва ла ся на адзін дзень 
у дзі ця чы ла гер пра цы 
і ад па чын ку пад та кой 
наз вай. Атры ма ла ў ру кі 
ма ты ку і вый шла ў по ле...

Былыя аграномы Мікалай і Тамара Байкачовы Былыя аграномы Мікалай і Тамара Байкачовы 
з 1991 года займаюцца развядзеннем пчол, з 1991 года займаюцца развядзеннем пчол, 
цяпер на сваім прысядзібным участку яны цяпер на сваім прысядзібным участку яны 

маюць ажно 40 меданосных сем’яў.маюць ажно 40 меданосных сем’яў.

У ЧАКАННІ  ПЧАЛІНЫХ РАЁЎУ ЧАКАННІ  ПЧАЛІНЫХ РАЁЎ
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21 чэр ве ня на тэ ры то рыі вёскі 
Ча пунь Іў еў ска га ра ё на Гро-
дзен скай воб лас ці за рэ гіст ра-
ва на ўспыш ка аф ры кан скай 
чу мы сві ней, у су вя зі з чым на 
тэ ры то рыі не бяс печ на га пунк та 
і па гра жаль ных зон уста ноў ле-
ны ка ран цін і ўве дзе ны шэ раг 
аб ме жа валь ных мер. Ця пер пра-
вод зяц ца ме ра пры ем ствы па 
лік ві да цыі ача га за хвор ван ня і 
не да пу шчэн ні рас паў сюдж ван-
ня апош ня га.

Умо вы ка ран ці ну пра ду гледж ва-
юць пэў ны па ра дак ажыц цяў лен ня 
гас па дар чай дзей нас ці, пе ра мя шчэн-
ня транс пар ту і на сель ніц тва на гэ тай 
тэ ры то рыі. На сель ніц тва бу дзе ін фар-
ма вац ца аб гэ тым па рад ку праз мяс-
цо выя срод кі ма са вай ін фар ма цыі, 
прад стаў ні коў сель скіх вы ка наў чых 
ка мі тэ таў і спе цы я ліс таў дзяр жаў най 
ве тэ ры нар най служ бы пры пад вор ных 
аб хо дах.

Спе цы я ліс та мі вы яў ле на, што 
пры чы най ус пыш кі з'я ві ла ся вы ка-
ры стан не ў корм хво рай свін ні кам-
бі кор му, за ра жа на га ўзбу джаль ні кам 
аф ры кан скай чу мы сві ней. Ме на ві-
та та му дзяр жаў ная ве тэ ры нар ная 
служ ба звяр та ец ца да на сель ніц тва 
з прось бай звяр нуць асаб лі вую ўва гу 
на ўтры ман не і карм лен не сві ней на 
сва іх аса біс тых пад вор ках. Усе кар мы 
не аб ход на на бы ваць вы ключ на ў ганд-
лё вай сет цы Бел ка ап са ю за або не па-
срэд на ў фір мен ных ганд лё вых сет ках 
ар га ні за цый кам бі кор ма вай пра мыс-
ло вас ці рэс пуб лі кі. Рэ ка мен ду ец ца не 
на бы ваць кар мы, якія раз во зяц ца па 
на се ле ных пунк тах ін ды ві ду аль ны мі 
прад пры маль ні ка мі і фі зіч ны мі асо-
ба мі.

У аба вяз ко вым па рад ку не аб ход-
на ад соч ваць на яў насць мар кі роў кі 
на ўпа коў цы кар моў і не пры мя няць 
для карм лен ня сві ней ужо на бы тыя 
кар мы, упа коў ка якіх не мае 
ад па вед ных эты ке так.

На слы хуНа слы ху  ��

НЕ ДА ПУС ЦІЦЬ 
РАС ПАЎ СЮДЖ ВАН НЯ

Як засцерагчыся ад аф ры кан скай чу мы сві ней?

І гэ та бу дзе азна чаць, што ў не чым жыц цё бе ла ру саў па-
він на знач на па мя няц ца. Но выя сло вы цяг нуць за са бой 
но выя з'я вы. Хоць у сфе ры за ка нат вор час ці гэ та не зу сім 
так. Звы чай на за кон з'яў ля ец ца, каб урэ гу ля ваць тое, што 
ўжо мае мес ца, даць пэў най з'я ве маг чы масць раз ві вац ца 
ў пра ва вым по лі. Але гэ та як раз і азна чае пе ра ўтва рэн не 
не ча га эк за тыч на га і ня звык ла га ў звы чай нае, што дзён нае. 
Учо ра на па ся джэн ні се сіі Па ла ты прад стаў ні коў во сем за-
ко на пра ек таў бы лі пры ня ты ў дру гім чы тан ні, з іх ча ты ры 
— цал кам но выя.

Еў ра пей ская ка ля і на для бух гал тэ рыі
За ко на пра ект «Аб бух гал тар скім улі ку і спра ва здач нас ці» — 

адзін з та кіх. У яго наз ве ня ма ня звык лых для на ша га ву ха слоў, 
ад нак сам за кон пе ра во дзіць доб рую ста рую бух гал тар скую спра ву 
на цал кам но выя, су час ныя рэй кі.

— Пра ект за ко на рас пра ца ва ны ў вы ка нан не пла на ме ра пры ем-
стваў па на блі жэн ні на цы я наль на га за ка на даў ства з між на род ны мі 
стан дар та мі фі нан са вай спра ва здач нас ці, — прад ста ві ла за ко-
на пра ект стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі па бюд жэ це і фі нан-
сах Люд мі ла ДА БРЫ НІ НА. — З мэ тай адап та цыі на цы я наль най 
спра ва здач най сіс тэ мы да агуль на су свет ных тэн дэн цый 
гла ба лі за цыі эка но мі кі.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

КАН ЦЭ СІІ, ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ, 
МЕ ДЫ Я ЦЫЯ...

Дэ пу та ты пры ня лі за ко ны, якія ўвя дуць 
ня звык лыя сло вы ў шы ро кі ўжы так
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