
— На тал ля Ва сіль еў на, рас-
ка жы це, якая ад каз насць за 
жорст кае абы хо джан не з жы-
вё ла мі пра ду гле джа на ў іс ну-
ю чым за ка на даў стве?

— У на шай кра і не за гэ та пра-
ду гле джа на ад мі ніст ра цый ная 
ад каз насць, але, як па каз вае 
прак ты ка, гэ тая нор ма не пра-

цуе, бо не па пя рэдж вае та кія не-
бяс печ ныя для гра мад ства дзе-
ян ні, як жорст кае абы хо джан не 
з жы вё ла мі. Ар ты кул 15.45 Ко-
дэк са аб ад мі ніст ра цый ных пра-
ва па ру шэн нях пра ду гледж вае 
па ка ран не за гі бель, ка лец тва 
і ка та ван не жы вёл у вы гля дзе 
штра фу ў па ме ры ад 10 да 30 
ба за вых ве лі чынь (сён ня гэ та ад 
1,5 да 4,5 млн руб лёў. — «Зв.») 
аль бо ад мі ніст ра цый ны арышт.

Пра та кол аб ад мі ніст ра цый-

ным пра ва па ру шэн ні за жорст кае 
абы хо джан не з жы вё ла мі скла да-
юць вы ка наў чыя ка мі тэ ты роз ных 
уз роў няў. На ту раль на, што звяр-
тац ца ту ды, ка лі лю дзі ба чаць факт 
жорст ка га абы хо джан ня з жы вё-
лай, ня зруч на, ды і са мі су пра цоў-
ні кі вы кан ка маў не вель мі ах вот на 
скла да юць та кія пра та ко лы. Як пра-
ві ла, яны вы клі ка юць гра ма дзя ні на, 
які ўтрым лі вае жы вё лі ну, а той ад-
маў ляе факт жорст ка га 
абы хо джан ня.
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Юрый ДА РА ГА КУ ПЕЦ, член 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па жыл лё вай 
па лі ты цы і бу даў ніц тве:

«Сён ня час та атрым лі ва-
ец ца так, што праб ле мы ў 
жыл лё ва-ка му наль най гас-
па дар цы вы ра ша юц ца толь-
кі та ды, ка лі па скар дзяц ца 
жы ха ры, але гэ та ня пра-
віль на. Праб лем ны мі мо ман-
та мі трэ ба зай мац ца не за-
леж на ад та го, па сту па юць 
скар гі ці не. І гэ тым, у прын-
цы пе, мо жа зай мац ца асоб-
ны спе цы я лі за ва ны ор ган. 
Ства раць гэ тую кант ра лю-
ю чую струк ту ру, ду ма ец ца, 
лепш за ўсё на ба зе іс ну ю чай 
ар га ні за цыі — на прык лад, 
Дзярж буд наг ля ду, дзе ўжо 
на пра ца ва на пэў ная ба за. Гэ-
тая ін спек цыя бу дзе кант ра-
ля ваць не толь кі ўтры ман не 
жыл фон ду, але і ажыц цяў-
ляць кант роль за ака зан-
нем жыл лё ва-ка му наль ных 
па слуг, рэ гу ля ваць, на коль кі 
яны ад па вя да юць са цы яль-
ным стан дар там».
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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Дзяр жаў ны ка мі тэт па на ву цы і 

тэх на ло гі ях (ДКНТ) Бе ла ру сі пла-
нуе вы плач ваць па $10 тыс. пе ра-
мож цам рэс пуб лі кан ска га кон кур-
су іна ва цый ных пра ек таў.

Про даж звыш 26,2 т пра дук таў 
(кан ды тар скіх вы ра баў, су ха фрук-
таў, кан сер ва ва най пра дук цыі і ін-
шых) і ка ля 38,6 тыс. та ва раў не хар-
чо вай гру пы (ца цак, вы ра баў лёг кай 
пра мыс ло вас ці, срод каў аса біс тай 
гі гі е ны і г.д.) быў за ба ро не ны ор га на-
мі дзяр жаў на га са ні тар на га на гля ду 
Бе ла ру сі за сту дзень—май за не вы-
ка нан не па тра ба ван няў, якія пра ду-
гле джа ны пры аба ро це та ва раў.

У рам ках пра ек та «Лет нія му-
зыч ныя асамб леі-2014», які рэа лі-
зуе Го мель скі па ла ца ва-пар ка вы 
ан самбль пры пад трым цы гар вы-
кан ка ма, адзін раз у два тыд ні па 
ня дзе лях на пра ця гу ўся го лет ня га 
пе ры я ду на пан ду се па ла ца Ру мян-
ца вых і Па ске ві чаў бу дуць іг раць 
леп шыя ар кест ра выя ка лек ты вы 
го ра да.

Мі ніс тэр ства ганд лю Бе ла ру сі 
вя дзе ра бо ту па пры цяг нен ні ААТ 
«Ал тай скі зна хар» да ад мі ніст ра-
цый най ад каз нас ці за не на леж ную 
рэ кла му сва ёй пра дук цыі, якая не 
за рэ гіст ра ва на на тэ ры то рыі на шай 
кра і ны ў якас ці ле ка вых срод каў.
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Тэ ма па вы шэн ня якас ці кар моў не ад ной чы 
аб мяр коў ва ла ся на са мым вы со кім уз роў ні. 
Не вы пад ко ва яна ака за ла ся ў цэнт ры ўва гі і 
пад час ня даў няй ра бо чай па езд кі Прэ зі дэн та 
ў Мін скую воб ласць — ад кар моў на ўпрост 
за ле жыць вы твор часць жы вё ла га доў чай 
пра дук цыі. Та му і па ча так ле та для сель гас-

прад пры ем стваў вы даў ся са праў ды га ра чым. 
Пер шы ўкос траў па ві нен быць за вер ша ны 
ўжо дня мі ва ўсіх рэ гі ё нах, акра мя са ма га 
паў ноч на га — Ві цеб шчы ны, якой да зво ле на 
не вя лі кая ад тэр мі ноў ка.
Як ідзе на рых тоў ка кар моў у рэ гі ё нах кра-
і ны, па ці ка ві лі ся на шы ка рэс пан дэн ты.

Тэма дняТэма дня  ��

У па лях го ра ча
У трох рэ гі ё нах Бе ла ру сі (Брас лаў скім ра-
ё не, Жло бі не і Баб руй ску) за пу шча ны пі-
лот ныя пра ек ты па ме недж мен це ад хо даў 
элект рыч на га і элект рон на га аб ста ля ван-
ня. Яны на кі ра ва ны на ства рэн не ў кра і не 
эфек тыў най сіс тэ мы збо ру і ўты лі за цыі гэ-
та га ты пу ад хо даў.

Смет нік — не вый сце
Ку ды па дзець ста ры тэ ле ві зар з кі нес ко пам, 

зла ма ны ма біль нік ці ха ла дзіль нік, што ад пра-
ца ваў сваё? Кра са моў ныя ад ка зы на гэ тае пы-
тан не мож на ўба чыць што дня ка ля смет ні каў, 
дзе та кое не па трэб нае «ба гац це» ля жыць па 
не каль кі тыд няў, а то і ме ся цаў. Эко ла гі б'юць 
тры во гу аб на ступ ствах: на прык лад, той жа кі-
нес коп змя шчае ў са бе да 2 кі ла гра маў свін цу, 
які трап ляе ў гле бу і за брудж вае яе. Ха ла дзіль-
ні кі ста но вяц ца пры чы най раз бу рэн ня азо на-
ва га слою, бо ў іх ёсць фрэ о ны. Гле ба і ва да 
моц на за брудж ва юц ца ўстой лі вы мі ар га ніч ны мі 
за брудж валь ні ка мі і цяж кі мі ме та ла мі на ват на 
па лі го нах, дзе за хоў ва юц ца ад хо ды. Тым не 
менш коль касць ад хо даў элект рыч на га і элект-
рон на га аб ста ля ван ня (да лей — ЭЭА) з кож ным 
днём па вя ліч ва ец ца. Пры чы на — праз мер ная 

вы твор часць і за ліш няе спа жы ван не элект рон-
ных та ва раў. Цэнтр эка ла гіч ных ра шэн няў пры 
пад трым цы га ланд скай кам па ніі STІDІT і пра-
гра мы ма лых гран таў Гла баль на га эка ла гіч на га 
фон ду за пус ціў пі лот ныя пра ек ты па ства рэн ні 
якас най сіс тэ мы ме недж мен ту ад хо даў у трох 
бе ла рус кіх рэ гі ё нах.

Еў ра пей скі па ды ход
У Еў ра пей скім са ю зе даў но пра цу юць з ад хо-

да мі ЭЭА, та му сіс тэ ма на ла джа на доб ра. Пра 
ні дэр ланд скі во пыт па гэ тым пы тан ні рас па вя ла 
Віл ма ВЕ НЕ КЕНС, ме не джар пра ек таў ар га ні-
за цыі STІDІT. «У ЕС дзей ні чае ды рэк ты ва ROHS, 
якая аб мя жоў вае вы ка ры стан не шас ці шкод ных 
рэ чы ваў пры вы твор час ці ЭЭА, ся род якіх сві нец, 
ртуць і кад мій. Вы твор цы і ім пар цё ры пра дук цыі ў 
аба вяз ко вым па рад ку па він ны збі раць, пры маць 
ад на сель ніц тва ста рое аб ста ля ван не і пе ра пра-
цоў ваць ад хо ды, — пад крэс лі ла Віл ма. — Та кім 
чы нам, у кошт та ва ру ўжо ўне се на су ма за рас хо-
ды на збор і пе ра пра цоў ку. Ра ней яе мож на бы ло 
ўба чыць на чэ ках».

У Ні дэр лан дах іс нуе на цы я наль ная ар га ні-
за цыя па збо ры і пе ра пра цоў цы ад хо даў ЭЭА 
Wecycle, якая фі нан су ец ца вы твор ца-
мі і ім пар цё ра мі. 

Эка а ся род дзеЭка а ся род дзе  ��

АД ХО ДЫ 
ПА ТРА БУ ЮЦЬ РЭ ФОР МАЎ
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За ка на даў чая іні цы я ты ваЗа ка на даў чая іні цы я ты ва  ��

АБ ТЫХ, КА ГО МЫ ПРЫ РУ ЧЫ ЛІ
За ко на пра ек ту аб абы хо джан ні з жы вё ла мі па трэб ны ме ды я тар

За кон «Аб абы хо джан ні з жы вё ла мі» бе ла рус кі пар ла мент 
спра ба ваў пры няць ужо трой чы на пра ця гу апош ніх 13 га-
доў, і кож ны раз пра ект быў ад клі ка ны. Дэ пу та ты мі ну ла га, 
чац вёр та га, склі кан ня, на рэш це, пры ня лі за ко на пра ект у 
пер шым чы тан ні, але так і не змаг лі яго да пра ца ваць да 
дру го га. Тым не менш у важ нас ці і тэр мі но вас ці вы зна чэн ня 
пра ва вых асноў абы хо джан ня з жы вё ла мі ў на шай кра і не 
не су мня ва ец ца, зда ец ца, ні хто: ні ўла даль ні кі ча ты рох но гіх 
іс тот, ні іх су се дзі, ні су пра цоў ні кі жыл лё ва-ка му наль ных 
служ баў, ні аба рон цы жы вёл, ні ме ды кі, ні кры мі на ліс ты, ні 
на ват па лі ты кі. Пра тое, якія за ха ды для лік ві да цыі за ка на-
даў ча га пра бе лу ро біць пар ла мент пя та га склі кан ня, на ша 
раз мо ва з чле нам Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі па за ка на даў стве На тал ляй 
ГУЙ ВІК (По лац кая га рад ская акру га), якая пра па на ва ла ў 
план ра бо ты пар ла мен та пра ект за ко на «Аб абы хо джан ні 
з жы вё ла мі».

VODAFONE РАС ПА ВЁЎ АБ ПРА СЛУ ХОЎ ВАН НІ ТЭ ЛЕ ФО НАЎ 
У 29 КРА І НАХ СВЕ ТУ

Бры тан скі со та вы апе ра тар Vodafone апуб лі ка ваў спра ва зда чу, у якой па ве дам ля ец ца аб пра-
слу хоў ван ні тэ ле фон ных раз моў ка рыс таль ні каў у 29 кра і нах све ту. Пры чым, згод на з дак ла дам, 
у шас ці з іх ула ды ма юць пра мы па ста ян ны до ступ да ін фар ма цыі, якая за хоў ва ец ца ўнут ры сет кі, 
пі ша The Fіnancіal Tіmes. У спра ва зда чы Vodafone не акрэс ле на, якія ме на ві та гэ та кра і ны, па юры-
дыч ных пры чы нах. Акра мя та го, у кам па ніі ад зна чы лі, што ўла ды не ка то рых кра ін звяр та юц ца да іх 
з прось бай аб пе ра да чы ін фар ма цыі аб ка рыс таль ні ках для пра вя дзен ня рас сле да ван няў. У пры ват-
нас ці, з іх да па мо гай з'яў ля ец ца маг чы масць вы явіць мес ца зна хо джан не асоб, якія ад шук ва юц ца. 
Ана ла гіч ныя спра ва зда чы так са ма пуб лі ку юць та кія кам па ніі, як AT&T, Verіzon і Deutsche Telekom.

У РА СІІ ЗА БА РО НЯЦЬ АЛ КА ГОЛЬ ПА ВЫ ХАД НЫХ?
Ра сій скія і за меж ныя экс пер ты па дэ ма гра фіч най сі ту а цыі пры ўра дзе кра і ны пра па ну юць за-

ба ра ніць про даж ал ка голь ных на по яў з коль кас цю эта но лу больш за 15% па ня дзе лях, а так са ма 
па су бо тах пас ля 16.00. «Гэ тая ме ра вы дат на па ка за ла ся бе ў скан ды наў скіх кра і нах, і яе не аб-
ход на як ма га хут чэй ука ра няць у Ра сіі», — га во рыц ца ў дак ла дзе «Праз 10 га доў бу дзе поз на». 
Ура да вая гру па экс пер таў ужо знай шла пад трым ку ў апа ра це прэм' е ра і ў се на та раў.

ГА ЛА ДАН НЕ ПЕ РА ЗА ГРУ ЖАЕ ІМУН НУЮ СІС ТЭ МУ ЧА ЛА ВЕ КА
Уні вер сі тэт Паўд нё вай Ка лі фор ніі апуб лі ка ваў не ча ка нае да-

сле да ван не. Аказ ва ец ца, рэ гу ляр ныя, але аб ме жа ва ныя па ча се 
пе ры я ды га ла дан ня, якія доў жац ца не больш за 4 дні, ад наў ля юць 
імун ную сіс тэ му. У лю дзей па вы ша ец ца ўзро вень лей ка цы таў.

Пры чым га ла дан не мо жа быць асаб лі ва эфек тыў ным для лю дзей з 
аслаб ле най імун най сіс тэ май — на прык лад, для ра ка вых хво рых. Так-
са ма ча со вая ад мо ва ад ежы ні ве лі руе па боч ныя эфек ты хі мі я тэ ра піі. 

Пад час га ла дан ня ства ла выя клет кі, 
якія зна хо дзяц ца ў це ле, па чы на юць 
пра ду цы ра ваць лей ка цы ты, ре ге не ры ру ю чы ўсю імун ную сіс-
тэ му ў цэ лым. Ад бы ва ец ца гэ та з-за та го, што це ла ва ўмо вах 
го ла ду спра буе за ха ваць мак сі маль ную коль касць энер гіі. «Па-
боч ны эфект» гэ та га пра цэ су — па збаў лен не ад ста рых, сла бых 
або па шко джа ных імун ных кле так. Ха рак тэр на: ра ней спе цы я-
ліс ты ка тэ га рыч на за ба ра ня лі га ла даць хво рым лю дзям.

АРЫШ ТА ВА НЫ 
ЗА БОЙ ЦА 
ПА ЛІ ЦЭЙ СКІХ

У Ка на дзе ў ноч на пят ні цу арыш-
та ва ны муж чы на, які па да зра ец ца ў 
за бой стве тра іх па лі цэй скіх. У апе-
ра цыі ўдзель ні ча лі не каль кі со цень 
пра ва ахоў ні каў. На яе час у го ра дзе 
бы лі ча со ва за кры ты шко лы і му ні-
цы паль ныя ўста но вы. Акра мя та го, 
па лі цыя пра сі ла мяс цо вых жы ха роў 
не па кі даць свае да мы. У чац вер, 
5 чэр ве ня, Бурк, уз бро е ны дзвю ма 
стрэль ба мі і апра ну ты ў ка муф ляж-
ную фор му, учы ніў стра ля ні ну ў го-
ра дзе Манк тон на ўсхо дзе Ка на ды. 
У вы ні ку за гі ну лі трое па лі цэй скіх, а 
двое бы лі шпі та лі за ва ны з цяж кі мі 
ра нен ня мі. Аб ма ты вах зла чын ства 
ні чо га не вя до ма. Су се дзі рас каз ва-
юць, што Брук быў заў зя тым ка лек-
цы я не рам зброі, а так са ма ама та-
рам па ля ван ня.
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ДРЭ ВЫ ДРУЖ БЫ 
Ў КА ЛОЖ СКІМ ПАР КУ

Па ча так алеі друж бы быў па кла дзе ны ўчо ра, у пер шы дзень 
за ключ на га эта пу Х Рэс пуб лі кан ска га фес ты ва лю на цы я-
наль ных куль тур, у Ка лож скім пар ку го ра да над Нё ма нам.

Ра зам з ар га ні за та ра мі свя та гэ тую па чэс ную мі сію вы ка на лі 
прад стаў ні кі ўсіх на цы я наль ных су по лак, якія са бра лі ся ў Грод не. 
Яны па са дзі лі ка ля са ра ка дрэў, у тым лі ку і да во лі эк за тыч ных для 
на шай мяс цо вас ці: мін даль, маг но лію, гінк га, ка таль па, цюль па на вае і 
ак са міт нае дрэ вы,кед ра вую са сну... Спе цы я ліс ты «Грод на зе лян бу да» 
пры вы ба ры па род ста ра лі ся прад ста віць фло ру роз ных кра ін — з 
улі кам, зра зу ме ла, іх адап та цыі да на шых клі ма тыч ных умоў.

У пер шы фес ты валь ны дзень бы лі так са ма прэ зен та ва ны дзве фо-
та вы ста вы: «Бе ла русь шмат на цы я наль ная» (пад рых та ва на апа ра там 
Упаў на ва жа на га па спра вах рэ лі гій і на цы я наль нас цяў Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь) і «У аб' ек ты ве — ста рон кі гіс то рыі фес ты ва лю на цы я наль ных 
куль тур». Бы лі ўзна га ро джа ны лаў рэ а ты рэс пуб лі кан ска га кон кур су 
ся род жур на ліс таў і СМІ на леп шае асвят лен не між на цыя наль ных і 
між кан фе сі я наль ных ад но сін, між на род на га дыя ло гу на шай кра і ны і су-
пра цоў ніц тва з су ай чын ні ка мі за мя жой. А ў 21 га дзі ну па ча ло ся тэ ат ра-
лі за ва нае шэс це ўдзель ні каў фес ты ва лю па ву лі цах Грод на, пас ля ча го 
ад бы ла ся ўра чыс тая цы ры мо нія ад крыц ця свя та, а за тым — кан цэрт 
пра фе сій ных бе ла рус кіх ар тыс таў роз ных на цы я наль нас цяў, свя точ ны 
фе ер верк і шоу-пра гра ма з удзе лам зо рак за меж най эст ра ды.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

АД НАЎ ЛЯ ЕЦ ЦА КРЭ ДЫ ТА ВАН НЕ 
НА ЖЫЛ ЛЁ ПА ДЗЯРЖ ЗА КА ЗЕ
Найбуй ней шы банк кра і ны з 9 чэр ве ня зноў бу дзе ажыц цяў ляць 
вы да чу крэ ды таў фі зіч ным асо бам на на быц цё жы лых па мяш-
кан няў, па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе Бе ла рус бан ка.

Спе цы я ліс ты фі нан са вай уста но вы ўдак лад ні лі: ска рыс тац ца 
та кім крэ ды там мо гуць гра ма дзя не, якія за клю чы лі да га во ры куп-
лі-про да жу жы лых па мяш кан няў, што бы лі па бу да ва ны па дзяр-
жаў ным за ка зе ў ад па вед нас ці з Ука зам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь № 215 «Аб не ка то рых ме рах па ўдас ка на лен ні бу даў ніц тва 
(уз вя дзен ня, рэ кан струк цыі) жы лых па мяш кан няў».

У гэ тым вы пад ку «жыл лё выя» крэ ды ты пра да стаў ля юц ца чар га-
ві кам на тэр мін да 15 га доў, з вы пла тай 37,5% га да вых за фак тыч ны 
час ка ры стан ня крэ ды там. Мак сі маль ная су ма крэ ды ту скла дае да 
75% кош ту на быц ця жы ло га па мяш кан ня (для шмат дзет ных сем'-
яў, якія ма юць тра іх і больш не паў на лет ніх дзя цей — 95%) у ме жах 
пла це жаз доль нас ці крэ ды та атры маль ні ка. Больш пад ра бяз ную ін-
фар ма цыю мож на атры маць у кан такт-цэнт ры Бе ла рус бан ка па 
тэ ле фо не 147, а так са ма ў лю бым ад дзя лен ні бан ка.

Сяр гей КУР КАЧ.
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ЦА НА 
«КВАД РА ТА»

У 2014—2016 га дах бу дзе пра ве дзе ны экс пе ры мент пры вы зна чэн ні 
кош ту бу даў ніц тва жыл ля па дзярж за ка зе для льгот ні каў

Гэ та пра ду гле джа на Ука зам № 270 «Аб рэа лі за цыі пра грам 
дзяр жаў на га за ка зу на бу даў ніц тва жыл ля», які пад пі саў Прэ зі дэнт 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. Да ку мент пад пі са ны ў мэ тах ап ты мі за цыі 
за трат на бу даў ніц тва жыл ля, уста наў лен ня цэн, зра зу ме лых для 
бу даў ні коў і на сель ніц тва, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Ука зам пра ду гле джа на, што ў 2014—2016 га дах у па рад ку экс пе-
ры мен ту пры рэа лі за цыі пра грам дзяр жаў на га за ка зу на бу даў ніц тва 
ква тэр для гра ма дзян, ма ю чых пра ва на атры ман не льгот ных крэ ды-
таў, кошт бу даў ніц тва жы ло га до ма і мак сі маль ны па мер іль гот на га 
крэ ды ту бу дуць вы зна чац ца зы хо дзя чы з кош ту квад рат на га мет ра 
агуль най пло шчы жы ло га до ма, роў най пра гноз на му па каз чы ку на мі-
наль най на лі ча най ся рэд ня ме сяч най за ра бот най пла ты ра бот ні каў на 
ме сяц пры ём кі ў экс плу а та цыю жы ло га до ма (з улі кам нар ма тыў най 
пра цяг лас ці бу даў ніц тва), з пры мя нен нем ка э фі цы ен та 1,2.

Жы лыя да мы, якія пра ду гледж ва ец ца ўзво дзіць згод на з экс пе-
ры мен там, бу дуць ад бі рац ца з пе ра лі ку эка на міч ных жы лых да моў, 
уклю ча ных у пра гра мы дзяр жаў на га за ка зу. За каз чы ка мі бу даў ніц-
тва та кіх да моў бу дуць ка му наль ныя ўні тар ныя прад пры ем ствы па 
ка пі таль ным бу даў ніц тве. Крэ дыт ныя срод кі бу дуць пе ра ліч вац ца на 
спе цы яль ны ра ху нак за каз чы ка, што ад кры ва ец ца для бу даў ніц тва 
кож на га жы ло га до ма.

Пе ра вы шэн не (зні жэн не) фак тыч ных за трат, па не се ных за каз-
чы кам на бу даў ніц тва жы ло га до ма, ад нос на за дэк ла ра ва на га ім, 
а так са ма пад ля га ю ча га апла це гра ма дзя на мі на асно ве да га во раў 
куп лі-про да жу кош ту жы лых па мяш кан няў (ква тэр) бу дзе ад но сіц ца 
на фі нан са выя вы ні кі дзей нас ці за каз чы ка. Сэ ка ном ле ныя срод кі 
за каз чык змо жа на кі роў ваць на фі нан са ван не бу даў ніц тва на ступ-
ных жы лых да моў па дзяр жаў ным за ка зе.

З кож ным гра ма дзя ні нам бу дзе за клю чац ца да га вор куп лі-про-
да жу па тым жа кош це квад рат на га мет ра, па якім бу дзе вы да вац ца 
крэ дыт за каз чы ку.

Мак сі маль ны па мер іль гот на га крэ ды ту для гра ма дзян на на быц-
цё жы лых па мяш кан няў не па ві нен пе ра вы шаць 90 пра цэн таў (для 
шмат дзет ных сем' яў — 100 пра цэн таў) кош ту на быц ця нар мі ру е мых 
па ме раў агуль най пло шчы жы ло га па мяш кан ня.

Сакатлівая гаспадаркаСакатлівая гаспадарка

Ад на з са мых лю бі мых вы ста вак, якую з за да валь нен нем на вед ва-
юць жы ха ры і гос ці ста лі цы, — «Бе ла гра». Сё ле та яна зноў здзіў ляе 
да сяг нен ня мі і на він ка мі сель ска гас па дар чай вы твор час ці. 

НА ФО ТА ЗДЫМ КУ: на ву ко выя су пра цоў ні кі За слаў ска га пле мян но га 
птуш ка за во да Тац ця на ВАШ КЕ ВІЧ і Ана толь РАТ КЕ ВІЧ дэ ман стру юць 
пту шак бе ла рус кай се лек цыі.


