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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Акра мя та го, за вы со кія твор чыя да сяг нен ні і ак тыў ны ўдзел у пад рых-

тоў цы дзі ця ча га кон кур су пес ні «Еў ра ба чан не-2013» па дзя ка Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі аб' яў ле на ар тыс ту-ва ка ліс ту (са ліс ту) Ма ла дзёж на га тэ ат ра 
эст ра ды Воль зе Врон скай, на стаў ні ку тан ца, кі раў ні ку ва каль на-ха рэа-
гра фіч най сту дыі «Мак сі Брыз» мін скай ся рэд няй шко лы № 202 Ган не 
Са ко віч, на мес ні ку га лоў на га ды рэк та ра га лоў най ды рэк цыі тэ ле ка на ла 
«Бе ла русь 24» Бел тэ ле ра дыё кам па ніі Воль зе Са ла ма ха.

За вы дат ныя твор чыя да сяг нен ні Гранд-прэ мія і зван не лаў рэ а та 
спе цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пад трым цы 
та ле на ві тай мо ла дзі пры су джа на са ліс ту эст рад на-ва каль най сту дыі 
«За ла тыя га ла сы», брон за ва му пры зё ру дзі ця ча га кон кур су пес ні 
«Еў ра ба чан не-2013» Ільі Вол ка ву.

За ах воч валь ныя прэ міі спец фон ду пры су джа ны ўдзель ні кам дзі ця ча га 
кон кур су пес ні «Еў ра ба чан не-2013» Ка ця ры не Ар цем' е вай, Іа лан це Вяр-
біц кай, Мі ле не Воль скай, Дзі не Гей да ра вай і Лей ле Та ба та дзэ.

«Шчас це — 
гэ та вя лі кае май стэр ства...»

ЗА СНА ВА НЫ ЮБІ ЛЕЙ НЫ МЕ ДАЛЬ 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі саў указ «Аб уста наў лен ні юбі-
лей на га ме да ля «70 год вы зва лен ня Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 
ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў», па ве да мі лі ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лі да ра.

Да ку мен там за цвер джа ны Па ла жэн не аб юбі лей ным ме да лі, яго апі-
сан не і ўзор па свед чан ня да яго. Гэ тым юбі лей ным ме да лём бу дуць 
уз на га родж вац ца ве тэ ра ны Вя лі кай Ай чын най вай ны, бы лыя вяз ні фа-
шысц кіх канц ла ге раў, тур маў, ге та і ін шых месц пры му со ва га ўтры ман ня, 
ство ра ных фа шыс та мі і іх са юз ні ка мі ў га ды Дру гой су свет най вай ны.

Акра мя та го, юбі лей ным ме да лём пла ну ец ца ўзна га родж ваць за-
меж ных гра ма дзян і асоб без гра ма дзян ства, якія не па срэд на пры ма лі 
ўдзел у ба я вых дзе ян нях за вы зва лен не Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц-
кіх за хоп ні каў у га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Ме да ля так са ма бу дуць уда стой вац ца ва ен на слу жа чыя Уз бро е ных 
Сіл Бе ла ру сі, ін шых вой скаў і во ін скіх фар мі ра ван няў, ра бот ні кі дзярж-
ор га наў і ін шыя асо бы, якія ўнес лі знач ны ўклад у ге ро і ка-па тры я тыч-
нае вы ха ван не гра ма дзян Бе ла ру сі, уве ка ве чан не па мя ці за гі ну лых, 
ар га ні за цыю ме ра пры ем стваў, пры све ча ных 70-год дзю вы зва лен ня 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў.

СМАРТ-ТЭХ НА ЛО ГІІ Ў ТРАМ ВАІ
З 1 лю та га па са жы ры ста ліч ных трам ва яў па кі нуць у 
мі ну лым звык лыя па пя ро выя пра яз ныя. Іх за ме няць 
спе цы яль ныя элект рон ныя пра яз ныя на асно ве бес-
кан такт ных смарт-кар так.

Па ін фар ма цыі дзяр жаў на га прад пры ем ства «Мінск-
транс», на быць но выя пра яз ныя мож на бу дзе ўжо з 15 сту-
дзе ня. У про даж па сту пяць карт кі з тэр мі нам дзе ян ня 10, 
15 дзён і 1 ме сяц.

Пры ўва хо дзе ў трам вай ула даль нік смарт-карт кі па-
ві нен пры клас ці яе да ва лі да та ра (спе цы яль нае пры ста-
са ван не, пры ма ца ва нае на па рэ нчах). Ад ра зу па чу ец ца 
гу ка вы сіг нал, які азна чае, што пра езд апла ча ны. Ка лі ў 
транс парт зой дуць кант ра лё ры, і ва лі да та ры, і элект рон ныя 
кам по сце ры, з да па мо гай якіх па са жы ры трам ва яў ця пер 
па він ны пра бі ваць ад на ра зо выя та ло ны, бу дуць ад ра зу 
бла кі ра вац ца. Пад час па куп кі но ва га пра яз но га ў пер шы 
раз да вя дзец ца ад даць да дат ко вых 12 ты сяч руб лёў — гэ та 
за ло га вы кошт карт кі. Па куль што пра яз ны на яе асно ве не 
су мя шчае ў са бе пра ва пра ез ду на не каль кіх ві дах транс-
пар ту, аб мя жоў ва ю чы ся толь кі трам ва ем, але, як па ве-
дам ля юць у «Мінск тран се», у па чат ку вяс ны элект рон ныя 
кам по сце ры і ва лі да та ры па він ны з'я віц ца ва ўсіх га рад скіх 
аў то бу сах і тра лей бу сах.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

CУСТРЭНЕМСЯ 
НА «ВІ ЦЕБ СКАЙ СНЯ ЖЫН ЦЫ»

Тан ца валь ныя па ры з Бе ла ру сі, а так са ма кра ін бліз-
ка га і да лё ка га за меж жа возь муць удзел у XXІX Між-
на род ным кон кур се па спар тыў ных баль ных тан цах 
«Ві цеб ская сня жын ка». Свя та тан ца ад бу дзец ца 18-19 
сту дзе ня ў кан цэрт най за ле «Ві цебск».

— Гэ ты бе ла рус кі кон курс су свет най кла сі фі ка цыі WDSF 
ся род пра фе сі я на лаў лі чыц ца ад ным з са мых прэ стыж ных у 
све це. Удзель ні кі вы сту пяць у вась мі уз рос та вых ка тэ го ры ях: 
як ма лень кія тан цо ры ва ўзрос це ад 5 га доў, так і во пыт-
ныя па ры, у тым лі ку і між на род на га ўзроў ню май стэр ства. 
Кож ная па ра прад ста віць па дзве тан ца валь ныя пра гра мы 
— еў ра пей скую і ла ці на а ме ры кан скую.

Для ацэн кі вы ступ лен няў кан кур сан таў за про ша ны суд дзі 
з Азер бай джа на, Бе ла ру сі, Іс па ніі, Лат віі, Літ вы, Мал до вы, 
Поль шчы, Сла ве ніі, Ра сіі, Тур цыі, Укра і ны, Фін лян дыі, Швей-
ца рыі, Эс то ніі, — па ве да мі лі ў ар га ні за цый ным ка мі тэ це 
кон кур су.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

НЕ НА ЎМЫС НЫ СУ ІЦЫД
У Ма гі лё ве мі лі цы я не ры вяр ну лі муж чы ну... з та го 
све ту.

Спа чат ку ўсё бы ло звы чай на: спра ца ва ла ахоў ная сіг на-
лі за цыя на ад ным з аб' ек таў га раж на га ма сі ву «Хім ва лак-
но-2» і су пра цоў ні кі Каст рыч ніц ка га (г. Ма гі лё ва) ад дзе ла 
Дэ парт амен та ахо вы ў скла дзе пра пар шчы ка Анд рэя Кі ся-
лё ва і ма лод ша га сяр жан та Дзміт рыя Куз ня цо ва вы еха лі 
на пра вер ку. А да лей сю жэт раз горт ваў ся як у са праўд ным 
дэ тэк ты ве.

Як па ве да міў стар шы ін спек тар Ма гі лёў ска га аб лас но га 
ўпраў лен ня Дэ парт амен та ахо вы МУС ма ёр мі лі цыі Яў ген 
Паў люк, на мес цы мі лі цы я не ры ўба чы лі, што дзве ры га ра-
жа пры ад чы не ны. Ка лі яны за гля ну лі ўнутр, то за ўва жы лі 
муж чы ну, які ві сеў на вя роў цы і не па да ваў ні я кіх пры кмет 
жыц ця. Але су пра цоў ні кі ад дзе ла ахо вы не раз гу бі лі ся і 
кі ну лі ся ра та ваць «мерц вя ка» шля хам пра вя дзен ня за-
кры та га ма са жу сэр ца і штуч на га ды хан ня. Іх на ма ган ні 
ме лі пос пех. Ма ла ды ча ла век, які ледзь ве не скон чыў 
свой жыц цё вы шлях у 30 га доў, по тым пры знаў ся, што 
зу сім не збі раў ся на кла даць на ся бе ру кі. У га раж прый-
шоў, каб пры вес ці ў па ра дак ней кія звы чай ныя спра вы, 
а ка лі іх скон чыў і на ват па ста віў га раж на сіг на лі за цыю, 
не ад куль прый шло жах лі вае жа дан не сыс ці з жыц ця. Сіг-
на лі за цыя ака за ла ся тым са мым ра та валь ным срод кам, 
на які ён на ват і не раз ліч ваў. Але, ка лі б не ра шу чыя 
дзе ян ні не абы яка вых мі лі цы я не раў, усё маг ло скон чыц ца 
не так ап ты міс тыч на.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

СТА НУЦЬ УДВАЯ БОЛЬШ ШЧАС ЛІ ВЫ МІ
У По лац кім ра ё не бу ду чыя муж і жон ка ў гэ тыя дні 
ма юць маг чы масць стаць удвая больш шчас лі вы мі.

— Да 19 сту дзе ня 2014 го да ў ад дзе ле ЗАГС По лац-
ка га рай вы кан ка ма бу дзе пра хо дзіць ак цыя «Хто до рыць 
шчас це — шчас лі вы ўдвая больш». Пры па да чы ма ла ды мі 
паш пар тоў за ты дзень да афі цый най рэ гіст ра цыі шлю бу ў 
ад дзе ле ЗАГС По лац ка га рай вы кан ка ма ім пра па ну юць паў-
дзель ні чаць у на ва год няй даб ра чын най ак цыі. Ма ла дыя ва 
ўра чыс ты дзень рэ гіст ра цыі ма юць маг чы масць па дзя ліц ца 
сва ім шчас цем і па да рыць ма ла за бяс пе ча най сям'і на ва год-
ні па да ру нак пад на ва год нюю ёл ку са сва і мі па жа дан ня мі. 
Сям'я, якой бу дзе ўру ча ны па да ру нак, вы бі ра ец ца бу ду чы мі 
му жам і жон кай шля хам ла та рэі (на ёлач ных ша рах на пі са ны 
проз ві шчы баць коў, ім ёны і ўзрост дзя цей, ад рас пра жы ван-
ня. — Аўт.), — па ве да мі лі ў По лац кім рай вы кан ка ме.

Пас ля за вяр шэн ня ак цыі ар га ні за та ры — «Бе ла рус кі са-
юз жан чын» су мес на з ад дзе лам ЗАГС, ка мі сі яй па спра вах 
не паў на лет ніх По лац ка га рай вы кан ка ма — за про сяць ма-
ла за бяс пе ча ныя сем'і на гар ба ту. Кож най бу дуць уру ча ны 
ад ра са ва ныя ім на ва год нія па да рун кі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

«МАЗ» СПЫ НІЎ ДОМ
У Ві цеб ску «МАЗ» 
урэ за ўся ў шмат-
ква тэр ны жы лы 
дом.

— Да рож на-транс-
парт нае зда рэн не ад-
бы ло ся ў аб лас ным 
цэнт ры а дзя вя тай га-
дзі не ра ні цы на ву лі-
цы Ро зы Люк сем бург. 
Ва дзі цель гру за ві ка не 
спра віў ся з кі ра ван нем, аў та ма біль су тык нуў ся з пя ці па-
вяр хо вым жы лым до мам. Бу ды нак не па шко джа ны, ся род 
жы ха роў па цяр пе лых ня ма, — па ве да мі ла Ма ры на Фан до, 
прэс-сак ра тар Ві цеб ска га аб лас но га ўпраў лен ня па над звы-
чай ных сі ту а цы ях.

Ва дзі це ля «МАЗ» вы ра та валь ні кі вы цяг ну лі з ка бі ны. Па-
цяр пе ла га, які атры маў траў мы, шпі та лі за ва лі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ПЕН СІ Я НЕР ПА ВІС УНІЗ ГА ЛА ВОЙ
У Сма ля віц кім ра ё не вы ра та валь ні кі зня лі з апо ры 
лі ніі элект ра пе ра дач пен сі я не ра.

— Удзень пра тое, што на апо ры па блі зу вёс кі Із біц кае 
ўніз га ла вой ві сіць ча ла век, яко му па трэб на да па мо га, па ве-
да міў вы пад ко вы свед ка, — рас па вя лі ў Мін скім аб лас ным 
упраў лен ні МНС. — На мес цы з вы шы ні ча ты рох мет раў 
пры да па мо зе лес ві цы на шы ра бот ні кі зня лі муж чы ну 1950 
го да на ра джэн ня. Мяр ку ец ца, што пен сі я нер быў на пад піт ку. 
Пад час вы свят лен ня аб ста він зда рэн ня бы ло ўста ноў ле на, 
што муж чы на спра ба ваў са ма стой на ачыс ціць элект рыч ныя 
пра ва ды, якія акіс лі лі ся, за блы таў ся ў дро це, не ўтры маў ся 
і па віс уніз га ла вой на апо ры. Не да ча каў шы ся бры га ды 
хут кай ме ды цын скай да па мо гі, па цяр пе лы з'е хаў з мес ца 
зда рэн ня са зна ё мым.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Бе ла ру сы су стрэ лі Но вы год ве се ла і 
смач на. За апош нія ме ся цы 2013 го да 
бы ло па стаў ле на 5,6 міль ё на бу тэ лек 
шам пан ска га, а кан ды тар скія фаб ры-
кі ад гру зі лі 1,7 міль ё на «са лод кіх» на-
ва год ніх па да рун каў. З 20 снеж ня ў 
аб' ек тах гра мад ска га хар ча ван ня ста-
лі цы што дзён на свят ка ва лі Ка ля ды і 
Но вы год 20 ты сяч на вед валь ні каў. 
Та кія ліч бы пра да ста ві ла Мі ніс тэр ства 
ганд лю, прэ зен ту ю чы па пя рэд нія 
вы ні кі ле таш няй пра цы ве дам ства, у 
тым лі ку ар га ні за цый ганд лю ў свя-
точ ныя дні.

Ганд лю юць усе!
Вя до мы вы ні кі і пер ша га ў кра і не адзі на га 

дня зні жак, які прай шоў 29 снеж ня 2013 го-
да. У гэ ты дзень кра мы пра па ноў ва лі па куп-
ні кам та ва ры са зніж кай у па ме ры 15-20% 
ад дзе ю чай ца ны. Пад час ак цыі коль касць 
па куп ні коў па вя лі чы ла ся больш чым у 2-3 
ра зы ў па раў на нні са звы чай най ня дзе ляй. 
А роз ніч ны та ва ра аба рот вы рас у ся рэд нім 
па ар га ні за цы ях больш чым у 3 ра зы.

Ад нак і без уся ля кіх ак цый бе ла ру сы 
куп ля лі ня дрэн на. «Ган даль за бяс пе чыў 
най вя лік шы ўклад з усіх га лін у ВУП кра і-
ны. Без яго ВУП быў бы, хут чэй за ўсё, ад-
моў ным», — за явіў Ар тур Кар по віч, пер шы 
на мес нік мі ніст ра ганд лю. До ля ганд лю ў 
ВУП скла ла 12,6%. У сту дзе ні—ліс та па дзе 
2013 го да бы ло за бяс пе ча на па ве лі чэн-
не аб' ёмаў рэа лі за цыі прак тыч на па ўсіх 
хар чо вых і не хар чо вых та ва рах — 112,2% 
і 126,6% ад па вед на да ана ла гіч на га ле-
таш ня га пе ры я ду. Пры гэ тым на зі ра ла ся 
ста ноў чая ды на мі ка до лі про да жаў ай чын-
ных та ва раў (рост з 70,9% да 71,7% ад 
роз ніч на га та ва ра аба ро ту). Ад бы ло ся гэ та 
ўсё, па сло вах Ар ту ра Кар по ві ча, «на фо не 
на рас та ю чай жорст кай кан ку рэн цыі, у тым 
лі ку ў ме жах Мыт на га са ю за».

Не дзіў на та ды, што Мі ніс тэр ства ганд-
лю пры цяг ну ла ў 2013 го дзе пра мыя за-
меж ныя ін вес ты цыі пры клад на на 300 млн 
до ла раў (дру гое мес ца пас ля пра мыс ло-
вас ці — 534,6 млн). Пры гэ тым на па чат ку 
го да мер ка ва ла ся, што гэ тая ліч ба бу дзе 
ўдвая мен шай. «Сён ня ў ганд лё вую сфе ру 
ах вот на ідуць за меж ныя ін вес ты цыі», — ад-
зна чыў Ар тур Кар по віч. Па вод ле яго слоў, 
за меж ныя ін вес ты цыі ідуць перш за ўсё ў 
бу даў ніц тва ганд лё вых комп лек саў і аб' ек-
таў. Так, коль касць ма га зі наў па вя лі чы ла ся 
на 1043, ганд лё вых цэнт раў — на 17.

Звяр тай це ўва гу 
на тэр мін пры дат нас ці

Асаб лі вая ўва га ў дру гой па ло ве 2013 
го да на да ва ла ся мі ніс тэр ствам па рад ку на 

спа жы вец кім рын ку, у тым лі ку ў сет ка вых 
кра мах. «Па вы ні ках пла на вых і ня пла на-
вых пра ве рак больш чым 1300 аб' ек таў, 
па ру шэн ні, на жаль, уста ноў ле ны амаль 
у кож ным (96%). На прык лад, вы ні кі кант-
роль ных ме ра пры ем стваў у кра мах сет кі 
«Еў ра опт» па каз ва юць, што ў кож ным трэ-
цім ганд лё вым аб' ек це з лі ку пра ве ра ных 
рэа лі зоў ваў ся пра тэр мі ра ва ны та вар. У 
кра мах сет кі «Руб лёў скі» ўста ноў ле на, што 
ў 80% ганд лё вых аб' ек таў рэа лі зоў ваў ся 
та вар са скон ча ным тэр мі нам пры дат нас-
ці. Не лепш спра вы і ў фір мен ных кра мах 
птуш ка фаб рык. У 25 кра мах з 29 пра ве-
ра ных зна хо дзіў ся пра тэр мі ра ва ны та вар. 
Гэ та кра мы ААТ «Ві цеб ская брой лер ная 
птуш ка фаб ры ка», РУП «Бе ла рус наф та», 
ААТ «1-я Мін ская птуш ка фаб ры ка» і ін-
шыя», — пе ра лі чыў па ру шаль ні каў пер шы 
на мес нік мі ніст ра. Але тут жа зра біў ага-
вор ку: «Але гэ та не зна чыць, што нель га 
ха дзіць у кра мы. Гэ та толь кі адзін ка выя 
вы пад кі, і іх ста но віц ца ўсё менш. Прос та 
заў сё ды пра вя рай це тэр мін пры дат нас ці. 
А пра ўсе па ру шэн ні мож на па ве да міць па 
спе цы яль ным «тэ ле фо не да ве ру» Мін ганд-
лю — 200-92-02. Усе не да хо пы і пра па но вы 
па пра цы аб' ек таў ганд лю, гра мад ска га 
хар ча ван ня і бы та во га аб слу гоў ван ня на-
сель ніц тва лю бы ах вот ны мо жа вы ка заць 
аб са лют на ана нім на. Кож ны па доб ны зва-
рот уліч ва ец ца пры на зна чэн ні і пра вя дзен-
ні пра ве рак».

Між ін шым, най больш рас паў сю джа-
ныя па ру шэн ні (акра мя на яў нас ці пра тэр-
мі на ва най пра дук цыі) — гэ та не вы ка нан-
не асар ты мент ных пе ра лі каў, ад сут насць 
ін фар ма цыі аб вы твор цах, да це вы ра бу, 
умо вах і тэр мі не за хоў ван ня, не вы ка нан не 
па рад ку афарм лен ня цэн ні каў, ад сут насць 
кант роль ных ва гаў, не вы ка нан не рэ жы му 
пра цы і гэ так да лей. Бы лі скла дзе ны 902 
пра та ко лы аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па-
ру шэн нях, па якіх пра ду гледж ва ец ца пры-
мя нен не штра фаў на су му звыш 6 млрд 
руб лёў.

Рэ кла мы! Больш рэ кла мы!
Мі ніс тэр ства ганд лю вель мі хва люе рэ-

кла ма ван не ай чын ных та ва раў. «Ця пер мі-
ніс тэр ствам рас пра цоў ва ец ца пра ект Кан-
цэп цыі раз віц ця рэ клам на га рын ку Бе ла ру-

сі на 2014—2020 га ды, дзе пра ду гле джа ны 
ме ра пры ем ствы па на рошч ван ні аб' ёмаў 
рэ кла мы ай чын ных вы твор цаў, — па ве да-
міў Ар тур Кар по віч. — Апош нім ча сам яны 
і так па вя ліч ва юць вы дат кі на рэ кла му пра-
дук цыі, ра зу ме ю чы, што рэ кла ма — гэ та 
ру ха вік ганд лю. За 9 ме ся цаў 2013 го да ай-
чын ныя вы твор цы і прад пры ем ствы ганд лю 
ў цэ лым вы дат ка ва лі на рэ кла му 609 млрд 
руб лёў, што на 216 міль яр даў пе ра вы шае 
па каз чык за ана ла гіч ны пе ры яд 2012 го да. 
Ад нак ка лі хар чо вая пра мыс ло васць і ган-
даль па вя лі чы лі вы дат кі на рэ кла му амаль 
у 2 ра зы, то для тэкс тыль най, швей най, 
дрэ ва ап ра цоў чай пра мыс ло вас ці гэ та не 
ха рак тэр на».

На ЧС-2014 
бу дуць пра да вац ца 
і бе ла рус кія су ве ні ры

«Пад час пра вя дзен ня чэм пі я на ту све-
ту па ха кеі-2014 да про да жу бу дуць да пу-
шча ны 26 най мен няў і 87 раз на від нас цяў 
та ва раў бе ла рус кай вы твор час ці з сім-
во лі кай чэм пі я на ту», —за яві ла Ні на Па-
шко, на чаль нік упраў лен ня спа жы вец ка га 
рын ку не хар чо вых та ва раў Мі ніс тэр ства 
ганд лю. Гэ та ка лен да ры на тэкс тыль най 
асно ве, сшыт кі, аль бо мы для ма ля ван ня, 
драў ля ныя скры нач кі, мас ле ні цы, мы ла, 
кам плек ты для са ўны, лаз ні. Іх рэа лі за цыя 
аб мя жоў ва ец ца толь кі ў фан-зо нах і спар-
тыў ных арэ нах. Як па ве дам ля ла ся ра ней, 
Між на род ная фе дэ ра цыя ха кея за клю чы ла 
кант ракт са швед скай фір май, якая ста не 
экс клю зіў ным вы твор цам су ве нір най пра-
дук цыі. Вы зна ча ны пе ра лік та ва раў бе ла-
рус кіх вы твор цаў з сім во лі кай (ві да ры сам 
эмб ле мы і та ліс ма на) чэм пі я на ту, якія да 9 
лю та га не аб ход на вы клю чыць з про да жу. 
Бе ла рус кая пра дук цыя змо жа вяр нуц ца 
на пры лаў кі толь кі 25 мая. Уся го за ба ро на 
ўста ноў ле на на рэа лі за цыю 56 най мен няў і 
188 раз на від нас цяў не хар чо вых та ва раў.

Tах-frее пра цуе
Ле тась на ша кра і на пер шай ся род 

дзяр жаў СНД ука ра ні ла сіс тэ му вяр тан ня 
па да тку на да баў ле ную вар тасць Tах-frее. 
Ад ны мі з пер шых да яе пад клю чы лі ся буй-
ныя ўні вер ма гі ста лі цы «ГУМ», «ЦУМ», 
«Бе ла русь», «ГД «На Ня мі зе». Гэ тай па-
слу гай ужо ска рыс та лі ся больш за 200 
за меж ні каў з 42 кра ін — Гер ма ніі, Кі тая, 
Літ вы, Лат віі, Эс то ніі, Укра і ны, Эк ва до ра, 
ЗША, Із ра і ля, Іта ліі, Нар ве гіі, Тур цыі і ін-
шых. Агуль ная су ма аформ ле ных чэ каў 
Tах-frее на 4 сту дзе ня скла ла 620 млн бе-
ла рус кіх руб лёў.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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Ган дальГан даль  ��

БЕЛАРУСЫ ЎПАДАБАЛІ ШОПІНГ

ЦікаваЦікава  ��
ЗЯМ ЛЮ НА КРЫЕ 

МЕ ТЭА РЫТ НЫ «СНЕГ» КА МЕ ТЫ ІSON
У ноч на 14 сту дзе ня да Зям лі да ля ціць кас міч ны пыл ад 
ме га ка ме ты «Ай сон» (ІSON), якая рас па ла ся ў снеж ні, 
на блі зіў шы ся да Сон ца. Рэд кая з'я ва ў ат мас фе ры Зям лі 
ча ка ец ца сён ня і ў блі жэй шыя не каль кі дзён, па ве дам ля-
юць ін фар ма генц твы.

На га даю, што ле тась ка ме та Ай сон раз ля це ла ся на част кі з-за 
зблі жэн ня з Сон цам. Міль ё ны тон рэ чы ва апы ну лі ся ў кас міч най 
пра сто ры, і ця пер част ка гэ та га кас міч на га смец ця зна хо дзіц ца 
на шля ху Зям лі. Зрэш ты, па вод ле сцвяр джэн няў аст ра но маў, 
пры го жа га ві до ві шча не бу дзе, бо драб нют кія час ці цы бу дуць 
прос та плаў на апус кац ца на Зям лю ў ат мас фе ры пла не ты, па-
куль не да сяг нуць яе па верх ні. Але гэ ты «снег» з рэшт каў ка ме ты 
ўсё ж мо жа ства рыць над пла не тай ці ка выя з'я вы — на прык лад, 
се раб рыс тыя аб ло кі або ра біз ну, якія хут чэй за ўсё мож на бу дзе 
ўба чыць над по лю са мі Зям лі.

А тым ча сам аст ра но мы ва ўсім све це на зі ра юць за ка ме тай 
Лаў джоя, якая пра хо дзіць па блі зу ад Зям лі толь кі раз у 7000 га доў. 
Ка ме ту асаб лі ва доб ра ві даць ва ўсход няй част цы не ба ў ра ніш-
ні час. Кас міч ная па да рож ні ца ад роз ні ва ец ца сва ёй уні каль най 
зя лё най афар боў кай. Яна мае не звы чай на доў гі хвост. Зя лё ны 
арэ ол ва кол ка ме ты аб умоў ле ны вы па рэ ннем ва ды з яе па верх ні 
пры рас та ван ні ня бес на га це ла ад уз дзе ян ня Сон ца.

Сяр гей КУР КАЧ.

Усе не да хо пы і пра па но вы 
па пра цы аб' ек таў ганд лю, 
гра мад ска га хар ча ван ня і бы та во га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва лю бы 
ах вот ны мо жа вы ка заць аб са лют на 
ана нім на па «тэ ле фо не да ве ру» 
Мін ганд лю — 200-92-02.

Навіны сталіцыНавіны сталіцы  ��

У Мін ску 
з'я віла ся вуліца 

Агінскага
Мін скі га рад скі Са вет дэ-
пу та таў пры няў ра шэн не 
аб пры сва ен ні най мен няў 
шэ ра гу са стаў ных час так 
ста лі цы. Ад па вед нае ра-
шэн не № 386 ад 23 снеж-
ня 2013 го да апуб лі ка ва на 
ўчо ра на На цы я наль ным 
пра ва вым ін тэр нэт-пар та-
ле, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Так, вы ра ша на пры сво іць 
пар ку ў ме жах ву ліц Ка мен на-
гор скай, Лід скай, Ка лес ні ка ва, 
Ка зі мі раў скай най мен не парк 
імя Уга Ча ве са.

Акра мя та го, у мік ра ра ё не 
Ма гістр за мест пра ек ту е май 
ву лі цы № 1 з'я віц ца ву лі ца 
Агін ска га, пра ек ту е май ву лі-
цы № 2 ад пра ек ту е май ву лі цы 
№ 1 да ву лі цы Кі ры лы Ту раў-
ска га — ву лі ца Ільі Ка пі е ві ча. 
Пра ек ту е мая ву лі ца № 3 бу дзе 
на зы вац ца ву лі цай Ака дэ мі ка 
Вы соц ка га. У гэ тым жа мік ра-
ра ё не пра езд ад пра спек та 
Не за леж нас ці да пра ез ду пе-
рад ле са пар ка вай зо най ста-
не пра ез дам Уні вер сі тэц кім. 
Пра езд № 3 бу дзе на зы вац ца 
ву лі ца На ву ко вая.

У мік ра ра ё не Со кал пра-
ек ту е мая ву лі ца № 13 бу дзе 
на зы вац ца ву лі цай Ан то нен-
кі, пра ек ту е мыя ву лі цы № 15 
і № 16 аб' яд на лі ў ву лі цу Да-
ку то віч, пра ек ту е мая ву лі ца 
№ 17 ста не ву лі цай Ша ці лы, 
пра ек ту е мая ву лі ца № 7 у ме-
жах ву ліц Ма лы Трас ця нец і 
За рэ чная — ву лі цай Ду кор-
скай.

�

Цэ ны на хар чо выя та ва ры 
ў Бе ла ру сі ў снеж ні 2013 
го да вы рас лі на 2,2 пра-
цэн та ў па раў на нні з ліс-
та па дам, ад нос на снеж ня 
2012-га яны па вя лі чы лі ся 
на 13,4 пра цэн та. Аб гэ тым 
па ве да мі лі БЕЛ ТА ў На цы-
я наль ным ста тыс тыч ным 
ка мі тэ це.

У снеж ні ў па раў на нні з па пя-
рэд нім ме ся цам зноў па тан неў 
алей — на 1,3 пра цэн та. Ца на 
на цу кар чар го вы раз за ста ла ся 
на бы лым уз роў ні.

Менш чым на 1 пра цэнт па-
да ра жэ лі каў бас ныя вы ра бы і 
вэн джа ні на (на 0,4 пра цэн та), 
ал ка голь ныя на піт кі (на 0,7 пра-

цэн та). Больш за ўсё ў снеж ні мі-
ну ла га го да па да ра жэ ла ага род-
ні на — на 15,7 пра цэн та, буль ба 
— на 11,3 пра цэн та, пша ніч ная 
му ка — на 7,8 пра цэн та, а так са-
ма яй кі — на 6,3 пра цэн та.

Цэ ны на не хар чо выя та ва ры 
ў снеж ні ў па раў на нні з ліс та па-
дам па вя лі чы лі ся на 0,8 пра цэн-
та, са снеж нем 2012 го да — на 
7,6 пра цэн та. У гэ тай гру пе та-
ва раў не ад бы ло ся вя лі кіх змя-
нен няў цэн. Бен зін па да ра жэў 
на 4,6 пра цэн та, ве ла сі пе ды і 
ма та цык лы — на 1,4 пра цэн-
та. На 1 пра цэнт вы рас лі цэ ны 
на ме ды ка мен ты. На ас тат нія 
та ва ры па да ра жан не скла ла 
менш чым 1 пра цэнт.

Ін дэкс цэн і та ры фаў на плат-
ныя па слу гі ў снеж ні ў па раў-
на нні з ліс та па дам склаў 104,9 
пра цэн та, са снеж нем 2012 го-
да — 139,1 пра цэн та. Цэ ны на 
па слу гі су вя зі па вя лі чы лі ся на 
0,9 пра цэн та, на ме ды цын скія 
па слу гі — на 1,3 пра цэн та, ту-
рыс тыч ныя — на 2,4 пра цэн та, 
па слу гі куль ту ры — на 2,8 пра-
цэн та. Бы та выя па слу гі па да-
ра жэ лі на 3,1 пра цэн та, са на-
тор на-азда раў лен чыя — на 3,9 
пра цэн та. Цэ ны на жыл лё ва-
ка му наль ныя па слу гі вы рас лі 
на 8,1 пра цэн та. Па слу гі па са-
жыр ска га транс пар ту ста лі да-
ра жэй шы мі на 14 пра цэн таў. Не 
змя ніў ся кошт па слуг вы шэй-

шай аду ка цыі, а так са ма па слуг 
да школь ных уста ноў.

У цэ лым у Бе ла ру сі ін дэкс 
спа жы вец кіх цэн на та ва ры і па-
слу гі ў снеж ні 2013 го да ў ад но-
сі нах да ліс та па да склаў 102,4 
пра цэн та, да снеж ня 2012-га — 
116,5 пра цэн та. У сту дзе ні 2013 
го да цэ ны вы рас лі на 3 пра цэн-
ты, у лю тым — на 1,2 пра цэн-
та, са ка ві ку — на 1,1 пра цэн та, 
кра са ві ку — на 0,5 пра цэн та, 
маі — на 0,7 пра цэн та, чэр ве ні 
— на 0,3 пра цэн та, лі пе ні — на 
1 пра цэнт, жніў ні — на 0,1 пра-
цэн та, ве рас ні — на 1,7 пра цэн-
та, у каст рыч ні ку — 1,9, у ліс та-
па дзе — 1,6 пра цэн та.
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ЯК ЗМЯНЯЛІСЯ ЦЭНЫ Ў 2013-м

В суд Речицкого района поступило заявление об объявлении умершим 
гражданина КОПУСОВА Сергея Антоновича, 7.05.1959 года рождения, уро-
женца г. Речица Гомельской области, проживавшего по адресу: Гомельская 
область, г. Речица, ул. Сенькина, д. 7, кв. 37, с просьбой ко всем гражданам 
и юридическим лицам сообщить суду Речицкого района в течение двух меся-
цев после публикации имеющиеся сведения о Копусове Сергее Антоновиче.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

ОАО «Минскоблхлебопродукт» 
извещает, что 24 января 2014 года 

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
по адресу: г. Борисов, ул. Заводская, 4. Начало собрания в 13.00. 

Регистрация акционеров с 12.30. 
При себе иметь документы: акционеру общества – паспорт, 

представителю акционера паспорт и доверенность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О даче согласия на увеличение доли Республики Беларусь в уставном 

фонде открытого акционерного общества «Минскоблхлебопродукт».

Наблюдательный совет ОАО «Минскоблхлебопродукт».     Тел. 224-19-17.

УНП 600013173

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Міт ра па літ Фі ла рэт за свае 
ар хі па стыр скія га ды вы рас ціў 
тут доб ры ду хоў ны ві на град нік. 
Та му мая за да ча — пра цяг ваць 
кла па ціц ца пра гэ ты ві на град нік, 
акарм ляць яго. Бу дзем спа дзя-
вац ца, што ўла ды ка Фі ла рэт, ка лі 
апра віц ца ад сва ёй хва ро бы, бу-
дзе мне доб рым па моч ні кам, пра 
што мы заў сё ды мо лім ся.

«Я шчы ра ра ду ю ся та му, што 
сён ня на шы пра ва слаў ныя хра-
мы на паў ня юц ца і дзет ка мі, і да-
рос лы мі, і на ват ка за кі сён ня з 
на мі мо ляц ца ў гэ тым хра ме. Мне 
хо чац ца, каб гэ так жа, як сён ня, 
і кож ны дзень у бу ду чым на шы 
хра мы на паў ня лі ся, і на шы лю-
дзі ста на ві лі ся поў ны мі па ша ны 
да Бо га пра ва слаў ны мі хрыс ці-
я на мі.

Мы сён ня ма лі лі ся за Ула ды-
ку Фі ла рэ та, і я ўсіх вас пра шу 
так са ма ўзно сіць свае ма літ вы і 
до ма, і ў хра ме, бо для кож на га 
з нас Ула ды ка Фі ла рэт — доб ры 
на стаў нік, ма лі тоў нік... ча ла век, 
які жы ве з ма літ вай...

Для мя не Ула ды ка Фі ла рэт з'яў-
ля ец ца ду хоў ным на стаў ні кам, бо 
на пра ця гу мно гіх га доў я нёс па-
слу шэн ства пад яго кі раў ніц твам 
у рус кай ду хоў най мі сіі ў Іе ру са лі-
ме, ка лі ён быў кі раў ні ком ад дзе-
ла знеш ніх цар коў ных зно сін. Мы 
ўсе яго ве да ем як ад на го з са мых 
ша ноў ных ар хі па сты раў у Рус кай 
пра ва слаў най царк ве, та му хо чац-
ца па жа даць, каб яшчэ доў гія га ды 
ён быў на шым па плеч ні кам, каб 
усім нам да па ма гаў сва ім сло вам, 
пад трым кай і муд рас цю, якой Гас-
подзь на дзя ліў яго асаб лі ва.

...У гэ тыя свя точ ныя дні я ва 
ўсіх хра мах, дзе слу жу, усім пе ра-
даю па тры яр шае бла га сла вен не. 
Свя цей шы Па тры ярх Кі рыл, ка лі 

да ваў на каз мне на но вае слу жэн-
не ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь, ка заў: 
«Ула ды ка, я вель мі люб лю Бе ла-
русь, вель мі люб лю на род Бе ла-
ру сі і ўпэў не ны, і вы па лю бі це гэ ты 
на бож ны доб ры на род. Шмат па-
кут ны на род, які мно га па цяр пеў, 
але за ха ваў ве ру ў Бо га».

«Ула ды ка, — ка заў ён мне, — 
вы едзе це ў доб рую кра і ну, якая 
пра цві тае і дзе пра жы ва юць год-
ныя лю дзі». І я ўжо са праў ды ў 
гэ тым упэў ніў ся і ра ду ю ся та му, 
што звяр та ю ся з ва мі, і бу ду спа-
дзя вац ца, што Гас подзь бла га-
сла віць усіх нас і мы бу дзем доў гія 

га ды ра зам ма ліц ца, пра ца ваць, 
ба чыць ад но ад на го і жа даць ад но 
ад на му толь кі доб рае і веч нае.

І ка рыс та ю чы ся маг чы мас цю, 
ха чу яшчэ раз усім па жа даць, каб 
но вы ка лян дар ны год, які на сту-
піў, для кож на га з нас быў го дам 
бла сла вен ным, мір ным, каб Гас-
подзь усіх нас бла га слаў ляў доб-
рым зда роў ем». (З про па ве дзі 
міт ра па лі та Паў ла, Па тры яр ша-
га Эк зар ха ўсяе Бе ла ру сі ў ста-
ліч ным пры хо дзе іко ны Бо жай 
Ма ці «Усіх туж лі вых Ра дасць» 
10 сту дзе ня 2014 го да).

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«ТОЕ, ЯК МЯ НЕ ТУТ ПРЫ МА ЮЦЬ, 
ПЕ РА СЯГ НУ ЛА ЎСЕ МАЕ ЧА КАН НІ»

Гэ тыя 10 дзён са праў ды бы лі вель мі на сы ча ныя для но ва га 
Эк зар ха. Ён пры ля цеў у Мінск 4 сту дзе ня і ўжо ў гэ ты дзень уз на-
ча ліў ма ле бен у га лоў ным пра ва слаў ным хра ме ста лі цы, на ве даў 
Ду хоў на-аду ка цый ны цэнтр Бе ла рус кай пра ва слаў най царк вы, 
Епар хі яль нае ўпраў лен не. Для сва ёй рэ зі дэн цыі Па тры яр шы Эк зарх 
аб раў Міт ра па ліц кую гас ці ную пры До ме мі ла сэр нас ці.

На на ступ ны дзень, 5 сту дзе ня 2014 го да, міт ра па літ Па вел 
здзейс ніў у Свя та-Ка фед раль ным са бо ры сваю пер шую лі тур гію на 
Бе ла ру сі. У дру гой па ло ве дня ён су стрэў ся з епіс ка па там. Шос та га 
сту дзе ня прад ста я цель пас ля на вя чэр'я і лі тур гіі на ве даў у баль ні-
цы міт ра па лі та Фі ла рэ та, уве ча ры ўзна ча ліў уся ноч нае тры ван не. 
У сам дзень Рас тва Хрыс то ва га Ула ды ка Па вел зноў уз на ча ліў 
свя точ ную лі тур гію ў ка фед раль ным са бо ры, по тым — су стрэ ча з 
кі раў ні ком дзяр жа вы, уве ча ры — свя точ нае на ба жэн ства. За гэ тыя 
дні ён здзяйс няў ура чыс тыя лі тур гіі ў ста ліч ных Свя та-Аляк санд-
ра-Не ўскім хра ме, Еф ра сін неў скім хра ме пры хо да іко ны Бо жай 
Ма ці «Усіх туж лі вых Ра дасць», Свя та-Пят ра-Паў лаў скім са бо ры, 
Ус пен скім са бо ры Жы ро віц ка га ма нас ты ра і Мі хай лаў скім ка фед-
раль ным са бо ры Слуц ка. Міт ра па літ Па вел він ша ваў дзя цей на 
га лоў най дзі ця чай ёл цы кра і ны, удзель ні чаў у цы ры мо ніі ўзна га ро-
джан ня дзяр жаў най прэ мі яй «За ду хоў нае ад ра джэн не», він ша ваў з 
Рас твом ра бот ні каў Мінск ага епар хі яль на га ўпраў лен ня і яшчэ раз 
на ве даў свай го па пя рэд ні ка міт ра па лі та Фі ла рэ та, за зда роўе яко га 
ён пад час кож на га на ба жэн ства про сіць вер ні каў па ма ліц ца асоб на. 
І пас ля кож на га на ба жэн ства пад час ца ла ван ня кры жа Па тры яр шы 
Эк зарх адо рвае дзя цей пра сфо ра мі і ша ка лад ка мі.

Ка лі ў Свя та-Пят ра-Паў лаў скім са бо ры ней кая жан чы на пад-
час ца ла ван ня кры жа ска за ла, што ў яе сён ня дзень на ра джэн ня, 
міт ра па літ Па вел спа чат ку гуч на спы таў пры ха джан, ці ёсць яшчэ 
імя нін ні кі ў хра ме, пра па на ваў усім спець у го нар імя нін ні цы «Доў гая 
ле та» і па да рыў шчас лі вай жан чы не бу кет кве так...

ВыбарыВыбары  ��
ПАЗБЕГНУЦЬ 

РАНЕЙШЫХ ПАМЫЛАК
Са мы эфек тыў ны спо саб — шля хам збо ру под пі саў

Вы лу чэн не кан ды да таў у дэ пу та ты мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў 
Бе ла ру сі 27-га склі кан ня стар та ва ла 12 сту дзе ня і пра цяг нец ца па 
10 лю та га ўключ на. Вы лу чаць кан ды да таў у дэ пу та ты мяс цо вых 
Са ве таў ма юць пра ва па лі тыч ныя пар тыі, пра цоў ныя ка лек ты вы 
і гра ма дзя не шля хам збо ру под пі саў.

Сак ра тар Цэнт раль най ка мі сіі па вы ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб-
лі кан скіх рэ фе рэн ду маў Мі ка лай ЛА ЗА ВІК лі чыць, што вы лу чэн не 
шля хам збо ру под пі саў з'яў ля ец ца для кан ды да таў са мым эфек тыў ным 
спо са бам удзе лу ў вы бар чай кам па ніі. Та кое мер ка ван не ён вы ка заў 
жур на ліс там у Ві цеб ску пад час се мі на ра па пы тан нях ар га ні за цыі, пад-
рых тоў кі і пра вя дзен ня вы ба раў у мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў.

Са мы лёг кі спо саб вы лу чэн ня, ска заў Мі ка лай Ла за вік, — ад па лі-
тыч ных пар тый. За рэ гіст ра ва ная ў воб лас ці пар тыя мо жа вы лу чыць 
кан ды да таў па ўсіх 60 акру гах аб лас но га Са ве та дэ пу та таў. Пра цоў ны 
ка лек тыў мо жа вы лу чыць толь кі ад на го кан ды да та, і ў той акру зе, дзе 
зна хо дзіц ца прад пры ем ства.

Са мы скла да ны спо саб — шля хам збо ру под пі саў. «Под пі саў хоць 
і ня шмат трэ ба са браць (у аб лас ны Са вет — 150, у ра ён ны — 75, у 
сель скі і па сял ко вы — 20), але за імі трэ ба па ха дзіць. Трэ ба су стрэц ца 
з вы бар шчы ка мі, і тут мо гуць быць пэў ныя скла да нас ці. Але на раў не 
з імі ёсць і пе ра ва гі. Спра ва ў тым, што, збі ра ю чы под пі сы, іні цы я тыў-
ная гру па ўжо мо жа вес ці агі та цыю. Афі цый ная агі та цый ная кам па нія 
па чы на ец ца пас ля рэ гіст ра цыі, але ж ні хто не за ба ра няе агі та ваць за 
свай го вы лу чэн ца. Та му я ра іў бы ўсім, хто мае на мер вы лу чац ца ў 
кан ды да ты, хто рэ аль на хо ча вы бі рац ца, вы лу чац ца ме на ві та шля хам 
збо ру под пі саў», — ска заў Мі ка лай Ла за вік.

У той жа час на на ра дзе ў Мін гар вы кан ка ме па пы тан нях ар га ні за-
цыі і пра вя дзен ня вы ба раў у мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў стар шы ня 
Цэнт рвы бар ка ма Лі дзія ЯР МО ШЫ НА за яві ла, што на імідж вы ба раў 
вель мі дрэн на ўплы ва юць не дак лад ныя спі сы вы бар шчы каў.

— На жаль, як па каз вае прак ты ка па пя рэд ніх кам па ній, у спі сах 
гра ма дзян, якія ма юць пра ва ўдзель ні чаць у вы ба рах дэ пу та таў мяс-
цо вых Са ве таў, дуб лі ру юц ца ра ней шыя па мыл кі, — ска за ла Лі дзія Яр-
мо шы на. — Гра ма дзя не, не ўклю ча ныя ў спі сы на па пя рэд ніх вы ба рах 
і ўклю ча ныя ў да дат ко выя спі сы, не фі гу ру юць у но вых спі сах. І гэ та 
пры во дзіць да скан да лаў, вы клі кае шмат скар гаў, а так са ма не жа дан-
не лю дзей іс ці на вы бар чыя ўчаст кі. «Я па ста ян на пра шу пра ба чэн ня 
ў гра ма дзян за не дак лад насць у спі сах вы бар шчы каў. Усе ча мусь ці 
лі чаць, што са спі са мі ро бяц ца ней кія ма ні пу ля цыі», — да да ла яна.

Стар шы ня ЦВК асаб лі вую ўва гу звяр ну ла на не аб ход насць паў на ты 
і дак лад нас ці спі саў. Пры гэ тым, пад крэс лі ла Лі дзія Яр мо шы на, нель га 
вы ка рыс тоў ваць спі сы вы бар шчы каў, што бы лі на пар ла менц кіх вы ба-
рах, па коль кі ў іх не бы лі ўне се ны гра ма дзя не Ра сій скай Фе дэ ра цыі, 
якія ма юць па свед чан не на пра ва жы хар ства ў Бе ла ру сі і ма юць пра ва 
ўдзе лу ў вы ба рах у мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА
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