
Учо ра ў Мін скім ра ё не ад быў ся чар го вы аў кцы ён 
па про да жы зя мель ных участ каў у пры ват ную 
ўлас насць фі зіч ным асо бам. Пры па вы ша най ак-
тыў нас ці па куп ні коў з ма ла тка бы лі пра да дзе ны 
лі та раль на ўсе ло ты. Най боль шую ці ка васць лю-
дзі з гра шы ма пра яві лі да ўчаст каў у Ко пі шчы, 
Ра там цы і За слаўі.

Тар гі па ча лі ся з Ба раў лян ска га сель са ве та. Тры 
ўчаст кі ў вёс цы Ко пі шча бы лі вы стаў ле ны на аў кцы ён 
па ад ноль ка вай па чат ко вай ца не — за 390 млн руб лёў. 
На ўсе гэ тыя ўчаст кі без ка му ні ка цый пер ша па чат-
ко ва бы ло па да дзе на ад 4 да 6 за яў. У вы ні ку га ра-
чых тар гоў най да ра жэй на аў кцы ё не быў пра да дзе-
ны ме на ві та пер шы лот — учас так за 650 млн руб лёў 
(65 ты сяч до ла раў). Два ас тат нія ўчаст кі бы лі пе ра-
да дзе ны ў пры ват ную ўлас насць ад па вед на за 519 і 
580 млн руб лёў. Іс тот на па вя лі чыў ся па чат ко вы кошт 
(290 млн руб лёў) участ ка з элект рыч нас цю ў вёс цы Кур-
га ны Ба раў лян ска га сель са ве та, які быў рэа лі за ва ны 
за 440 млн руб лёў.

Жда но віц кі сель са вет вы стаў ляў на тар гі 3 зя мель-
ныя ўчаст кі: адзін — у Жда но ві чах і два — у Ра там цы. 
На лот у Жда но ві чах знай шоў ся толь кі адзін прэ тэн-
дэнт, та му тар гі па ім не пра хо дзі лі. Па жа дан ні за яў ні ка 
ён бу дзе пра да дзе ны яму па па чат ко вай ца не, якая па-
вя ліч ва ец ца на 5%. Участ кі ў Ра там цы ўжо ка рыс та лі ся 
па вы ша ным по пы там. На адзін з іх бы ло па да дзе на 

7 за яў, а на дру гі — 9. Учас так 0,12 га з элект рыч нас цю 
і га зам па за вул ку Лі ней на му пра да дзе ны за 519 млн 
руб лёў, а на дзел пло шчай 12 со так без ка му ні ка цый 
па вул. Алім пій скай — за 382 млн руб лёў.

Сур' ёз ным по пы там учо ра ка рыс та лі ся ло ты і ў За-
слаўі. На два ўчаст кі пло шчай 10 і 15 со так без ка му ні-
ка цый прэ тэн да ва лі ад па вед на 8 і 4 за яў ні кі. У вы ні ку 
ца на на адзін лот з 88 млн руб лёў па вя лі чы ла ся да 228 
млн руб лёў, а на дру гі — з 132 млн да 260 млн руб лёў 
($26 тыс.). Учас так пло шчай 9 со так з элект рыч нас цю і 
га зам па вул. Пры азёр най меў аж но 9 за яў. Та му па чат-
ко вы кошт у 146 млн па вя лі чыў ся да 470 млн руб лёў.

Ла шан скі сель са вет вы ста віў на аў кцы ён два зя-
мель ныя ло ты — у вёс ках Дзі на ра ві чы і Кру ты. Участ кі 
па 15 со так част ко ва з ка му ні ка цы я мі пра да дзе ны ад-
па вед на за 108 і 90 млн руб лёў.

У вёс цы Гуз га лаў ка Лу га вас ла бад ско га сель са ве та 
пра да ваў ся ўчас так (15 со так) з усі мі ка му ні ка цы я мі. На 
яго прэ тэн да ва лі 6 ча ла век. У вы ні ку па чат ко вая ца на 
ло та з 95 млн пад ня ла ся да 298 млн руб лёў. Шар шун скі 
сель са вет вы стаў ляў на тар гі ў вёс ках Да шкі і Пух ля кі 
па ад ным участ ку, і яны бы лі пра да дзе ны. Апош ні лот 
пры па чат ко вым кош це 25 млн руб лёў рэа лі за ва ны 
за 40 млн (4 ты ся чы до ла раў). На ступ ны аў кцы ён па 
про да жы зя мель ных участ каў у пры ват ную ўлас насць 
у Мін скім ра ё не ад бу дзец ца 11 кра са ві ка.

Сяр гей КУР КАЧ.
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Сяр гей ПУ ЗА КОЎ, пер шы на-
мес нік на чаль ні ка га лоў на га 
ар га ні за цый на-ма бі лі за цый-
на га ўпраў лен ня Ге не раль на га 
шта ба Уз бро е ных Сіл:

«Пы тан не ска ра чэн ня пра-
цяг лас ці тэр мі но вай ва ен най 
служ бы па куль не раз гля да ец-
ца. На пра мую гэ та за ле жыць 
ад па трэ бы вой скаў у но вым 
па паў нен ні ў кож ным пры-
зы ве. Пра сцей ка жу чы, чым 
ка ра цей шыя тэр мі ны ва ен най 
служ бы, тым больш гра ма дзян 
не аб ход на пры зы ваць для яе 
пра хо джан ня. Іс ну ю чыя сён-
ня тэр мі ны ва ен най служ бы 
і коль касць вы зна ча ных за ко-
нам пад стаў для ад тэр мі но-
вак і вы зва лен ня ад пры зы ву на 
тэр мі но вую ва ен ную служ бу, 
служ бу ў рэ зер ве за бяс печ ва-
юць па трэ бы ў кам плек та-
ван ні вой скаў. А ска ра чэн не 
тэр мі наў служ бы за па тра буе і 
ска ра чэн ня коль кас ці пад стаў 
для ад тэр мі но вак і вы зва лен ня 
ад пры зы ву».

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 05.04.2014 г. 
Долар ЗША    9900,00
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З 1 кра са ві ка та рыф ныя 
стаў кі ўчаст ко вым ура чам-тэ-
ра пеў там і ўра чам-пе ды ят рам, 
ура чам агуль най прак ты кі, а 
так са ма ўра чам, якія аказ-
ва юць хут кую мед да па мо гу, 
па вя лі ча ны на 40 пра цэн таў. 
Участ ко вым мед сёст рам, па-
моч ні кам ура ча па ам бу ла-
тор на-по лі клі ніч най да па мо зе, 
мед сёст рам агуль най прак ты-
кі, фель ча рам, мед ра бот ні кам 
фель чар ска-аку шэр скіх пунк-
таў і мед ра бот ні кам, якія ма-
юць ся рэд нюю ме ды цын скую 
аду ка цыю, аказ ва юць хут кую 
мед да па мо гу, — на 30 пра цэн-
таў. На 20 пра цэн таў па вы ша-
ны та рыф ныя стаў кі са ні тар-
кам хут кай мед да па мо гі.

«Бе ла рус наф та» пла нуе ў 
гэ тым го дзе ўдвая па вя лі чыць 
коль касць аў та за пра ва чных 
стан цый, якія пра цу юць на со-
неч най энер гіі. Та кім чы нам, у 
фір мен най сет цы аб' яд нан ня 
бу дзе во сем со неч ных АЗС, у 
кож най воб лас ці рэс пуб лі кі.

У Мін ску 18 кра са ві ка прой-
дзе ак цыя па льгот ным ля-
чэн ні лю дзей, якія па ку ту юць 
ад ал ка голь най за леж нас ці, 
ме та дам ка дзі ра ван ня або 
пад шыў кі. Для та го каб стаць 
удзель ні кам ак цыі, не аб ход на 
па зва ніць з 9.00 да 16.00 па 
тэ ле фо не 292-31-03.

Рэпартаж 
з мінскага 

выцвярэзніка

Чым небяспечныя 
скарыстаныя 

батарэйкі?

По шук ква та ран таў — 
спра ва да лі кат ная

Пер шае пы тан не, якое 
ўзні кае ў гас па да роў сва-
бод най ква тэ ры, ты чыц ца 
са мо га ме ха ніз му пад бо ру 
ча со вых жы ха роў гэ та га 
жыл ля. Па мыл кай бу дзе 
ўжо тое, ка лі «све жы» ква-
тэ раз дат чык пач не пра па-
на ваць сваю ква тэ ру зна-
ё мым, сяб рам, зна ё мым 
сяб роў ці сяб рам зна ё мых 
і г. д. З ад на го бо ку, та кім 
«сва ім» ква та ран там звы-
чай на пра па ну ец ца кры ху 

мен шы цэн нік арэн ды, бо 
«рваць» гро шы па поў най не-
як атрым лі ва ец ца ня зруч на. 
У гэ тым вы пад ку гас па да ру 
сва бод ных мет раў зда ец-

ца, што зна ё мы па ста я лец 
бу дзе ста віц ца да ква тэ ры 
больш бе раж лі ва. На пэў на, 
у пер шы ме сяц ці два так яно 
і бу дзе, а по тым та кое род-
нае па мяш кан не мож на ўжо 
і не па знаць... Спра ва ў тым, 
што па зна ём стве праз трэ-

ція ру кі ква тэ ра звы чай на 
зда ец ца без афарм лен ня, 
а гэ та раз ня воль вае ча-
со вых жы ха роў. Зла ма лі 
мэб лю, са пса ва лі сан тэх-
ні ку, па крэм за лі шпа ле ры 
— гэ та толь кі «кве тач кі», 
які мі мо гуць «ашчас лі-
віць» вас сяб ры сяб роў. 
Пры му сіць вы пра віць усё 
гэ та праз ва шых зна ё мых 
да во лі праб ле ма тыч на, 
бо да моў ле насць аб па-
доб ных ню ан сах не бы ла 

за фік са ва на на па пе ры. А 
лю дзі роз ныя бы ва юць, тым 
больш ка лі спра ва ты-
чыц ца гро шай. 6

Жыл лё на пра катЖыл лё на пра кат  ��

ПАД ВОД НЫЯ КА МЯ НІ 
ПРЫ ВАТ НАЙ АРЭН ДЫ

Уладальніку здым най ква тэ ры трэ ба ўваж лі ва скла даць да га вор
Да апош ня га ча су на ша га зе та па ста ян на пра па ноў ва ла 
сва ім чы та чам ана ліз раз віц ця рын ку арэнд на га жыл-
ля. Га лоў ным чы нам, мы раз гля да лі апош нія тэн дэн цыі 
гэ та га сек та ра па цэ на вым кі рун ку, а так са ма да ва лі 
па ра ды бу ду чым ква та ран там. Сён ня мы па спра бу ем 
да па маг чы гас па да рам жыл ля — тым улас ні кам, хто 
збі ра ец ца здаць сваю ква тэ ру па за ко не, за ра біць гро-
шай, а по тым аб гэ тым не шка да ваць.

Ін ды ві ду аль нае бу даў ніц тваІн ды ві ду аль нае бу даў ніц тва  ��

ВЕС НА ВОЕ «ПА ЛЯ ВАН НЕ» 
НА ЗЯ МЕЛЬ НЫЯ ЎЧАСТ КІ

Кошт участ каў пад Мінск ам склаў ад 4 да 65 ты сяч до ла раў

У ПАР ЛА МЕН ЦЕ ЛАТ ВІІ АБА КРА ЛІ ДЭ ПУ ТА ТАЎ
У за лу па ся джэн няў пар ла мен та Лат віі 

пра нік лі зла дзеі. Пра гэ та па ве дам ляе DЕLFІ. 
Ін цы дэнт ад быў ся ве ча рам 3 кра са ві ка пас-
ля чар го ва га пле нар на га па ся джэн ня. Па-
вод ле звес так вы дан ня, зла мыс ні кі скра лі 
пар та тыў ныя кам п'ю та ры ў трох ча ла век — 
ві цэ-спі ке ра Анд рэя Кля менць е ва, дэ пу та таў 
Дзін тар са Рас нач са і Яні са Ву цан са. Знік лая 
тэх ні ка зна хо дзі ла ся на іх пра цоў ных ста-
лах. Як за явіў Кля менць еў у ін тэр в'ю ра дыё 

Bаltkоm, вы кра дзе ныя кам п'ю та ры не змя шча лі ні я кай каш тоў най ін фар ма цыі. 
Сля доў уз ло му на мес цы зда рэн ня не вы яў ле на. Між тым тра піць у бу ды нак 
пар ла мен та Лат віі мож на толь кі па спе цы яль ным про пус ку. Па крыў джа ным 
дэ пу та там вы да лі но выя кам п'ю та ры. Па лі цыя рас па ча ла кры мі наль ную спра-
ву.

УКРА ІН СКУЮ МІ ЛІ ЦЫЮ 
ПЕ РАЙ МЯ НУ ЮЦЬ 
У ПА ЛІ ЦЫЮ

Урад Укра і ны рас пра ца ваў за ко на пра ект, 
якім мі лі цыя бу дзе рэ ар га ні за ва на ў па лі цыю, 
па ве да міў пер шы ві цэ-прэм' ер Укра і ны Ві таль 
Ярэ ма ў ін тэр в'ю Укрін форм. У да ку мен це вы зна ча на, што па лі цыя — гэ та 
пра ва ахоў ны ор ган, на які ўскла дзе на, у пры ват нас ці, за бес пя чэн не бяс пе-

кі гра ма дзян, іх кан сты ту цый ных пра воў і 
сва бод. У су вя зі з гэ тым пра па ну ец ца но-
вая струк тур ная ма дэль МУС, удак лад ніў 
чы ноў нік. «Сён ня МУС Укра і ны з'яў ля ец-
ца мі ніс тэр ствам мі лі цыі, а насамрэч у яго 
склад па він ны ўва хо дзіць па меж ні кі, МНС, 
На цы я наль ная гвар дыя, фі нан са вая па лі-
цыя», — рас тлу ма чыў Ярэ ма.

ЗША СТВА РЫ ЛІ АНА ЛАГ 
«ТВІ ТА РА» ДЛЯ КУ БЫ 
З МЭ ТАЙ АР ГА НІ ЗА ЦЫІ 
ПРА ТЭС ТАЎ

ЗША ства ры лі за сна ва ную на тэкс та вых па-
ве дам лен нях са цы яль ную сет ку, якая мае на 
мэ це ак ты ві за цыю пра тэс таў на Ку бе, пры знаў 
прэс-сак ра тар Бе ла га до ма Джэй Кар ні, пе ра-
да юць ін фар ма генц твы. Як па ве да мі ла агенц-
тва «Аса шы эй тэд Прэс», па чы на ю чы з 2009 го-
да ўла ды ЗША та ем на фі нан са ва лі ства рэн не 
на Ку бе «ку бін ска га «Тві та ра» — са цы яль най 
сет кі, ство ра най для вя дзен ня ан ты ўра да вай 
пра па ган ды ў аст раў ной дзяр жа ве. Агенц тва 
пра вя ло ўлас нае рас сле да ван не аб ста він гэ-
тай апе ра цыі, у хо дзе яко га вы свет лі ла ся, што 
ін тэр нэт-пра ект ZunZunео або «ку бін скі «Тві-
тар» на пі ку сва ёй ак тыў нас ці меў на вост ра ве 
да 40 тыс. пад піс чы каў. ЗША ўтой ва лі сваё 
да чы нен не да ства рэн ня гэ тай сет кі з да па мо-
гай пад стаў ных кам па ній, а так са ма шля хам 
на кі ра ван ня тра фі ку праз ін шыя кра і ны. Сам 
пра ект ку ры ра ваў ся аме ры кан скім Агенц твам 
па між на род ным раз віц ці (USАІD), якое пра цуе 
пад эгі дай Дзярж дэ парт амен та. У су вя зі з сі-
ту а цы яй ку бін скі МЗС за клі каў ЗША па ва жаць 
між на род нае пра ва, у тым лі ку Ста тут ААН, 
і спы ніць не ле галь ныя і пад рыў ныя дзе ян ні 
су праць Ку бы.

ПЕРС ПЕК ТЫЎ НЫЯ 
ПРА ЕК ТЫ 

Ў РОЗ НЫХ СФЕ РАХ
У Бе ла ру сі і Ка луж скай воб лас ці ёсць вя лі кі 
па тэн цы ял для па шы рэн ня су пра цоў ніц тва

Пра гэ та за явіў Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка на су-
стрэ чы з гу бер на та рам ра сій ска га рэ гі ё на Ана то лем Ар-
та мо на вым.

Ка луж ская воб ласць з'яў ля ец ца даў нім і важ ным ганд лё вым 
парт нё рам Бе ла ру сі, ба кі звяз ва юць шмат га до выя пра мыя парт-
нёр скія су вя зі, якія ма юць тры ва лую гіс та рыч ную, дзе ла вую і 
гу ма ні тар ную асно вы. Уза ем ны та ва ра зва рот у 2013 го дзе склаў 
амаль $ 570 млн.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ба кі ўжо ак тыў на ўза е ма дзей ні ча юць 
у бу даў ні чай сфе ры: бе ла рус кія ар га ні за цыі ўзво дзяць у Ка луж-
скай воб лас ці жы лыя да мы, у шэ ра гу вы пад каў з вы ка ры стан нем 
бе ла рус кіх тэх на ло гій і ма тэ ры я лаў. «Мяр кую, вар та вый сці на 
но вы этап і пры сту піць да ўдзе лу ў пра ек та ван ні і бу даў ніц тве 
вы твор чых і інф ра струк тур ных аб' ек таў», — лі чыць бе ла рус кі 
лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на тое, што Ка луж ская 
воб ласць і Бе ла русь ма юць раз ві тую пра мыс ло васць. На яго дум-
ку, гэ ты фак тар дык туе не аб ход насць пра пра цоў кі ва ры ян таў вы-
твор чай ка а пе ра цыі аж да ства рэн ня су мес ных прад пры ем стваў 
як у Бе ла ру сі, так і ў гэ тым ра сій скім рэ гі ё не.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што Бе ла русь га то ва па дзя ліц ца 
з ка луж скі мі аг ра ры я мі во пы там у сель скай гас па дар цы, а так са ма 
прак тыч ны мі на пра цоў ка мі па ачыст цы ва ды, якія з'я ві лі ся дзя-
ку ю чы 12-га до вай рэа лі за цыі пра гра мы «Чыс тая ва да». У ба коў 
ёсць так са ма вя лі кі ня вы ка ры ста ны па тэн цы ял су пра цоў ніц тва ў 
на ву ко ва-тэх ніч най сфе ры, у тым лі ку ў атам най энер ге ты цы, у 
сфе ры кас міч ных, ме ды цын скіх, ін фар ма цый ных тэх на ло гій і па 
пы тан нях энер га эфек тыў нас ці.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за кра нуў у хо дзе су стрэ чы і пы тан ні 
ўза е ма ад но сін з Ра сі яй, па ве дам ляе Бел ТА. Прэ зі дэнт ад зна чыў, 
што апош нім ча сам з'я ві ла ся за над та шмат зда га дак і ін сі ну а цый. 
«Ні бы та Лу ка шэн ка спра буе вы ка рыс тоў ваць праб ле мы, якія 
ўзнік лі ў Ра сіі, на сваю ка рысць. Ве да е це, іды ё там быў бы той, 
хто не вы ка рыс тоў ваў ней кія маг чы мас ці. Але за пом ні це: што б я 
ні ра біў ця пер, раз маў ля ю чы з Укра і най, За ха дам, Ус хо дам і г.д., 
я ні вод на га кро ку не раб лю без узгад нен ня з кі раў ніц твам Ра сій-
скай Фе дэ ра цыі, ка лі пы тан не ты чыц ца Ра сіі», — ска заў кі раў нік 
бе ла рус кай дзяр жа вы.

«Та му даю на гэ тае пы тан не пра мы і дак лад ны ад каз: ка лі трэ-
ба бу дзе Ра сіі, каб мы за яе пра ца ва лі ва Укра і не, мы гэ та бу дзем 
ра біць. Ка лі трэ ба бу дзе Ра сіі, каб мы еха лі за тры дзе вяць зя мель 
і ка рысць ёй пры но сі лі, мы гэ та бу дзем ра біць», — пад крэс ліў 
бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас тлу ма чыў, што, па-пер шае, гэ та «ў 
ін та рэ сах на ша га род на га бра та» і, па-дру гое, гэ та не су пя рэ чыць 
на шым ін та рэ сам.

Што ты чыц ца санк цый, уве дзе ных За ха дам су праць Ра сіі, Прэ-
зі дэнт лі чыць іх «поў ным трыз нен нем і глуп ствам». Да та го ж, на 
дум ку бе ла рус ка га лі да ра, «яны аб' яд ноў ва юць ва кол праб лем, 
якія ёсць унут ры той ці ін шай кра і ны, усю на цыю, увесь на род». 
«Та му да вай це бу дзем пра ца ваць так, каб нас по тым не па пі ка лі 
тым, што мы не ска рыс та лі ся гэ тым спры яль ным мо ман там», — 
ска заў Прэ зі дэнт.

УЗА ЕМ НЫЯ ПЛЮ СЫ
Бе ла русь да маў ля ец ца аб су пра цоў ніц тве з Бан кам ганд лю 
і раз віц ця кра ін Ус ход няй і Паўд нё вай Аф ры кі па пы тан ні 
са дзей ні чан ня ў раз віц ці ганд лю і ажыц цяў лен ні ін вес ты-
цый на Аф ры кан скім кан ты нен це. Пра гэ та іш ла раз мо ва 
на су стрэ чы Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі 
з прэ зі дэн там, га лоў ным вы ка наў чым ды рэк та рам гэ та га 
бан ка Ад ма су Та дэ сэ, па ве дам ляе Бел ТА.

«Мы га то выя пра ца ваць з Аф ры кай, тым больш у нас ёсць 
во пыт са вец кіх ча соў. Мы бу дзем пра да ваць ту ды свой та вар і 
ства раць су мес ныя прад пры ем ствы для вы твор час ці ад па вед на га 
та ва ру, бу дзем ін вес та ваць у Аф ры ку», — за явіў кі раў нік бе ла-
рус кай дзяр жа вы. Але, на яго дум ку, «без пад трым кі фі нан са вых 
ін сты ту таў вель мі скла да на гэ та зра біць». « Ка лі вы нам да па мо-
жа це прый сці ў Аф ры ку, ду маю, банк ад гэ та га атры мае толь кі 
плю сы», — звяр нуў ся Аляк сандр Лу ка шэн ка да Ад ма су Та дэ сэ.

Той у сваю чар гу вы ка заў упэў не насць, што су пра цоў ніц тва 
бу дзе ўза е ма вы гад ным. «Бе ла русь даў но вя до мая ў Аф ры цы, і 
не ка то рыя бе ла рус кія ганд лё выя мар кі ва ўсіх на слы ху. Мы ўжо 
пра вя лі пэў ныя су стрэ чы, і на шы ак цы я не ры і ўра ды на шых кра ін 
за ці каў ле ны ў ад наў лен ні парт нёр скіх ад но сін, у тым лі ку ў ва шым 
рэ гі ё не. Мы за ці каў ле ны ў на вя дзен ні но вых мас тоў, ад крыц ці 
но вых маг чы мас цяў», — ска заў кі раў нік бан ка. «Аф ры ка хут ка 
раз ві ва ец ца, але для да лей ша га раз віц ця па трэб ны моц ныя, на-
дзей ныя парт нё ры», — да даў ён.

Раз віц цё аг ра эка ту рыз му ў 
Бе ла ру сі на бі рае аба ро ты. 
Пра ін та рэс, які вы клі кае гэ-
тая тэ ма ў гра мад стве, свед-
чыць і рэс пуб лі кан скі твор чы 
кон курс на леп шае асвят лен-
не тэ мы аг ра эка ту рыз му, 
пра ве дзе ны па іні цы я ты ве 
Бе ла грап рам бан ка.

Ужо ця гам ся мі га доў Бе л -
а грап рам банк са дзей ні чае раз віц-
цю аг ра эка ту рыз му ў Бе ла ру сі па 
мно гіх кі рун ках: ар га ні зуе ці ка выя 
пра ек ты ў гэ тай сфе ры, аказ вае 
крэ дыт ную пад трым ку тым, хто 
раз ві вае яе. Спры чы ні ла ся да гэ-
тай спра вы і «Звяз да», якая не ад-
ной чы пі са ла пра рэс пуб лі кан скі 
кон курс «Леп шая аг ра эка ся дзі ба 
го да», што ўжо пяць ра зоў пра хо-
дзіў пры пад трым цы бан ка.

Твор чы кон курс так са ма быў 
ар га ні за ва ны ў ме жах ме ра пры-
ем стваў, на кі ра ва ных на па пу ля-
ры за цыю на цы я наль на га сель ска-
га ту рыз му і прад пры маль ніц кай 
дзей нас ці ў гэ тай га лі не. Су ар га-
ні за та ра мі кон кур су вы сту пі лі Мі-
ніс тэр ства ін фар ма цыі Бе ла ру сі 
і Бе ла рус кае гра мад скае аб' яд-

нан не «Ад па чы нак у вёс цы». Сам 
кон курс пра хо дзіў з 1 лі пе ня 2013 
го да да 31 сту дзе ня 2014 го да па 
пя ці на мі на цы ях: «Дру ка ва ныя 
рэс пуб лі кан скія СМІ і ін фар ма-
цый ныя агенц твы», «Дру ка ва ныя 
рэ гі я наль ныя СМІ», «Тэ ле ві зій ныя 
і ра дыё вя шчаль ныя СМІ», «Ін тэр-
нэт-рэ сур сы», «Май стэр ства і 
крэ а тыў». Ура чыс тая цы ры мо нія 
ўзна га ро джан ня ад бы ла ся ў азда-
раў лен чым цэнт ры «Са сно вая» 
пад Мінск ам — ад ным з леп шых 
аг ра ту рыс тыч ных аб' ек таў дач-
чы на га сель гас прад пры ем ства 
«Азяр ыц кі-Аг ра».

Удзель ні каў цы ры мо ніі цёп ла 
па ві таў стар шы ня праў лен ня 
Бе ла грап рам банк Ула дзі мір 
ПАД КА ВЫ РАЎ. Ён па він ша ваў 
пе ра мож цаў, вы ка заў шы спа дзя-
ван не, што і на да лей жур на лісц-
кая су поль насць бу дзе ад гу ка цца 
на іні цы я ты вы Бе ла грап рам бан ка 
і су мес ны мі на ма ган ня мі ўдас ца 
сфар мі ра ваць мак сі маль на шы-
ро кую ін фар ма цый ную пра сто ру, 
якая да зво ліць зра біць сель скі 
ту рызм ма са вым як для на шых 
су ай чын ні каў, так і для за меж ных 
гас цей. Кі раў нік бан ка пад крэс ліў, 

што пад трым ка аг ра эка ту рыз му 
з'яў ля ец ца важ най са цы яль най 
за да чай Бе ла грап рам бан ка, ус-
кла дзе най на яго Прэ зі дэн там 
Бе ла ру сі.

Звяр та ю чы ся да ўдзель ні каў 
цы ры мо ніі, пер шы на мес нік мі-
ніст ра ін фар ма цыі Лі лія АНА НІЧ 
пад крэс лі ла ак ту аль насць та ко га 
кон кур су ся род жур на ліс таў, пе ра-
мож цаў яко га ад зна чы лі пры за мі і 
дып ло ма мі. Яна кан ста та ва ла рост 
ці ка вас ці ся род СМІ і ін тэр нэт-рэ-
сур саў да кон курс най тэ ма ты кі, ад-
зна чыў шы асаб лі вую ро лю і ўклад 
рэ гі я наль най прэ сы і элект рон ных 
СМІ. Лі лія Ана ніч па дзя ка ва ла кі-
раў ніц тву бан ка за су мес ную пра-
цу, вы ка заў шы ўпэў не насць, што 
іні цы я ты ва зной дзе свой пра цяг, 
а ўдзел у кон кур се ста не яшчэ 
больш ма са вым і якас ным.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

Су мес ная пра цаСу мес ная пра ца  ��

СЕЛЬ СКАЕ АСЯ РОД ДЗЕ НА ТХНІ ЛА 
НА ТВОР ЧАСЦЬ

ДАБРЫНЯ, МУЖНАСЦЬ ДАБРЫНЯ, МУЖНАСЦЬ 
І МУДРАСЦЬ — І МУДРАСЦЬ — 
РОДУ ЖАНОЧАГАРОДУ ЖАНОЧАГА

Га на ро выя зван ні яго лаў рэ а так атры ма лі 
17, а дып ла мант ка мі ста лі яшчэ 

35 бе ла ру сак, якія да сяг ну лі за апош ні год 
вяр шы няў не толь кі ў сва ёй пра фе сій най 

сфе ры, але і ў гра мад скай дзей нас ці, 
у даб ра чын ным ру ху, у спра ве вы ха ван ня 

дзя цей, у раз віц ці вёс кі, у за ха ван ні 
ду хоў ных і ма раль ных каш тоў нас цяў, 

у біз не се...

Пе рад па чат кам ура чыс тай цы ры мо ніі стар-
шы ня праў лен ня На цы я наль на га бан ка Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь (якая да та го ж ужо 15 га доў 
уз на чаль вае гра мад скае аб' яд нан не «Бе ла-
рус кі са юз жан чын») На дзея Ер ма ко ва раз-
мо вы аб маг чы май дэ на мі на цыі і яе тэр мі нах 
пад трым лі ва ла не ах вот на, на гад ва ю чы, што 
са бра лі ся не дзе ля гэ та га, і га ва рыць вар та зу-
сім пра ін шае — жан чын, дзя цей, вя лі кія сем'і: 
«Гэ та са мае дроб нае пы тан не — вы пус ціць 
но выя гро шы. Знач на больш скла да на зра біць 
так, каб яны з'я ві лі ся дак лад на ў па трэб ны мо-
мант, каб не да вя ло ся праз два-тры га ды за-
пус каць ад ва рот ны пра цэс. На огул, трэ ба, каб 
у па го ні за гра шы ма, за ўсі мі гэ ты мі мод ны мі 
сло ва мі — дэ на мі на цыя, дэ валь ва цыя, ін фля-
цыя — мы не за бы лі ся пра ба гац це ду хоў нае, 
пра звы чай нае ча ла ве чае жыц цё».

За тое На дзея Анд рэ еў на з усмеш кай ві-
та ла ідэю, каб на бу ду чых но вых бе ла рус-

кіх гра шах бы лі зме шча ны парт рэ ты 
сла ву тых су ай чын ніц, і з пры ем нас цю 
ад зна ча ла, што за шэсць га доў пра вя-
дзен ня ў Бе ла ру сі маш таб на га кон кур-
су «Жан чы на го да» ці ка васць да яго не 
змен шы ла ся: «Ця пер на шы жан чы ны 
за га дзя ча ка юць гэ та га кон кур су. Не 
ўсе мо гуць быць яго ўдзель ні ца мі і тым 
больш пе ра мож ца мі, але на ват прос та 
па бы ваць на свя це, ку ды з'яз джа юц-
ца жан чы ны з усёй рэс пуб лі кі — гэ та 
ад мет ная па дзея для кож най. Я сён ня 
на зі ра ла, з якім на стро ем гос ці за хо-
дзяць у за лу — усе ўсмі ха юц ца, ва ўсіх 
ра дас на на ду шы. Хо чац ца па жа даць 
усім жан чы нам, якія ма раць пра ўдзел 
у гэ тым кон кур се, імк нуц ца, ста віць 
мэ ты і да ся гаць іх, жа даць 
пе ра мо гі і пе ра ма гаць».

Учо ра ў Мін ску ад быў ся фі нал Учо ра ў Мін ску ад быў ся фі нал 
VІ рэс пуб лі кан ска га кон кур су VІ рэс пуб лі кан ска га кон кур су 
«Жан чы на го да-2013»«Жан чы на го да-2013»
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Іншы свет. 
Дзеці-

аўтысты
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Вольга КАЛІНСКАЯ – педагог з 20-гадовым стажам і шматдзетная маці 
з Акцябрскага раёна.

Святлана НОВАК – настаўніца з вёскі Малоткавічы 
Пінскага раёна, выводзіла дзяцей з пажару.

Ала ЦУПЕР – нарадзіўшы дзіця, вярнулася 
ў вялікі спорт і стала алімпійскай чэмпіёнкай.


