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ПЕР ШЫ БЛІН
Са праўд ны «жарт» мін ча не атры ма лі 1 кра са ві ка, ка лі, апроч 

па вы шэн ня кош ту пра ез ду, на зме ну па пя ро вым пра яз ным прый-
шлі элект рон ныя. Увод но вай сіс тэ мы апла ты па чаў ся з кан фу зу: 
знач ная част ка аб ста ля ван ня ў гра мад скім транс пар це прос та не 
спра цоў ва ла. «Ва лі да та ры не пра цу юць у па ло ве адзі нак транс-
пар ту! Спа чат ку на ла дзі лі б іх як мае быць! А то да каз вай пас ля 
кант ра лё рам, што ты не вярб люд!» — абу ра лі ся лю дзі ў ін тэр нэ це, 
не ве да ю чы, рас цэнь ваць гэ та як ня ўда лы пер ша кра са віц кі жарт 
ці як не дас ка на ласць сіс тэ мы. Не ка то рыя асаб лі ва ўзру ша ныя 
«фа рум ча не» пра па ноў ва лі пры кла даць карт кі да лбоў рэ ві зо раў, 
хоць не зра зу ме ла, чым яны тут пра ві ні лі ся. Але «Мінск транс», які 
аб вяс ціў, што ця гам ме ся ца сіс тэ ма бу дзе пра ца ваць у тэс та вым 
рэ жы ме, па спя шаў ся су па ко іць гра ма дзян: маў ляў, праз ты дзень 
усё вы пра вім. «Па ні ка ваць мін ча нам не вар та. Сі ту а цыя звя за на з 
па чат кам ра бо ты сіс тэ мы на вя лі кай коль кас ці тэх ніч ных срод каў 
і бес кан такт ных кар так. Па за ко ну вя лі кіх ліч баў рас це ад со так 
па мы лак. Гэ ты этап пра хо дзіць лю бая сіс тэ ма, асаб лі ва та кая 
маш таб ная», — тлу ма чыў на мес нік ге не раль на га ды-
рэк та ра «Мінск тран са» Анд рэй ПА ПЛЕЎ КА.

Транс партТранс парт  ��

КАМ ПО СЦЕ РЫ 
І ВА ЛІ ДА ТА РЫ,

або Што трэ ба ве даць пра но вую сіс тэ му апла ты пра ез ду
Сіс тэ ма апла ты ў ста ліч ным транс пар це — 
спра ва для ўсіх но вая. На ма іх ва чах дзяў-
чы на пры кла ла да ва лі да та ра элект рон ны 
пра яз ны, але тэр мі нал кант ра лё ра пры пра-
вер цы па ка заў, што пра езд не апла ча ны. 
Жан чы на-рэ ві зор толь кі здзіў ле на спы та ла: 
«Вы пры кла да лі кар ту да ва лі да та ра?», на 
што дзяў чы на ад ка за ла: «Так, вы све ці ла ся 

зя лё ная га лач ка і над піс — «апла ча на». Штра-
фа ваць па са жыр ку не ста лі, бо па куль што 
асноў ная за да ча рэ ві зо раў не ка раць лю дзей, 
а ву чыць іх ка рыс тац ца но вы мі тэх на ло гі я мі 
на транс пар це. «Звяз да» па спра ба ва ла ра-
за брац ца з но вай сіс тэ май апла ты пра ез ду ў 
гра мад скім транс пар це ста лі цы, якая вы клі-
ка ла шмат спрэ чак.
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Кі рыл КА МА РОЎ, на мес нік 
ге не раль на га ды рэк та ра 
«Ра са там»:

Сён ня на пля цоў цы Бе ла рус кай 
АЭС пра цу юць 2,5 тыс. ча ла век. 
Да кан ца го да пла ну ец ца па вя-
лі чыць гэ тую ліч бу да 3 тыс. 
Нам вель мі пры ем на, што гэ-
та ў асноў ным пра цаў ні кі бе ла-
рус кіх бу даў ні чых ар га ні за цый. 
Ка ля 90% з тых, хто сён ня за-
ня ты на бу даў ніц тве Бе лА ЭС, 
— гра ма дзя не Бе ла ру сі. Якасць 
ра бот бе ла рус кіх ар га ні за цый 
вель мі вы со кая. Улас на, дзя-
ку ю чы гэ та му ўся «атам ная» 
бу доў ля ідзе па гра фі ку. Рэа лі за-
цыя та ко га маш таб на га і скла-
да на га пра ек та, як збу да ван не 
АЭС, па тра буе вель мі цес най 
ка а пе ра цыі па між усі мі ўдзель-
ні ка мі. Тое, як па спя хо ва ў нас 
ідзе су пра цоў ніц тва, свед чыць, 
што па між людзь мі, па між 
Бе ла рус сю і Ра сі яй ёсць вель мі 
вя лі кае па ра зу мен не і да вер.
У све це сён ня пра цуе 435 энер-
га бло каў АЭС. У ста дыі бу-
даў ніц тва — 72 бло кі, і гэ та 
вель мі знач ная ліч ба. Ха чу ад-
зна чыць, што толь кі ле тась 
у роз ных кра і нах све ту па ча лі 
бу да ваць 10 но вых атам ных 
энер га бло каў. 

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 04.04.2014 г. 
Долар ЗША    9900,00
Еўра 13630,00
Рас. руб. 279,00
Укр. грыўня 866,52

Пад ра бяз нас ціПад ра бяз нас ці  ��

ЯК «РЭ ФАР МА ВА ЛІ» 
СПА ЖЫЎ КА А ПЕ РА ЦЫЮ 

ГРО ДЗЕН ШЧЫ НЫ
Рэ ар га ні за цыя пры вя ла да... па гар шэн ня 
па каз чы каў па ўсіх ві дах эка на міч най дзей нас ці

Кі раў ніц тва Гро дзен ска га аб лспа жыў та ва рыст ва не ро біць не аб ход-
ных за ха даў па вы ка нан ні да ру чэн няў Прэ зі дэн та, да дзе ных 8 лю та га 
2013 го да на агуль ным схо дзе прад стаў ні коў рэс пуб лі кан ска га са ю за 
спа жы вец кіх та ва рыст ваў, па тра ба ван няў га лі но вай пра гра мы раз віц ця 
спа жы вец кай ка а пе ра цыі на 2011-2015 га ды і ін шых да ку мен таў. Та кая 
вы сно ва зроб ле на ка ле гі яй Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю Гро дзен-
скай воб лас ці па вы ні ках пра вер кі аб лспа жыў та ва рыст ва. Яго ра бо та 
па ар га ні за цыі ганд лё ва га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва пры зна на не-
зда валь ня ю чай.

У па ся джэн ні ка ле гіі, якую пра вёў стар шы ня Ка мі тэ та дзярж кант ро лю Гро-
дзен скай воб лас ці Ва сіль Ге ра сі маў, удзель ні ча лі стар шы ня праў лен ня Бел-
ка ап са ю за Ва ле рый Іва ноў, кі раў ні кі струк тур абл вы кан ка ма, пра ва ахоў ных 
і кант роль ных ор га наў.

КОЛЬ КАСЦЬ ПАЙ ШЧЫ КАЎ 
СКА РА ЦІ ЛА СЯЎ 17 РА ЗОЎ

Гэ та ад бы ло ся пас ля рэ ар га ні за цыі Гро дзен ска га аб лспа жыў са ю за ў аб лас ное 
спа жы вец кае та ва рыст ва (у 2011 го дзе). Усе рай спа жыў та ва рыст вы бы лі ска са ва ны 
і пе ра ўтво ра ны ў фі лі ялы но вай аб лас ной струк ту ры, але ўжо без ста ту су юры дыч-
най асо бы. Пры гэ тым коль касць пай шчы каў ска ра ці ла ся са 157 ты сяч (на 
1 снеж ня 2011 г.) да 9806 ча ла век (на 1 снеж ня 2013 г.). 2

Пер шую то ну та ма таў са бра лі 2 кра са ві ка ага род ні кі цяп ліч на га кам бі на та ААТ «Ру да ко ва» 
Ві цеб ска га ра ё на. Сё ле та тут пла ну юць са браць больш як 5 ты сяч тон вітаміннай прадукцыі.

На здым ку: ага род ні кі Ні на ШЧУК ЛА ВА, Воль га ЛА ГУ НО ВА і Га лі на МАР КЕ ВІЧ. Фо
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Па ста ян ная ка мі сія Па ла ты 
прад стаў ні коў па бюд жэ це 
і фі нан сах пра вя ла вы яз ное 
па ся джэн не ў го ра дзе Сма ля ві чы, 
пры све ча нае ўдзе лу ма ло га 
і ся рэд ня га біз не су ў фар мі ра ван ні 
рэс пуб лі кан ска га і мяс цо ва га 
бюд жэ таў.

«СТА РА ЕМ СЯ 
НЕ ПЕ РА ШКА ДЖАЦЬ. 
ПА МАГ ЧЫ МАС ЦІ»

— Мы вы бра лі Сма ля ві чы, та му што 
тут ся рэд ні і ма лы біз нес ро біць важ кі 
ўклад у эка но мі ку ра ё на, — па тлу ма-
чы ла вы бар мес ца для пра вя дзен ня 
вы яз но га па ся джэн ня стар шы ня Па-
ста ян най ка мі сіі Люд мі ла ДА БРЫ-
НІ НА. — І ў гэ тым за слу га не толь кі 
геа гра фіч на га ста но ві шча рэ гі ё на, але 
і мяс цо вай ула ды, якая на ла дзі ла парт-
нёр скія ад но сі ны з дзе ла вы мі ко ла мі. 
Важ на так са ма, што ў Сма ля ві чах ство-
ра ны ўмо вы, дзя ку ю чы якім прад пры-
маль ні кі не толь кі пра па нуюць роз ныя 
па слугі, але і зай ма юц ца пра мыс ло вай 
вы твор час цю.

Кіраўніцтва Смалявіч сваю зацікаўле-
насць у дзелавой актыўнасці раё-
на тлумачылі прагматычна: калі 
бізнес сюды прыйдзе, то выканка-
му не трэба будзе шукаць бюджэт-
ныя грошы на добраўпарадкаванне і 
развіццё тэрыторыі, сацыльнай сферы, 
інфраструктуры.

Па шы ра нае па ся джэн не пар ла менц-
кай ка мі сіі ў Сма ля віц кім рай вы кан ка ме 
пра хо дзі ла ў ат мас фе ры шчы рай раз-
мо вы. Акра мя дэ пу та таў, прад стаў ні коў 
Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах і мяс-
цо вай ула ды, на ім пры сут ні ча лі кі раў ні кі 
і за сна валь ні кі 12 пры ват ных кам па ній. 
Стар шы ня вы кан ка ма Мі ха іл ЗА ГОР-
ЦАЎ у сва ім вы ступ лен ні па збя гаў вы ка-
рыс тоў ваць ліч бы, тым не менш, ад на з 
не шмат лі кіх зра бі ла ўра жан не на пар ла-
мен та ры яў: до ля ма ло га і ся рэд ня га біз-
не су ў кан са лі да ва ным бюд жэ це ра ё на 
скла дае 62%, што ад па вя дае па каз чы ку 
раз ві тых еў ра пей скіх кра ін.

Ся род пе ра шкод для раз віц ця біз не су 
кі раў нік ра ё на на зваў скла да ную пра цэ-
ду ру атры ман ня спе цы яль ных да зво лаў 
ад роз ных служ баў, не да хоп зям лі, ма на-
па лі за цыю энер ге тыч най сфе ры і час тыя 
зме ны пра ва во га рэ гу ля ван ня.

Асаб лі вая тэ ма — ма на па лізм энер-
ге ты каў. Праб ле мы ў су вя зі з гэ тым тар-
мо зяць не толь кі раз віц цё біз не су, але 
і жыл лё вае бу даў ніц тва. Лю дзі бя руць 
крэ ды ты, бу ду юць да мы, а жыць у іх не 
мо гуць з-за ад сут нас ці элект рыч нас ці 
і ацяп лен ня, тлу ма чыў стар шы ня вы-
кан ка ма. Пры гэ тым ка ля 500 ча ла век 
што дня пры яз джае ў Сма ля ві чы з Мін-
ска на пра цу, а ўве ча ры з'яз джае на-
зад. Дэ фі цыт ра бо чых рук (ня гле дзя чы 
на па раў наль на доб рыя за роб кі — ка ля 
Вr7 млн у ся рэд нім) — вель мі ак ту аль ная 
для Сма ля віч праб ле ма.

Што ты чыц ца за ка на даў ства, то кі-
раў ніц тва ра ё на пра сі ла пар ла мен та-
ры яў пра ста біль ныя, прос тыя, усім 
зра зу ме лыя і дак лад на вы зна ча ныя 
«пра ві лы гуль ні». «Ка лі пра ві лы вы зна-
ча ны, то не мя няй це іх, — рэ зю ма ваў 
свой зва рот да дэ пу та таў стар шы ня 
Сма ля віц ка га рай вы кан ка ма. — Мы 
ста ра ем ся не пе ра шка джаць пры ват-
на му біз не су па ме ры сва ёй маг чы-
мас ці. На ша за да ча — парт нёр ства. 
Па куль што ў нас з дзе ла вы мі ко ла мі 
не бы ло ні я кіх кан флік таў. У 98% вы-
пад каў — гэ та нар маль ныя лю дзі, якія 
нар маль на пра цу юць і доб ра сум лен на 
пла цяць па да ткі».

ІЛЬ ГО ТЫ НЕ ТЫМ
На мес ні ца на чаль ні ка Га лоў на га 

ўпраў лен ня ме та да ло гіі па дат ка аб-
кла дан ня ар га ні за цый Мі ніс тэр ства па 
па дат ках і збо рах Іры на ЛУ ФЕР ЧЫК 
рас ка за ла на па ся джэн ні пра льго ты, якія 
іс ну юць для ма ло га і ся рэд ня га біз не су ў 
Бе ла ру сі, у пры ват нас ці — на тэ ры то рыі 
ма лых га ра доў і ў сель скай мяс цо вас-
ці. Яна па раў на ла пад атко вую па лі ты ку 
на шай кра і ны з умо ва мі для біз не су ў 
Ка зах ста не і Ра сіі і пад крэс лі ла, што ра-
бо та па спра шчэн ні па дат каў 
у Бе ла ру сі не спы не на.

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

ПРАГ МА ТЫЧ НЫ 
ІН ТА РЭС

У Сма ля віц кім ра ё не до ля ма ло га і ся рэд ня га біз не су 
ад па вя дае па каз чы ку раз ві тых еў ра пей скіх кра ін

МВФ ПАД ЛІ ЧЫ Ў СТРА ТЫ РА СІЙ СКАЙ ЭКА НО МІ КІ І ПРЫ ЗНА Ў, 
ШТО ДА ПА МО ГА РА СІІ ВЫ РА ТА ВА ЛА УКРА І НУ АД КА ТА СТРО ФЫ

Ды рэк тар-рас па рад чык Між на род на га ва лют на га фон ду Крыс цін Ла гард мяр куе, што вы ка ры ста-
ныя За ха дам санк цыі ўжо ака за лі не га тыў нае ўздзе ян не на ра сій скую эка но мі ку. «Ка лі па гля дзець 
на аб' ём ад то ку ка пі та лу з Ра сіі ў ас тат нюю част ку су свет най су поль нас ці за апош нія па ру ме ся цаў, 
ка лі па гля дзець на ра шэн не Цэнт раль на га бан ка Ра сіі змя ніць ма не тар ную па лі ты ку, то ста но віц ца 
яс на, што іс ну юць на ступ ствы па гроз пры мя нен ня санк цый і са мо га пры мя нен ня санк цый», — ска за-
ла Ла гард у ін тэр в'ю РBS. Кі раў нік МВФ кан ста та ва ла, што з Ра сіі ідзе «ма са вы ад ток» ка пі та лаў, а 
гэ та з'яў ля ец ца вы раз ным ука зан нем на тое, што гро шы сы хо дзяць з кра і ны. Ацэнь ва ю чы сі ту а цыю 
ва Укра і не, Крыс цін Ла гард ска за ла, што эка но мі ка кра і ны «ру ха ла ся ў кі рун ку ка та стро фы». Пры гэ тым Ла гард пры зна-
ла, што «без пад трым кі з бо ку Ра сіі, гэ та га «вы ра та валь на га кру га», кі ну та га не каль кі ме ся цаў та му, кра і на ру ха ла ся б у 
ні ку ды». Ла гард пад крэс лі ла, што Укра і на вель мі мае па трэ бу ў пра вя дзен ні цяж кіх рэ фор маў і сён ня не мае до сту пу да 
су свет на га фі нан са ва га рын ку. Яна так са ма на га да ла пра тое, што крэ дыт ныя срод кі МВФ «не да юц ца дар ма».

КІ ТАЙ СКАЯ МЕ ДЫ ЦЫ НА МО ЖА СТАЦЬ АФІ ЦЫЙ НАЙ У ВЯ ЛІ КА БРЫ ТА НІІ
Бры тан скія чы ноў ні кі ад ме ды цы ны вы ра шы лі не стан дарт ным чы нам па ды сці да сіс тэ мы ахо вы 

зда роўя. Яны не вы клю ча юць маг чы мас ці ўклю чэн ня ў сіс тэ му ме то дык кі тай скай ме ды цы ны. Па-
вод ле слоў мі ніст ра ахо вы зда роўя Джэ рэ мі Хан та, ён сам пе ра ка наў ся пад час па ез дак у Кі тай у 
тым, што кі тай ская ме ды цы на мае пра ва на іс на ван не, ка лі да ка за на яе эфек тыў насць. Кан чат ко вая 
мэ та — змя шаць кі тай скую і за ход нюю ме ды цы ну, пі ша Thе Tеlеgrарh. Пад кі тай скай ме ды цы най 
ма юц ца на ўва зе рас лін ныя срод кі, аку пунк ту ра, ма саж. На прык лад, На цы я наль ны ін сты тут зда-

роўя і са цы яль на га за бес пя чэн ня ўжо рэ ка мен дуе аку пунк ту ру ў якас ці срод ку ля чэн ня бо ляў у па яс ні цы.

МУЖ ЧЫ НЫ НЕ ЛЮ БЯЦЬ МОЦ НА НА ФАР БА ВА НЫХ ЖАН ЧЫН
Да след чы кі Уні вер сі тэ та Бэн гор не ра яць жан чы нам ак тыў на ка рыс тац ца кас ме ты кай. Спра ва ў тым, што гэ та ад штурх-

вае муж чын, пі ша Busіnеss Stаndаrd. Па вод ле апы тан ня, муж чы ны ад да юць пе ра ва гу жан чы нам з мак сі маль на лёг кім 
ма кі я жам ці ўво гу ле без яго. Псі хо лаг док тар Алекс Джонс ка жа, што та кая вы сно ва бы ла зроб ле на на пад ста ве ана лі зу 

рэ ак цыі на фо та здым кі ў са цы яль ных сет ках. У цэ лым жа лю дзі ня рэд ка ня пра віль на 
ра зу ме юць тое, што су праць лег лы пол лі чыць пры ваб ным. Гэ та асаб лі ва ты чыц ца 
жан чын, якія спра бу юць пры ва біць муж чын. Ра ней на ву коў цы вы свет лі лі: 80% жан чын 
на столь кі пе ра жы ва юць з на го ды свай го знеш ня га вы гля ду, што ча ка юць мі ні мум ме сяц, 
перш чым па ўстаць пе рад но вым парт нё рам без ма кі я жу. 17% ча ка юць два ме ся цы, 
16% — да паў го да, 8% не ад важ ва юц ца па ка зац ца не на фар ба ва ны мі на пра ця гу цэ ла га 
го да, а 3% на огул ні ко лі не «ага ля юць» твар пе рад муж чы нам. 60% жан чын на огул не 
змы ва юць кас ме ты ку, ка лі кла дуц ца спаць ра зам з но вым ка ва ле рам.

У ЯПО НІІ ЗА ГА ВА РЫ ЛІ 
ПРА РЭ ФЕ РЭН ДУМ 

НА КУ РЫ ЛАХ
Экс-мі ністр аба ро ны Япо ніі 

Юры ко Ка і кэ рас ца ні ла дзе ян ні 
Маск вы ў Кры ме як «бан дыц-
кія» і вы ка за ла зда гад ку, што 
Ра сія вяр та ец ца да «не ра зум-
ных ім пер скіх ам бі цый». 

Ця пер То кіа вар та лі чыць «іл-
жы вы мі» абя цан ні Ула дзі мі ра 
Пу ці на з на го ды пе ра моў па Ку-
ры лах, мяр куе яна. Аст ра вы Іту-
руп, Ку на шыр, Шы ка тан і Ха ба маі 
апы ну лі ся пад кант ро лем СССР 
пас ля Дру гой су свет най вай ны, 
на гад вае экс-мі ністр. Ка і кэ на зы-
вае «дзіў най гіс та рыч най іро ні яй» 
той факт, што на спрэч ных тэ ры-
то ры ях жы ве мност ва эт ніч ных 
укра ін цаў. «Ка лі б рэ фе рэн дум аб 

не за леж нас ці ад быў ся на вост ра-
ве Іт руп, дзе 60% жы ха роў ма юць 
ка ра ні ва Укра і не, ці пры знаў бы 
Пу цін вы ні кі гэ так жа лёг ка, як у 
Кры ме?» — за да ец ца пы тан нем 
экс-мі ністр.

У Бе ла русь на па ста ян нае 
жы хар ства ў 2013 го дзе пры-
бы лі 19,4 тыс. ча ла век, вы бы-
лі 7,8 тыс. ча ла век. 14,7 тыс. 
з іх — з кра ін СНД.

Пы тан не ска ра чэн ня тэр мі-
ну тэр мі но вай ва ен най служ-
бы ця пер не раз гля да ец ца.

На цы я наль нае ўпраў лен не 
па па вет ра пла ван ні і да сле-
да ван ні кас міч най пра сто ры 
ЗША (НА СА) раз ры вае ўсе 
кан так ты з ра сій скі мі дзяр-
жаў ны мі прад стаў ні ка мі, за 
вы клю чэн нем пра гра мы Між-
на род най кас міч най стан цыі 
(МКС).

Учо ра, 3 кра са ві ка 2014 го-
да, па соль ства Із ра і ля ў Бе ла-
ру сі ў поў ным аб' ёме ад на ві-
ла сваю ра бо ту, пе ра пы не ную 
за бас тоў кай су пра цоў ні каў із-
ра іль ска га МЗС.

Сён ня тэ ры то рыя на шай кра і ны тра-
піць пад уплыў ус край ку скан ды наў ска га 
ан ты цык ло ну, ад нак мес ца мі, пе ра важ на 
па ўсхо дзе прой дуць і не вя лі кія апад-
кі (мок ры снег і дождж). Мак сі маль ная 
тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень скла дзе 3-8 
цяп ла, а па паў днё вым за ха дзе — да 10 
гра ду саў, па ве да мі ла рэ дак цыі спе цы-
я ліст Рэс пуб лі кан ска га гід ра мет цэнт ра 
Мінп ры ро ды Воль га ФЯ ДО ТА ВА.

У су бо ту гэ ты ан ты цык лон пач не гас па-
да рыць ужо на ўсёй тэ ры то рыі Бе ла ру сі. 
Ста не ма ла воб лач на, але без апад каў. Тэм-
пе ра ту ра па вет ра ў ноч на су бо ту мі нус 2-7 
гра ду саў, мес ца мі — да 9 ма ро зу. Удзень 

ста не больш кам форт на — 5-12 цяп ла, а па 
за ха дзе Брэсц кай і Гро дзен скай аб лас цей 
— на ват да плюс 13-15. Со неч нае на двор'е 
за ха ва ец ца і ў ня дзе лю. Тэм пе ра ту ра па вет-
ра ўна чы ад мі нус 3 да плюс 2. Удзень да 
нас за ві тае больш цёп лае па вет ра з бо ку 
поўд ня Еў ро пы і тэм пе ра ту ра па вя лі чыц ца 
да 10-17 цяп ла, а па поўд ні пры грэе мес ца-
мі да плюс 19 гра ду саў. Праў да, у ня дзе лю 
ста не больш вет ра на, чым у су бо ту.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных 
сі ноп ты каў, у па ня дзе лак і аў то рак кра і на 
тра піць у зо ну цёп лых і віль гот ных па вет-
ра ных мас. 

Сяр гей КУР КАЧ.

НЕ СПА КУ СІЎ СЯ
У кан цы пра цоў на га дня кі роў ца 

пры га рад на га аў то бу са са Свет ла гор-
ска знай шоў у са ло не жа но чую су мач-
ку. Акра мя да ку мен таў і ін шых рэ чаў, у 
ёй ля жа ла вя лі кая су ма гро шай у еў ра 
і до ла рах, а так са ма 50-гра мо вы злі так 
зо ла та. 28-га до вы су пра цоў нік свет ла-
гор ска га аў та пар ка з каш тоў най зна ход-
кай ад ра зу ж звяр нуў ся ў мі лі цыю.

Як рас ка за лі ў прэс-служ бе Го мель ска-
га аб лас но га УУС, тым ча сам пен сі я нер ка, 
ула даль ні ца су мач кі, спа ха пі ла ся, што ся-
род рэ чаў, з які мі яны з му жам пры еха лі ў 
вёс ку, ня ма са ма га каш тоў на га. Жан чы на 
бы ла ўпэў не на, што згу бі ла свае скар бы на 
гра мад скім пры пын ку, дзе ча ка ла аў то бус, 

каб па ехаць на да чу. Яна зноў на кі ра ва ла ся 
ў го рад на по шу кі. Да рэ чы, гро шы і зо ла та 
пен сі я не ры на ўмыс на за бра лі з га рад ской 
ква тэ ры, бо ад' яз джа лі на ўвесь се зон.

У го ра дзе жан чы на вы му ша на бы ла на пі-
саць за яву аб стра це ў мі лі цыю, хоць і не вель-
мі ве ры ла ў тое, што ўсё скон чыц ца доб ра. Да 
не ча ка най ра дас ці пен сі я нер кі, сум ку з усім 
змес ці вам ёй вяр ну лі ў той жа дзень. Між ін-
шым, пен сі я нер ка ўзга да ла, што ка лісь ці даў-
но ў яе жыц ці зда ры ла ся па доб ная сі ту а цыя: 
яна са ма знай шла згуб ле ную вя лі кую су му 
гро шай і вяр ну ла яе ўла даль ні ку. Яна ад зна-
чы ла, што, на пэў на, і ёй да па мог Бог, па коль кі 
сум ка тра пі ла ў ру кі доб ра га ча ла ве ка.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

На двор'еНа двор'е  �� ЦЯП ЛО ВЯР ТА ЕЦ ЦА

Доб рыя лю дзіДоб рыя лю дзі  ��
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Гэ тыя ты ту лы па пра ве атрым лі ва юць жан чы ны — пе ра мож цы 
рэс пуб лі кан ска га кон кур су, якія да сяг ну лі знач ных 
пос пе хаў у пра фе сіі, біз не се, 
гра мад скай дзей нас ці, вы ха ван ні дзя цей, 
зра бі лі вя лі кі ўнё сак у ад ра джэн не 
ду хоў нас ці і куль ту ры на цыі, 
раз віц цё вёс кі, па ка за лі ўзор мі ла сэр нас ці 
і да бры ні...

— Вель мі ра дуе той факт, што ўвесь час свай го іс-
на ван ня гэ ты кон курс вы клі кае ін та рэс у гра мад стве, 
ад кры вае но выя ім ёны і пры цяг вае ўдзель ніц з усіх аб-
лас цей кра і ны, — ка жа су стар шы ня Бе ла рус ка га са-
ю за жан чын Ан та ні на МО РА ВА (на фота). — Што год 
мы ана лі зу ем вы ні кі па пя рэд ня га кон кур су і на ўзроў ні 
рэс пуб лі кан ска га арг ка мі тэ та ма ем пра ва пе-
ра гля даць коль касць і змест на мі на цый.

Ура чыс та, ду шэў на, свя точ наУра чыс та, ду шэў на, свя точ на  ��

ГЕ РА І НІ НА ША ГА ЧА СУ

2

Сёння вы біт ным су ай чын ні цам бу дуць пры су джа ны 
га на ро выя зван ні «Жан чы на го да»

КРАСАВІК — МЕСЯЦ УРАДЖАЙНЫ
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«Тэлебарометр» 
стаў 

брэндам 
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