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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 17.04.2014 г. 
Долар ЗША    9940,00
Еўра 13750,00
Рас. руб. 275,50
Укр. грыўня 871,93

Ка ман дзі роў ка па пісь муКа ман дзі роў ка па пісь му  ��

«АФ РЫ КАН СКІЯ» 
СТРАС ЦІ

Пра фі лак ты ка су праць чу мы сві ней за кра ну ла 
ін та рэ сы вяс коў цаў Мсці слаў ска га ра ё на

На го дай для ка ман дзі-
роў кі ў гэ ты ра ён стаў 
зва рот жы ха роў аг ра га-
рад коў Ся лец і Пад луж-
жа. Абу раль ныя па ру-
шэн ні, пра якія па ве дам-
ляў не вя до мы ад ра сант, 
іс на ва лі, па яго сло вах, 
на ад ной са сві на га доў-
чых фер маў ра ё на. І гэ та 
ў той час, ка лі ўсе на во-
кал за кла по ча ны не да пу-
шчэн нем рас паў сюдж ван ня аф ры кан скай чу мы па све це.

Фак ты і ка мен та рыі
Пад пры цэл аў та ра скар гі тра пі лі 2 мсці слаў скія гас па дар кі — «Сож-

Аг ра» і імя Ча па е ва. І больш за ўсё да ста ла ся пер шай, дзе зна хо дзіц ца 
не вя лі кая сві на фер ма. Па ве дам ля ла ся, што там ад сут ні чае бія ла гіч ная 
аба ро на, ня ма сан пра пуск ні коў, транс парт бес пе ра шкод на за яз джае і 
вы яз джае на тэ ры то рыю. А на ма лоч на та вар най фер ме СВК імя 
Ча па е ва — бруд і ан ты са ні та рыя.
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ВУЧ НІ — 
ПАД ПІЛЬ НЫМ 
ВІ ДЭА ВО КАМ

Ця пер, каб тра піць на ўро кі ў шко лу № 72 Го ме ля, вуч ні пры-
кла да юць да тур ні ке та імян ную элект рон ную карт ку. Усё па-
да рос ла му — як ва ўста но вах, дзе ўва ход для ста рон ніх асоб 
за ба ро не ны. Сіс тэ ма ві дэа на зі ран ня, уста ноў ле ная на гро шы 
шэ фаў з ТАА «Га рант», пра цуе па куль у тэс та вым рэ жы ме. 
Але і за ка рот кі тэр мін дак лад на вы свет лі ла ся, што менш ста ла 
пра гу лаў і спаз нен няў.

Дзе ці ёсць дзе ці. Ім ці ка ва, як дзей ні чае но вая апа ра ту ра, і та му не-
ка то рыя ча сам спра бу юць пад ма нуць яе: пра лез ці пад тур ні ке там, ка лі 
за бы лі карт ку до ма. Аб са лют ную боль шасць не здзі ві лі ме ры бяс пе кі 
ў шко ле. І не толь кі та му, што па тэ ле ві за ры рас каз ва юць аб роз ных 
па гро зах. Агуль ная кам п'ю та ры за цыя — гэ та, хут чэй, нор ма. Кі раў-
ніц тва ўста но вы га во рыць, што па куль уста ля ва ны толь кі тры ка ме ры 
ві дэа на зі ран ня, але па сту по ва кант роль ста не прак тыч на агуль ным. 
Баць кі мо гуць за мо віць у прад пры ем стве, якое аб слу гоў вае на ву-
чаль ную ўста но ву, і да дат ко вую па слу гу — СМС-па ве дам лен не, якое 
аў та ма тыч на пры хо дзіць, як толь кі іх дзі ця пе ра сту пае га нак шко лы, а 
дак лад ней, прай шло праз тур ні кет на ву чаль най уста но вы. Ін фар ма цыя 
пра тых, хто на за ня ткі не з'я віў ся, па сту пае да за ву ча, які тэ ле фа нуе 
пры не аб ход нас ці баць кам, каб вы свет ліць пры чы ну ад сут нас ці кан-
крэт на га вуч ня. За яў ка на хар ча ван не так са ма ро біц ца па вы ні ках 
на яў нас ці-ад сут нас ці вуч няў у шко ле. А зна чыць, не трэ ба, як 
ра ней, бе гаць па кла сах і збі раць гэ тую ін фар ма цыю.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
па цвяр джае па зі цыю бе ла рус ка га бо ку аб 
не аб ход нас ці лік ві да цыі ўсіх вы клю чэн няў 
і аб ме жа ван няў у бу ду чым Еў ра зій скім эка-
на міч ным са ю зе.

Аб гэ тым кі раў нік дзяр жа вы за явіў, пры ма-
ю чы з дак ла дам прэм' ер-мі ніст ра Мі ха і ла Мяс-
ні ко ві ча. Пад час дак ла ду Прэ зі дэнт па ці ка віў ся 
вы ні ка мі су стрэ чы кі раў ні коў ура даў «трой кі» 
ў Маск ве, якая пра хо дзі ла 15 кра са ві ка. «Гэ та 
вель мі важ на на пя рэ дад ні су стрэ чы кі раў ні-
коў дзяр жаў у Мін ску 29 кра са ві ка. Гэ та па він-
на быць этап ная, фун да мен таль ная су стрэ ча, 
па коль кі пас ля ўжо не за ста ец ца ча су на да-
пра цоў ку і пад пі сан не фак тыч на да га во ра аб 

эка на міч ным са ю зе», — ад зна чыў бе ла рус кі 
лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма па ці ка віў ся, як 
парт нё ры, і перш за ўсё Ра сій ская Фе дэ ра цыя, 
ус пры ма юць пра па но вы бе ла рус ка га бо ку. «А 
яны (пра па но вы. — БЕЛ ТА) аб са лют на нар маль-
ныя. Ка лі мы бу ду ем са юз і імк нём ся да та го, каб 
тут не бы ло ні я кіх ме жаў, зна чыць, не па він на 
быць ні я кіх вы клю чэн няў і аб ме жа ван няў у пе-
ра мя шчэн ні та ва раў, ра бо чай сі лы, ка пі та лу. 
Гэ та асноў ная мэ та. Та му мы з гэ та га зы хо дзім, 
— ска заў Прэ зі дэнт. — Шмат на гэ ты конт, вя-
до ма, спе ку ля цый, ні бы та мы ста вім са бе свае 
мэ ты і г.д. Як быц цам мы па він ны пра сле да ваць 
мэ ты Еў ра са ю за ці ЗША...».

«Кож ны мае свае мэ ты, але мы цал кам згод-
ны з ты мі мэ та мі, якія дэк ла ра ва ны, і ады хо дзіць 
ад гэ та га ні ў якім вы пад ку не ма ем на ме ру. Мы 
так са ма шмат што страч ва ем. У па раў на нні з 
Ра сі яй мы не вя лі кая кра і на і ра зу ме ем, ча го гэ-
та нам мо жа каш та ваць. Але, тым не менш, ка лі 
вы ра шы лі, мы ў гэ тым кі рун ку дзей ні ча ем»,  — 
да даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы пад час ра бо чай су стрэ чы 
даў шэ раг да ру чэн няў па эка на міч ных пы тан нях, 
звя за ных з ін вес ты цый най пра гра май, рэа лі за цы-
яй асоб ных пра ек таў. Ён па ста віў за да чу ак ты ві-
за ваць ра бо ту па праб лем ных прад пры ем ствах у 
лёг кай пра мыс ло вас ці, ін шых аб' яд нан нях і гас па-
дар чых та ва рыст вах, за якія ад каз вае ўрад.

АД СТУ ПАЦЬ АД МЭТ НЕ БУ ДЗЕМ

ЦЫТАТА ДНЯ

Пётр ПРА КА ПО ВІЧ, на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра:

«За да ча ўра да і На цы я наль на-
га бан ка — зняць усе аб ме жа-
ван ні па крэ ды та ван ні ма ло га 
і ся рэд ня га біз не су ў кра і не. Ду-
маю, нам удас ца гэ та зра біць 
у блі жэй шы час. Са мае га лоў-
нае — гэ та ра бо та на мес цах. 
Боль шасць пы тан няў вы ра-
ша юц ца на ўзроў ні аб лас цей 
і ра ё наў. Усе зва ро ты ма ло га і 
ся рэд ня га біз не су па він ны раз-
гля дац ца па прын цы пе ад на-
го акна. Пры чым ра біць гэ та 
трэ ба не ад клад на, без уся ля кіх 
за тры мак і з мак сі маль най фі-
нан са вай і ад мі ніст ра цый най 
пад трым кай. За раз до ля ма-
ло га і ся рэд ня га біз не су зай мае 
25% у ВУП Бе ла ру сі. У 2015 го-
дзе яго до ля па він на да сяг нуць 
30%, а да 2020-га  — не менш 
як 50%. Ка лі мы вый дзем на 
ўзро вень больш за 50% ма ло-
га і ся рэд ня га біз не су ў ВУП, 
то ра бо та на шай эка но мі кі 
ў цэ лым бу дзе па раў наль ная з 
пе ра да вы мі кра і на мі».

Усынаўленне: 
два бакі медаля
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Бы хаў ская птуш ка фаб ры ка «Аг ра лінк» спе цы я лі зу ец ца на 
вы твор час ці ін ку ба цый ных яек і су тач ных ку ра нят мяс ных 
па род, ува хо дзіць у лік прад пры ем стваў-лі да раў у Бе ла ру сі. 

Шмат га доў пра цуе на птуш ка фаб ры цы Ган на Чах лен ка (на 
фо та здым ку). Ёй да ве ра ны до гляд больш як дзе ся ці ты сяч 
ку ра нят.


