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Так, 29-30 чэр ве ня ста лі цу ча кае «вя лі кая 
ры бал ка»: у аква то рыі ра кі Свіс лач гэ ты мі дня-
мі пра вя дуць ад кры ты ку бак Мін ска па спар-
тыў най лоў лі ры бы «Ку бак RS». Кан цэрт ная 
пра гра ма свят ка ван ня Дня Не за леж нас ці пач-
нец ца 1 лі пе ня ў Па ла цы Рэс пуб лі кі, дзе ў 16.00 
вы сту пяць май стры мас тац тваў Бе ла ру сі. Ве-
ча рам на ступ на га дня, у 20.30, за пла на ва на ад-
крыц цё пло шчы Дзяр жаў на га сця га Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. А не па срэд на ў Дзень Не за леж нас ці, 
3 лі пе ня, свят ка ван не пач нец ца з па ра да войск 
Мінск ага гар ні зо на і спар тыў на-мо ла дзе ва га 
шэс ця на пра спек це Пе ра мож цаў. У 13 га дзін 
га лоў ныя па дзеі пе ра ня су цца на пля цоў ку ка ля 
Па ла ца спор ту, дзе прой дзе свя та пад наз вай 
«Га на ру ся та бой, Бе ла русь!» А за вер шыц ца 
Дзень Не за леж нас ці тра ды цый ным кан цэр там 
ка ля стэ лы «Мінск — го рад-ге рой» і са лю там у 
23 га дзі ны. Свя точ ная пра гра ма на 3 лі пе ня так-
са ма за пла на ва на ў кож ным ра ё не ста лі цы.

Ган даль по бач з мес ца мі свя точ ных ме-
ра пры ем стваў бу дзе вес ці ся з мі ні маль ны мі 
на цэн ка мі. Па сло вах на чаль ні ка га лоў на га 
ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты Мін гар вы-
кан ка ма Сяр гея Хіль ма на, вы яз ныя ганд-
лё выя пункты бу дуць ар га ні за ва ны ў ме сах 
ма са вых гу лян няў у ра ё нах го ра да, а так са ма 
на буй ных агуль на га рад скіх і агуль на рэс пуб-
лі кан скіх ме ра пры ем ствах.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ

�

ПА ТРЫ ЯРХ КI РЫЛ ЗА КЛI КАЎ 
ВЕР НI КАЎ СА БРАЦЬ СРОД КI 

ДЛЯ НА РО ДА СI РЫI
«На пра ця гу амаль двух га доў у Сi рыi пра цяг ва юц ца ва ен ныя 

дзе ян нi. За гэ ты час у кра i не за гi ну лi дзя сят кi ты сяч ча ла век, ся-
род якiх ня ма ла ста рых, жан чын, дзя цей — мiр ных гра ма дзян, 
— ска за на ў зва ро це пер ша iе рар ха Рус кай пра ва слаў най царк вы, 
раз ме шча ным на яе афi цый ным сай це i на сай це Бе ла рус кай пра-
ва слаў най царк вы. — Знач ную част ку сi рый ска га на ро да скла да юць 
на шы з ва мi адзi на вер цы: у го ра дзе Да мас ку зна хо дзiц ца цэнтр 
ад на го з най ста ра жыт ней шых пра ва слаў ных па тры яр ха таў — Ан-
ты ахiй ска га. I за раз на ву лi цах гэ та га го ра да, якi па мя тае апост ала 
Паў ла, подз вi гi i пра цу ста ра жыт ных свя тых, пра лi ва ец ца ча ла ве чая 
кроў. На гэ тай бiб лей скай зям лi, дзе пля чо ў пля чо ў мi ры жы лi пра-
ва слаў ныя хрыс цi я не i му суль ма не, сён ня апа гань ва юц ца свя ты нi, 
хрыс цi ян го няць з iх жыл ля, пра сле ду юць, а ня рэд ка — ад да юць 
на ка та ван не i за бi ва юць».

Па тры ярх за клi каў у блi жэй шую ня дзе лю ва ўсiх хра мах Рус кай 
пра ва слаў най царк вы ар га нi за ваць збор срод каў для сi рый ска га на-
ро да. Гра шо выя срод кi бу дуць на кi ра ва ны на ра хун кi Сi на даль на га 
ад дзе ла па цар коў най даб ра чын нас цi i са цы яль ным слу жэн нi, яко му 
да ру ча на ка ар ды на ваць гэ тую ра бо ту. Па за вяр шэн нi цар коў на га 
збо ру срод кi бу дуць пе ра да дзе ны Ан ты ахiй ска му па тры яр ха ту.

«Мы з ва мi не мо жам спы нiць гэ тую вай ну, але мо жам шчы ра 
ма лiц ца аб яе хут кiм спы нен нi i ака заць да па мо гу па кут ным лю дзям, 
у тым лi ку на шым бра там-хрыс цi я нам», — ска за на ў зва ро це.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

У НА ВА ГРАД КУ АД РЭ СТАЎ РЫ РУ ЮЦЬ ІН ТЭР' ЕР 
ФАР НА ГА КАС ЦЁ ЛА

У На ва град ку пла ну юць ад рэ стаў рыра ваць ін тэр' ер кас цё ла 
Пра аб ра жэн ня Гас под ня га (Фар ны кас цёл), па ве да мі лі ў Гро-
дзен скай рым ска-ка та ліц кай епар хіі.

Ад па вед ны рэ стаў ра цый ны пра ект за цвер джа ны на рэа лі за цыю Мі-
ніс тэр ствам куль ту ры і атры маў вы со кую ацэн ку ў Ва ты ка не, дзе яго 
прад ста ві лі сёст ры-на за ра цян кі. Пра ект рас пра ца ва ны дзвю ма вы пуск-
ні ца мі Бе ла рус кай ака дэ міі мас тац тваў — Ган най Ра дзюк і На тал ляй 
Стал ко віч. Абод ва ды зай не ры ра ней скон чы лі мас тац ка-рэ стаў ра цый-
нае ву чы лі шча ў Мі ры і даў но зай ма юц ца тэ май На ва град ска га кас цё ла, 
па ве дам ляе епар хія.

У ад па вед нас ці з кан цэп цы яй ак цэнт пры рэ стаў ра цыі бу дзе зроб-
ле ны на тым, каб за ха ваць па мяць аб раз бу ра ных у са вец кія га ды 
кас цё лах і ўша на ваць па мяць за ка та ва ных гес та паў ца мі ў 1943 го дзе 
адзі нац ца ці ма на шак-на за ра ця нак, пры лі ча ных да лі ку бла жэн ных. Но-
вы від на бу дзе іх граб ні ца, з'я віц ца над піс на бе ла рус кай мо ве, а так са ма 
над піс з ім ёна мі ма на шак, сха ва ная за ад мыс ло вай кан струк цы яй.

У ад ной з кап ліц, якая ця пер не вы ка рыс тоў ва ец ца, пла ну ец ца вы-
ста віць зной дзе ныя мяс цо вы мі жы ха ра мі дош кі з час цін ка мі мо шчаў 
свя тых, якія за му роў ва лі ся ў сце ны раз бу ра ных хра маў. Тут жа мож на 
бу дзе ўба чыць аб' ём ныя воб ра зы стра ча ных куль та вых збу да ван няў, 
што ста не маг чы мым дзя ку ю чы спе цы яль най пад свет цы. Па чаць рэ-
стаў ра цыю пла ну ец ца ўжо гэ тым ле там, па ве да мі лі ў епар хіі.

БЕЛ ТА.

КУП ЛЯЦЬ «З ЗЯМ ЛI» НЕ БЯС ПЕЧ НА
Ган даль пра дук та мi хар ча ван ня ў не санк цы я нi ра ва ных мес цах 
не бяс печ ны, па пя рэдж вае па куп нi коў Гро дзен скi за наль ны цэнтр 
гi гi е ны i эпi дэ мi я ло гii i рас па чы нае рэй ды па яго спы нен нi.

Апош нiм ча сам сты хiй ныя рын кi мож на на зi раць у Грод не ка ля мно гiх 
ганд лё вых пунктаў. Пры чым са мi ж па куп нi кi i сты му лю юць сва i мi гра-
шы ма аба рот па тэн цы яль на не бяс печ най пра дук цыi. Ня гле дзя чы на тое, 
што на быц цё пра дук таў не па срэд на з зям лi аль бо з бруд най скры нi, без 
за ха ван ня не аб ход на га тэм пе ра тур на га рэ жы му (i, акра мя та го, у лю-
дзей без ме ды цын ска га агля ду) па гра жае хар чо вым атру чэн нем, вост-
ры мi кi шэч ны мi iн фек цы я мi, ту бер ку лё зам i iн шы мi за хвор ван ня мi.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

КОН КУРС У ЛІ ЦЭЙ БДУ — 
5,6 ЧА ЛА ВЕ КА НА МЕС ЦА

У Лі цэі БДУ пад вя лі вы ні кі пры ём най кам па ніі. Уся го сё ле та пра 
сваё жа дан не стаць лі цэ іс там за яві лі 1407 ча ла век (ле тась бы ло 
1358 ах вот ных), у тым лі ку 35 пе ра мож цаў рэс пуб лі кан скіх прад-
мет ных алім пі яд, якія за ліч ва юц ца без ус туп ных іс пы таў.

Най боль шая коль касць за яў па сту пі ла ад школь ні каў, якія пла на ва лі 
па сту паць на фі зі ка-ма тэ ма тыч ны про філь, — 635. На па ступ лен не ў 
хі мі ка-бія ла гіч ныя кла сы па да дзе на 366 за яў, у фі ла ла гіч ныя — 277, а 
гра ма да знаў чы кі ру нак за ці ка віў 120 ча ла век. Уся го ў Лі цэй бы ло пры-
ня та 288 ча ла век, з якіх бу дуць сфар мі ра ва ны 12 кла саў па 24 ча ла ве кі. 
Та кім чы нам, агуль ны кон курс у Лі цэй склаў 5,6 ча ла ве ка на мес ца.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ДЫМ ПА ДА РА ЖЭЕ
Мак сi маль ныя роз нiч ныя цэ ны на асоб ныя вi ды цы га рэт з фiль-
трам у лi пе нi па вя лi чац ца ў Бе ла ру сi на 0,9-30%. Аб гэ тым па ве-
дам ля ец ца на сай це Мi нiс тэр ства па па дат ках i збо рах.

Га вор ка iдзе ў асноў ным пра цы га рэ ты, якiя вы раб ля юц ца на тэ ры-
то рыi Бе ла ру сi. Iх вы пус ка юць ААТ «Гро дзен ская ты ту нё вая фаб ры ка 
«Нё ман» i ТАА «Ты тунь-iн вест». Цэ ны на боль шасць iм пар та ва ных ма-
рак цы га рэт у лi пе нi за ста нуц ца на ўзроў нi чэр ве ня.

Больш за ўсё ў лi пе нi па да ра жэ юць цы га рэ ты Mаgnа Rеd i Mаgnа Bluе 
— на Br1500 да Br6450 за па чак. Акра мя та го, бу дуць уста ноў ле ны цэ ны 
на шэ раг но вых вi даў цы га рэт та кiх ма рак, як Winstоn, Раll Mаll, «Фэст».

Сяр гей КУР КАЧ.

МА ШЫ НУ, УКРА ДЗЕ НУЮ Ў ВI ЦЕБ СКУ, 
ЗНАЙ ШЛI Ў РА СII

Мi лi цы я не ры Вi цеб скай воб лас цi i па лi цэй скiя са Сма лен скай воб-
лас цi Ра сii па «га ра чых сля дах» рас кры лi кра дзеж аў та ма шы ны 
«Аў дзi», якую ўгна лi ў Вi цеб ску.

— Аў то ўкра лi ў жы хар кi Вi цеб ска, 1984 го да на ра джэн ня. Яна рас-
ка за ла ў мi лi цыi, што ма шы на, 1993 го да вы пус ку ста я ла ка ля до ма 
на пра спек це Бу даў нi коў. Вы свет лi ла ся, што дзяў чы на пра вя ла ве чар 
у кам па нii зна ё мых. А на на ступ ны дзень не знай шла не толь кi клю чы 
ад аў то, але i са му ма шы ну, — па ве да мi лi су пра цоў нi кi ад дзя лен ня iн-
фар ма цыi i гра мад скiх су вя зяў упраў лен ня ўнут ра ных спраў Вi цеб ска-
га абл вы кан ка ма. —- Ака за ла ся, што трое ма ла дых лю дзей знай шлi 
клю чы ад аў та ма шы ны, якiя вы па лi з кi шэ нi па цяр пе лай. Уна чы яны 
пе ра гна лi «Аў дзi» ў го рад Руд ню Сма лен скай воб лас цi. Там па кi ну лi 
ма шы ну i вяр ну лi ся на зад.

Ка лi ста ла вя до ма аб нач ным ва я жы па да зро ных, iн фар ма цыя аб кра-
дзя жы транс парт на га срод ку бы ла не ад клад на пе ра да дзе на ра сiй скiм 
ка ле гам. I да апе ра тыў на-вы шу ко вых ме ра пры ем стваў пад клю чы лi ся 
су пра цоў нi кi кры мi наль на га вы шу ку Руд нян ска га ад дзе ла ўнут ра ных 
спраў. Ма шы ну знай шлi на ад ной з ву ла чак ра сiй ска га го ра да. Асо бы 
ўсiх па да зро ных ва ўго не ўста ноў ле ны. Адзiн з iх, жы хар Вi цеб ска, за-
тры ма ны. За ве дзе на кры мi наль ная спра ва.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

ШТУРМ НАР КАП РЫ ТО НА З НЯ БЁС
Мі лі цыі ста ла вя до ма, што на сель ні кі ква тэ ры на пя тым па вер се 
дзе вя ці па вяр хо ві ка ў Го ме лі зай ма юц ца вы ра бам нар ко ты каў.

Пад час пра цэ су гра ма дзя не заў сё ды бы лі мак сі маль на асця рож ны мі 
і бла кі ра ва лі ме та ліч ныя дзве ры. Ме на ві та та му апе ра цыю па лік ві да цыі 
гэ та га нар кап ры то на пра ва ахоў ні кі рых та ва лі асаб лі ва ста ран на. Дзе ян-
ні ўсіх удзель ні каў апе ра цыі раз ліч ва лі ся з ма тэ ма тыч най дак лад нас цю. 
Для сі ла вой пад трым кі бы ла вы клі ка на гру па су пра цоў ні каў АМА Па, 
якія ва ло да юць на вы ка мі аль пі нісц кай пад рых тоў кі і штур му бу дын каў. 
У мо мант, ка лі па чаў ся вы раб з на сен ня ма ку нар ко ты каў, у ад чы не ныя 
вок ны пя та га па вер ха, ні бы з ня бёс, ува рва лі ся АМА Паў цы, за бяс пе-
чыў шы ўва ход апе ра тыў ні каў. Уся апе ра цыя за ня ла не каль кі хві лін. 
Як па ве да міў на чаль нік упраў лен ня па нар ка кант ро лі і су праць дзе ян ні 
ганд лю людзь мі УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма Юрый Мар ке віч, сё-
ле та толь кі ў Го ме лі вы яў ле на 145 зла чын стваў, звя за ных з не за кон ным 
аба ро там нар ко ты каў, у тым лі ку 53 фак ты іх збы ту.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

МА ЛАН КА ПАД ПА ЛI ЛА ГАЗ
У Сма ля вiц кiм ра ё не па блi зу вёс кi Пе ка лiн з-за на валь нiч на га раз-
ра ду за га рэў ся газ у зо не вы кi ду ма гiст раль на га га за пра во да.

— Пра зда рэн не ста ла вя до ма ў 20.25. На мес цы на шы ра бот нi кi ўба-
чы лi ад кры тае га рэн не па верх дзвюх скi да вых све чак тру ба пра во да. 
Вы шы ня по лы мя бы ла ка ля 40 сан ты мет раў. Дыя метр све чак скла даў 
400 мi лi мет раў. За га ран не ад бы ло ся на вы шы нi 6 мет раў ма гiст раль на га 
тру ба пра во да ў ра ё не кра на вай пля цоў кi. Бры га да «Мiн га за» па цвер дзi-
ла, што ад бы ва ец ца ўцеч ка i га рэн не га зу, — па ве да мi лi ў Мi нiс тэр стве 
па над звы чай ных сi ту а цы ях. — Блi жэй да апоў на чы пры да па мо зе ста-
цы я нар на га ла фет на га ства ла ад аў та цыс тэр ны МНС по лы мя бы ло збi та. 
По тым кра ны бы лi за гер ме ты за ва ныя. Па да ча га зу спа жыў цам не спы ня-
ла ся. Знi жэн ня цiс ку ў ма гiст раль ным тру ба пра вод зе не бы ло. Мяр ку ец ца, 
што пры чы най за га ран ня га зу стаў на валь нiч ны раз рад ма лан кi.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ДО БРЫ ФЕЛЬ ЧАР БРА ЛА ХА БАР,
а ге не раль ны ды рэк тар «мах ля ваў» з ка ман дзі ро вач ны мі.

Пра ку ро рам Ле пель ска га ра ё на за ве дзе на кры мі наль ная спра ва ў 
да чы нен ні да жан чы ны, якая, пра цу ю чы на па са дзе фель ча ра ам бу ла-
то рыі ўра ча агуль най прак ты кі № 1 Ле пель скай цэнт раль най ра ён най 
баль ні цы, бра ла ха бар.

Па вод ле ін фар ма цыі пра ку ра ту ры Ві цеб скай воб лас ці, мі ну лай во-
сен ню на пра ця гу пры клад на ме ся ца гэ ты ме дык атры ма ла за га дзя 
аб умоў ле нае ўзна га ро джан не ад трох гра ма дзян. Апош нія гра шы ма 
дзя ка ва лі за спры яль нае вы ра шэн не пы тан няў, звя за ных з вы да чай 
фік тыў ных ліст коў не пра ца здоль нас ці. Уся го та кім чы нам фель чар за-
ра бі ла 445 ты сяч руб лёў. А пра ку ро рам Ар шан ска га ра ё на за ве дзе на 
кры мі наль ная спра ва ў да чы нен ні да муж чы ны, які, пра цу ю чы ге не-
раль ным ды рэк та рам та ва рыст ва «Ар шан скі рай аг ра сэр віс», су мес на 
з кі роў цам гэ та га ж прад пры ем ства не за кон на атры маў ка ман дзі ро вач-
ныя на агуль ную су му больш за 2,1 міль ё на руб лёў — у вы ні ку ўня сен ня 
фаль шы вых звес так у ка ман дзі ро вач ныя па свед чан ні.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

І КА МЕР ЦЫЙ НАЯ ВЫ ГА ДА, 
І... ДЗЯР ЖАЎ НАЯ ПА ЛІ ТЫ КА 
Пла ны су пра цоў ніц тва бе ла рус кіх прад пры ем стваў і «Рас-
кос ма са» бу дуць рэа лі зоў вац ца на прын цы по ва но вай асно-
ве. Аб гэ тым за явіў учо ра прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Мі ха іл 
Мяс ні ко віч на су стрэ чы з кі раў ні ком Фе дэ раль на га кас міч-
на га агенц тва Ра сіі («Рас кос мас») Ула дзі мі рам Па поў кі ным, 
пе рад ае БЕЛ ТА.

Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў, што ра бо та з «Рас кос ма сам» — гэ та 
і ка мер цый ная вы га да, і дзяр жаў ная па лі ты ка. Яна пад трым лі ва ец ца 
на ўзроў ні ўра даў дзвюх кра ін. «Гэ та за лог та го, што на шы пла ны 
бу дуць рэа лі зоў вац ца на прын цы по ва но вай асно ве», — ска заў 
прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі. «У вы ні ку мы вы хо дзім на ўзро вень ма ё-
мас ных ад но сін на шых су мес ных прад пры ем стваў або ў бу ду чым 
су мес ных», — да даў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Прэм' ер-мі ністр ад зна чыў, што ў час су стрэ чы не аб ход на аб-
мер ка ваць пы тан ні ін тэ гра цыі з бе ла рус кім «Пе лен гам», і тое, што 
да ты чыц ца гру поў кі но вых апа ра таў. Раз мо ва пой дзе як аб дзе ю чай 
гру поў цы, так і аб той, якую пла ну ец ца ўвес ці ў экс плу а та цыю праз 
3-5 га доў. «Мы па він ны гля дзець і на ка мер цый ны скла даль нік», — 
пад крэс ліў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў 
і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 
апуб лі ка ва ла пра гно зы ад нос на 
ўра джай нас ці сё ле та гры боў і ягад 
у ля сах кра і ны. Яны бы лі зроб ле-
ны на пад ста ве ма ні то рын гу, што 
пра во дзіў ся ўвес ну і ў па чат ку ле та 
ла ба ра то ры яй хар чо вых і ле ка вых 
рэ сур саў ле су Ін сты ту та ле су НАН 
Бе ла ру сі на 7 па ста ян ных пунк тах і 
35 ча со вых проб ных пля цоў ках.

Да сле да ван ні па ка за лі, што на поў-
на чы і ў цэнт раль ных рэ гі ё нах кра і ны 
ўра джай чар ніц праг на зу ец ца вы шэй за 
ся рэд ні (3 ба лы па пя ці баль най шка ле). 
У Брэсц кай, Го мель скай і Гро дзен скай 
аб лас цях ён бу дзе, ве ра год на, доб рым 
(4 ба лы). Што да ты чыц ца ўра джай нас ці 
брус ніц, дык яна паў сюд на ча ка ец ца не-
каль кі ні жэй за ся рэд не шмат га до вы па-
каз чык (2 ба лы). У Гро дзен скай, Мін скай 
і Ма гі лёў скай аб лас цях пры спры яль ных 
умо вах на двор'я ўра джай гэ тай яга ды 
праг на зу ец ца больш вы со кім (3 ба лы).

Пра дук тыў насць бу я коў, што мяр ку-
ец ца, вар' і ру ец ца ў за леж нас ці ад воб-
лас ці: ся рэд няя (3 ба лы) — на поў на чы 
і ў цэнт раль най част цы кра і ны, доб рая 
(4 ба лы) — у паўд нё ва-за ход ніх аб лас-
цях. Доб рая (4 ба лы) ура джай насць жу-
ра він ча ка ец ца ў Брэсц кай, Ві цеб скай 

і Го мель скай аб лас цях. Менш (3 ба лы) 
гэ тай яга ды бу дзе, ве ра год на, у Гро дзен-
скай, Мін скай і Ма гі лёў скай аб лас цях.

Уво гу ле, ад зна ча юць спе цы я ліс ты, сё-
ле та ўра джай насць рэ сур саў тва раль ных 
ягад і гры боў, згод на з па пя рэд ні мі (май 
— чэр вень) да ны мі да сле да ван няў, бу дзе 
не мен шай за па пя рэд ні. Для гэ та-
га іс ну юць усе пе рад умо вы: вы со кі і 
ўстой лі вы сне га вы по крыў 2012/2013 
га доў, шмат апад каў у шэ ра гу рэ гі ё-
наў, ад сут насць поз не вес на вых за ма-
раз каў і ту ма наў. «Мож на на ват вы-
ка заць мер ка ван не, што ад бу дзец ца 
па вя лі чэн не ягад най пра дук тыў нас ці 
за кошт па вы шэн ня ўра джай нас ці жу-
ра він, брус ніц, бу я коў».

З-за доб рай коль кас ці віль га ці 
вяс ной і ма гут ных ліў не вых даж джоў 
у маі — па чат ку чэр ве ня на мя ча ец-
ца не бла гі ўра джай гры боў. Гэ та, у 
пер шую чар гу, да ты чыц ца Мін скай, 
Го мель скай і Гро дзен скай аб лас цей. 
У па чат ку чэр ве ня тут ад зна ча на 
пер шая хва ля ба ра ві коў, аба бкаў, 
па да сі на ві каў, мас ля коў, лі сі чак. У 
да лей шым, вя до ма, шмат што бу дзе 
за ле жаць ад умоў на двор'я. Па куль 
жа спе цы я ліс ты мяр ку юць, што ўра-
джай ба ра ві коў, аба бкаў і па да сі на-
ві каў па ўсіх аб лас цях ча ка ец ца ся-

рэд нім (2 ба лы па трох баль най шка ле), а 
вось лі сі чак і во сень скіх апе нек — вы со кі (3 
ба лы). Пры да стат ко вай коль кас ці віль га ці 
ле там (асаб лі ва ў жніў ні) ура джай усіх ві-
даў гры боў мо жа быць больш вы со кім.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Ча ка ем!Ча ка ем!  ��

СЁ ЛЕ ТА ПРАГ НА ЗУ ЕЦ ЦА 
НЕ БЛА ГІ ЎРА ДЖАЙ ГРЫ БОЎ І ЯГАД

Бу дзе свя та!Бу дзе свя та!  ��

БЕ ГАЦЬ, ЛА ВІЦЬ РЫ БУ І... ГЛЯ ДЗЕЦЬ СА ЛЮТ!
Ад зна чаць Дзень Не за леж нас ці ў ста лі цы пач нуць яшчэ 29 чэр ве ня: у 10 
га дзін ра ні цы з пло шчы Не за леж нас ці стар ту юць даб ра чын ныя лёг ка ат-
ле тыч ныя спа бор ніц твы з удзе лам Да р'і До мра ча вай, Юліі Не сця рэн кі, 
Аляк санд ры Ге ра сі ме ні. Без ме ра пры ем стваў не абы дуц ца і ўсе ас тат нія 
дні пе рад 3 лі пе ня.

СТВО РА НЫ БЕ ЛА РУС КА- 
ШВЕЙ ЦАР СКI ДЗЕ ЛА ВЫ СА ВЕТ

Дзе ля па шы рэн ня эка на мiч ных су вя зяў па мiж Бе ла рус сю i 
Швей ца ры яй, ства рэн ня но вых су мес ных прад пры ем стваў 
i сты му ля ван ня кан так таў прад стаў нi коў бiз не су дзвюх кра-
iн у Бе ла рус кай ганд лё ва-пра мыс ло вай па ла це пад пi са ны 
да га вор аб ства рэн нi бе ла рус ка-швей цар ска га дзе ла во га 
са ве та. Су стар шы ня мi яго ста лi ге не раль ны ды рэк тар ад-
кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Элект рыч ны транс парт» 
Ула дзi мiр Ка роль i ўла даль нiк швей цар скай кам па нii «Штад-
лер Рэйл Груп» Пi тэр Шпу лер.

У кра са вi ку та кая iнi цы я ты ва бы ла пад тры ма на пад час су стрэ чы 
кi раў нi ка «Штад лер Рэйл Груп» з Прэ зi дэн там Бе ла ру сi. Як па ве да мiў 
пер шы на мес нiк стар шы нi Бе ла рус кай ганд лё ва-пра мыс ло вай 
па ла ты Вя ча слаў РЭ УТ, за да чай но ва га са ве та ста не па вы шэн не 
эка на мiч най рэ пу та цыi на шай кра i ны ся род швей цар скiх бiз нес ме наў, 
па глыб лен не ўза е ма дзе ян ня ў ганд лi i iн вес ты цы ях i за ах воч ван не ў 
аб ме не эка на мiч най iн фар ма цы яй. Па вод ле слоў Пе тэ ра Шпу ле ра, 
са ства рэн нем са ве та ад кры ва ец ца но вая маг чы масць для ра бо ты 
экс пер таў. Як вя до ма, «Штад лер Рэйл Груп» з'яў ля ец ца парт нё рам 
на шай кра i ны ў па стаў ках га рад скiх i пры га рад ных элект ра цяг нi коў,  
а так са ма ства раль нi кам iх вы твор час цi ў Мiн скай воб лас цi су мес на 
з ААТ «Элект рыч ны транс парт». У якас цi перс пек тыў на га кi рун ку су-
пра цоў нiц тва раз гля да юц ца хi мiч ная i фар ма цэў тыч ная га лi на. 

Пят ро РА МАН ЧУК.

Зваротная сувязьЗваротная сувязь  ��

«Аў то бу сы пра хо дзяць, але... не 
спы ня юц ца». Пад та кiм за га лоў кам 
29.05.2013 г. у га зе це быў зме шча-
ны лiст Iва на Каз лоў ска га. Iван Iва-
на вiч (да рэ чы, шчы ры пры хiль нiк 
«Звяз ды») ад iмя ўсiх сва iх зем ля коў 
ха дай нi чаў аб ар га нi за цыi пры пы-
нач на га пунк та ў бы лым мяс тэч ку 
Вiш ня вец Стаўб цоў ска га ра ё на.

Як па ве да мi лi ў ад ка зе на пуб лi ка-
цыю на мес нiк ге не раль на га ды рэк та ра 
ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва 
«Мiнск аб лаў тат ранс» Я.В. Iг на таў i на-
мес нiк мi нiст ра транс пар ту i ка му нi ка цый 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь А.А. Шыш ко, пы тан-
не, якое ўзнi ма лi вяс коў цы, раз гле джа-
на. Ця пер для ажыц цяў лен ня па ез дак з 
Мiн ска ў в. Вiш ня вец мож на ска рыс тац ца 
аў то бу са мi «Мiнск — Клецк» i «Мiнск — 
Ня свiж». Акра мя та го, па марш ру тах «Ня-
свiж — Стоўб цы», «Стоўб цы — Ахрэ ма вi-
чы» ар га нi за ва ны транс парт ныя зно сi ны з 
ра ён ным цэнт рам. Iн шы мi сло ва мi, нар ма-
ты вы дзяр жаў ных са цы яль ных стан дар-
таў у га лi не транс парт на га аб слу гоў ван ня 

на сель нiц тва в. Вiш ня вец вы кон ва юц ца ў 
поў ным аб' ёме.

Што да пы тан ня аб увя дзен нi да дат ко-
вых пры пы нач ных пунк таў ва ўсе рас кла ды 
ру ху, то (цы ту ем) «...ад ным з важ ных па-
каз чы каў, якiя вы зна ча юць якасць аб слу-
гоў ван ня па са жы раў, з'яў ля ец ца хут касць 
ру ху аў то бу саў. Яе зна чэн не за ле жыць ад 
цэ ла га шэ ра гу фак та раў — да рож ных i 
клi ма тыч ных умоў, пла нi роў кi на се ле ных 
пунк таў, iн тэн сiў нас цi ру ху i г.д. Пе ра вы-
шэн не ся рэд няй даль нас цi па езд кi па са жы-
раў на мiж га род нiх марш ру тах свед чыць аб 
мэ та згод нас цi ар га нi за цыi хут кас ных або 
экс прэс ных рэ жы маў ру ху. Пры пы нач ныя 
пунк ты пры ар га нi за цыi та кiх марш ру таў 
уста лёў ва юц ца ў мес цах най боль ша га па-
са жы ра аб ме ну з мэ тай ска ра чэн ня агуль-
на га ча су на па езд ку не менш за 20—25% 
у па раў на ннi з аў то бу са мi, якiя пра цу юць у 
звы чай ным рэ жы ме.

Увя дзен не да дат ко вых та рыф ных пры-
пы нач ных пунк таў ва ўсе рас кла ды ру ху 
аў то бу саў, якiя вы кон ва юць мiж га род нiя 
аў та ма бiль ныя пе ра воз кi па са жы раў у рэ-
гу ляр ных зно сi нах, па вя лiч вае час ру ху аў-

то бу са, што пры чы няе пэў ныя ня зруч нас цi 
па са жы рам, якiя едуць на да лё кiя ад лег-
лас цi, i вы клi кае iх спра вяд лi выя на ра кан нi. 
Ад ток част кi па са жы раў па пры чы не па ве-
лi чэн ня ча су ў да ро зе не га тыў ным чы нам 
ад бi ва ец ца на на паў няль нас цi аў то бу са i, 
як вы нiк, на эка на мiч най эфек тыў нас цi яго 
экс плу а та цыi.

Ра зам з тым, пы тан не, вы кла дзе нае 
ў ка лек тыў ным зва ро це, пра пра ца ва на з 
удзе лам прад стаў нi коў ар га нi за цый, якiя 
вы кон ва юць пе ра воз кi па са жы раў у вы-
шэй зга да ным на прам ку. У вы нi ку, з 12 
лi пе ня 2013 г. пла ну ец ца ўвес цi та рыф-
ны пры пы нач ны пункт «Вiш ня вец» у рас-
клад ру ху аў то бу саў па марш ру тах «Мiнск 
— Пiнск» (час ад праў лен ня з г. Мiн ска ў 
12.00, 15.40, 17.30), «Мiнск — Аль ша ны» 
(час ад праў лен ня з г. Мiн ска ў 10.00)».

Iн шы мi сло ва мi, у хут кiм ча се гэ тыя аў-
то бу сы праз Вiш ня вец бу дуць не толь кi 
пра хо дзiць, — яны там бу дуць спы няц ца.

На што, улас на, i спа дзя ва лi ся жы ха ры 
бы ло га мяс тэч ка i яго ва ко лiц, да сы ла ю чы 
лiст у рэ дак цыю.

�

Мы жы вём у до ме, па-
бу да ва ным сель гас ар га-
ні за цы яй, і ха це лі б вы-
ку піць яго з пе ра во дам 
на нас за па зы ча нас ці па 
льгот ным крэ ды це. Ці 
мож на ў гэ тым вы пад ку 
раз ліч ваць на фі нан са-
вую да па мо гу ў яго па га-
шэн ні як ма ла дой сям'і, 
у якой га ду ец ца ма лое 
дзі ця?

С. Ля хаў, Ві цеб скі р-н

У ад па вед нас ці з падп. 1.4 
Ука за Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь ад 30.08.2005 № 405 
«Аб не ка то рых ме рах па бу даў-
ніц тве жы лых да моў (ква тэр) у 
сель ска гас па дар чых ар га ні за-
цы ях» (да лей — Указ № 405) 
сель ска гас па дар чыя ар га ні за-
цыі, ін шыя юры дыч ныя асо бы 
мо гуць ажыц цяў ляць пе ра вод 
доў гу па льгот ных крэ ды тах, 
атры ма ных імі ў ад кры тым ак-

цы я нер ным та ва рыст ве «Бе л-
а грап рам банк» на бу даў ніц тва 
(рэ кан струк цыю) або на быц цё 
жы ло га до ма (ква тэ ры), рэ кан-
струк цыю аб' ек та пад жы лое 
па мяш кан не, на гра ма дзя ні на, 
яко му гэ ты жы лы дом (ква тэ-
ра, жы лое па мяш кан не) вы-
дзе ле ны для пра жы ван ня, па 
за яве гэ та га гра ма дзя ні на.

Пе ра вод доў гу па та кім крэ-
ды це па ві нен ажыц цяў ляц ца, 
зы хо дзя чы з пла це жаз доль-
нас ці гра ма дзя ні на са зго ды 
ад кры та га ак цы я нер на га та-
ва рыст ва «Бе ла грап рам банк» 
з вы лла тай пра цэн таў за ка-
ры стан не гэ тым крэ ды там у 
па ме ры 10% ад стаў кі рэ фі-
нан са ван ня На цы я наль на га 
бан ка, якая дзей ні чае на да ту 
пе ра во ду доў га па льгот ным 
крэ ды це, але не менш за 3% 
га да вых, і тэр мі нам па га шэн ня 
крэ ды ту з мо ман ту яго вы дзя-
лен ня — не больш за 20 га-

доў. Для шмат дзет ных ся мей 
стаў ка за ка ры стан не крэ ды-
там уста ноў ле на ў па ме ры 1% 
га да вых, а тэр мін па га шэн ня 
крэ ды ту — не больш за 40 га-
доў. Па га шэн не за па зы ча нас-
ці па гэ тым крэ ды це і вы пла та 
пра цэн таў за ка ры стан не ім 
ажыц цяў ля юц ца роў ны мі да-
ля мі на пра ця гу пе ры я ду па-
га шэн ня крэ ды ту.

Што да ты чыц ца фі нан са вай 
да па мо гі дзяр жа вы ў па га шэн-
ні за па зы ча нас ці, то та кая да-
па мо га аказ ва ец ца на ўмо вах і 
ў па рад ку, вы зна ча ных ва Ука-
зе Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь ад 6 сту дзе ня 2012 г . 
№ 13 «Аб не ка то рых пы тан нях 
ака зан ня гра ма дзя нам дзяр-
жаў най пад трым кі пры бу даў-
ніц тве (рэ кан струк цыі) або на-
быц ці жы лых па мяш кан няў».

У пры ват нас ці, шмат дзет-
ным сем' ям фі нан са вая да па-
мо га аказ ва ец ца ў на ступ ных 

па ме рах: пры на яў нас ці тра іх 
не паў на лет ніх дзя цей — 75% 
ад су мы за па зы ча нас ці, пры 
на яў нас ці чац вя рых і больш 
не паў на лет ніх дзя цей — 100% 
ад су мы за па зы ча нас ці па вы-
да ных крэ ды тах.

Ма ла дым сем' ям фі нан-
са вая да па мо га аказ ва ец ца 
пры на ра джэн ні (усы наў лен ні, 
уда ча рэн ні) пер ша га дзі ця ці ў 
па ме ры 10% ад су мы за па-
зы ча нас ці і пры на ра джэн ні 
(усы наў лен ні, уда ча рэн ні) дру-
го га дзі ця ці — 20% ад су мы 
за па зы ча нас ці па вы да ных 
крэ ды тах.

Та кім чы нам, у ад роз нен-
не ад шмат дзет ных, ма ла дым 
сем' ям фі нан са вая да па мо га 
пры па га шэн ні крэ ды ту аказ-
ва ец ца не пры на яў нас ці не-
паў на лет ніх дзя цей, а ў вы пад-
ку іх на ра джэн ня.
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ЗА ЎЖЫ ВАН НЕ НАР КА РЭ ЧЫ ВАЎ 
ДА ВЯ ДЗЕЦ ЦА АД КА ЗАЦЬ

Між на род ныя экс пер ты пры зна юць, што ба раць ба з нар ка-
ма ні яй прай гра на. Аб гэ тым свед чыць рас паў сю джа насць 
нар ко ты каў і нар кас па жы ван ня ў све це. І ўсё та му, што раз-
мо ва іш ла і ідзе аб вель мі пры быт ко вым біз не се. Так, ка лі 
1 то на ге ра і ну ў Аф га ні ста не каш туе 9 ты сяч до ла раў, то ў 
Маск ве, ска жам, гэ та бу дзе ўжо 150 ты сяч. Як бы там ні бы ло, 
на дзяр жаў ным уз роў ні кра і ны про ці па стаў ля юць нар кас па-
жы ван ню не ве ра год ныя на ма ган ні. У нас мяр ку ец ца іс ці па 
шля ху ўка ра нен ня больш жорст кіх мер па ка ран ня, пры чым 
на рэш це, раз мо ва зай шла аб маг чы мас ці па ка ран ня не толь-
кі тых, хто рас паў сюдж вае, але і тых, хто спа жы вае.

Так, Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў вы сту пае з іні цы я ты вай увя-
дзен ня за ўжы ван не нар ко ты каў ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці. 
У «Ко дэкс аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях» мы ўнес лі нор му 
аб тым, каб за ўжы ван не нар кас род каў, псі ха троп ных рэ чы ваў і іх 
ана ла гаў у гра мад скім мес цы, на сту па ла ад мі ніст ра цый ная ад каз-
насць, — ка жа на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня па нар ка кант ро лі і 
про ці дзе ян ні ганд лю людзь мі МУС Бе ла ру сі Ва сіль ЛО СІЧ. — Нар-
ма тыў ны акт прай шоў пер шае чы тан не ў пар ла мен це».

Так са ма МУС іні цы я ваў пра ду гле джан не па ка ран ня за вы раб 
нар ко ты каў ва ўмо вах ла ба ра то рыі. У кра і не апош нім ча сам рас це 
іх коль касць, як рас це і коль касць спе цы яль на аб ста ля ва ных па мяш-
кан няў па вы рошч ван ні ка ноп ляў з вы со кай коль кас цю ка на бі но і даў. 
Ёсць не аб ход насць зра біць больш сур' ёз най ад каз насць за пе ра мя-
шчэн не нар ко ты каў у ме жах Мыт на га са ю за. З мо ман ту ўступ лен ня 
ў Мыт ны са юз на тэ ры то рыі Бе ла ру сі бы ло спы не на 48 ка на лаў 
па ступ лен ня нар ко ты каў. Га лоў ным чы нам, з ра сій ска га бо ку.

Па шы рыць маг чы мас ці ба раць бы пра ва ахоў ні каў з рас паў сюдж-
ван нем на сен ня ма ку да па мо жа дэ крэт Прэ зі дэн та, які за раз зна-
хо дзіц ца на раз гля дзе ў Са ве це Мі ніст раў. «Дэ крэт пра ду гледж вае 
маг чы масць спаг нан ня штра фу за рас паў сюдж ван не на сен ня ма ку 
ў па ме ры ад 1 да 8 ты сяч еў ра, — ад зна чае на чаль нік упраў лен-
ня па нар ка кант ро лі і про ці дзе ян ні ганд лю людзь мі МУС Бе ла ру-
сі Мі ка лай КАР ПЯН КОЎ. — Пра ду гле джа на на ват кан фіс ка цыя 
ква тэ ры, га ра жа, аў та ма бі ля, з да па мо гай якіх ажыц цяў ля ла ся 
рас паў сюдж ван не».

На огул экс пер ты лі чаць, што ў на шай рэс пуб лі цы ста бі лі за ва ла-
ся сі ту а цыя з нар ка ма ні яй. Ра бо та вя дзец ца па ча ты рох кі рун ках: 
не да ступ насць нар ка сы ра ві ны на рын ку, ран няя ды яг нос ты ка і 
вы яў лен не спа жыў цоў, па вы шэн не ўзроў ню рэ абі лі та цыі апош-
ніх, а так са ма ў га лі не на ву кі і за ка на даў ства. Ра зам з тым, толь кі 
сё ле та вы яў ле на 1800 зла чын стваў, звя за ных з на кра біз не сам. 
500 зла чын стваў звя за ны з не за кон ным аба ро там нар ка рэ чы ваў. 
На на шым нар ка рын ку пры сут ні ча юць са мыя роз ныя нар ко ты кі, 
ге ра ін і ме та дон у тым лі ку. Але, як за пэў ні ва юць пра ва ахоў ні кі, 
яны на рын ку не рас паў сю джа ны і лёг ка да ступ ны мі іх не на за веш. 
Га лоў ным нар ко ты кам за ста ец ца вы раб ле ны з на сен ня ма ку опій. 
Дру гая сур' ёз ная праб ле ма — ку рыль ныя су ме сі. Для вы яў лен ня 
ганд ля роў ма ні то рыц ца ін тэр нэт, вы яў ля юц ца сай ты, на якіх ёсць 
па доб ная ін фар ма цыя. «Усе асо бы, якія зай ма юц ца рас паў сюдж-
ван нем ку рыль ных су ме сяў, бу дуць пры цяг ну ты да ад каз нас ці», 
— сцвяр джае спа дар Кар пян коў. Ён так са ма за ўва жыў, што «па 
мар ган цоў цы ў нас праб ле мы ня ма. Ва Укра і не яна на ду ма ная. Аба-
рот мар ган цоў кі ў вы со кіх кан цэнт ра цы ях кант ра лю ец ца». Уво гу ле 
ж раз мо ва ідзе пра звы чай ны «бы та вы рас тва раль нік», які прос та 
мо жа пры мя няц ца пад час вы ра бу нар ка рэ чы ваў.

— Ле тась агуль ная коль касць дыс пан сер ных хво рых на нар ка-
ма нію вы рас ла на 881 ча ла ве ка, — рас каз вае за гад чык сек та ра 
нар ка ла гіч на га ма ні то рын гу Рэс пуб лі кан ска га на ву ко ва-прак тыч-
на га цэнт ра псі хіч на га зда роўя Аляк сей КРАЛЬ КО. — Най боль шая 
коль касць та кіх лю дзей фік су ец ца ў ста лі цы, на Го мель шчы не. Да-
во лі сур' ёз най тэ май для раз мо вы ста но віц ца Са лі гор скі рэ гі ён.

На па ча так гэ та га го да ў ста лі цы на ўлі ку ва ўра чоў-нар ко ла гаў 
ста я ла кры ху больш за 7 ты сяч хво рых на нар ка ма нію. 

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

АЎ ТО БУ СЫ IДУЦЬ... 
I СПЫ НЯЦ ЦА БУ ДУЦЬ

Ква тэр нае пы тан неКва тэр нае пы тан не  ��

МА ЛА ДАЯ СЯМ'Я — НЕ ШМАТ ДЗЕТ НАЯ...


