УЛАДЗІМІР ПУЦІН
ПРЫБЫЎ З АФІЦЫЙНЫМ
ВІЗІТАМ У БЕЛАРУСЬ
Прэ зі дэнт Ра сій скай Фе дэ ра цыі
Уладзімір Пуцін прыбыў з афіцыйным
візітам у Беларусь, перадае карэспандэнт БЕЛТА.
Каля трапа кіраўніка расійскай дзяржавы сустракаў Прэзідэнт Беларусі
Аляксандр Лукашэнка. Лідары дзвюх
краін абмяняліся цёплымі прывітаннямі.

Афіцыйная цырымонія сустрэчы ўключала прадстаўленне членаў дэлегацый,
выкананне дзяржаўных гімнаў дзвюх
краін.
Прэзідэнты Беларусі і Расіі накіраваліся ў адным аўтамабілі на афіцыйныя
перагаворы, выкарыстоўваючы час пераезду для нефармальнай размовы.

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
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ЧЭРВЕНЯ 2012 г.

ПЯТНІЦА

Добрыя
перспектывы
супрацоўніцтва

Кошт 1200 рублёў

 Парламенцкі дзённік

ПРАВА НА ЖЫЛЛЁ
Учора Нацыянальнаму Сходу Рэспублікі Беларусь быў прадстаўлены праект
новай канцэпцыі дзяржаўнай жыллёвай палітыкі Беларусі
Змены ў дзяржаўнай жыллёвай палітыцы
выкліканы неабходнасцю зменшыць ільготнае крэдытаванне і разам з тым забяспечыць правам на камфортнае жыллё ўсіх
грамадзян Беларусі. Гэта вынікала з даклада намесніка прэм'ер-міністра Рэспублікі
Беларусь Анатоля КАЛІНІНА на сумесным
пасяджэнні Палаты прадстаўнікоў і Савета
Рэспублікі.

Каму дзяржава дапаможа

Фота БЕЛТА.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лу ка шэн ка ад значыў
добрыя перспек тывы для далейшага развіцця супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Расіяй,
сустракаючыся з Прэзідэнтам
Расіі Уладзімірам Пуціным у рэзідэнцыі «Заслаўе».
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што цяперашняя сустрэча
праходзіць напярэдадні 20-годдзя ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж дзвюма краінамі. «Хачу падзякаваць вам
і расійскаму кіраўніцтву за ўсё
тое, што мы зрабілі, асабліва ў
апошнія гады. У нас ёсць вынікі
і ў палітыцы, і ў эканоміцы», —
сказаў Прэзідэнт Беларусі.
Паводле яго слоў, галоўны
вынік супрацоўніцтва ў сферы
палітыкі — стварэнне Саюзнай
дзяржавы, дзе па ўсіх напрамках бакі дасягнулі значнага прагрэсу. «У нас няма граніцы паміж дзвюма краінамі, у нас людзі спакойна перамяшчаюцца,
маюць роўныя правы, і расіяне ў
Беларусі, і беларусы ў Расіі, мы
маем адзіную абаронную прастору, агульныя войскі проціпаветранай абароны, саюзную
групоўку на заходнім напрамку
і многае іншае. Па ўсіх напрамках мы дасягнулі пэўных вынікаў», — канстатаваў беларускі
лідар. Аляксандр Лукашэнка
лічыць, што ў гэтым напрамку
неабходна дзейнічаць і далей,
умацоўваючы і развіваючы праект Саюзнай дзяржавы.
Прэзідэнт Беларусі таксама адзначыў вялікія поспехі ў
эканамічнай інтэграцыі. «Мы
стварылі Мытны саюз і Адзіную эканамічную прастору. Гэта
значыць мы свой вопыт (інтэграцыі на двухбаковай аснове.

№ 103 (27218)

— Заўвага БЕЛТА) перанеслі на
больш шырокае кола дзяржаў.
Да нас сёння прыглядаюцца»,
— сказаў кіраўнік беларускай
дзяржавы. У гэтым плане Аляксандр Лу ка шэн ка ад значыў
Украіну, якая праяўляе цікавасць да супрацоўніцтва з АЭП:
«Пакуль яшчэ нейкія выключэнні і абмежаванні, але ўсё роўна,
значыць, ёсць прыцяжэнне да
гэтага курсу».
«Мы нямала зрабілі за гэтыя
два дзясяткі гадоў, і, лічу, нас чакаюць нядрэнныя гады. Упэўнены
(упэўненасць мне надаюць вашы

 З першых вуснаў

«Беларусь —
асаблівы партнёр
Расіі»
Аб гэтым учора, сустракаючыся з Прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам, заявіў
Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін.
«Гэта мая першая паездка за

ПРАЦОЎНЫЯ ПЕНСІІ
БУДУЦЬ ПАВЫШАНЫ
Пятроўская Н.І., Светлагорск: Ці будуць яшчэ да канца гэтага года павышацца працоўныя пенсіі?
М. А. Шчоткіна: Так, будуць. Згодна з
Указам Прэзідэнта Беларусі ад 16 студзеня 2012 г. № 35 «Аб павышэнні пенсій» у
2012 годзе працоўныя пенсіі будуць яшчэ
пераразлічаны з 1 жніўня і з 1 лістапада,
зыходзячы з сярэдняй заработнай платы
работнікаў у рэспубліцы за ІІ і ІІІ кварталы
2012 г. адпаведна.
Марыя Іванаўна, г. Слуцк: Я пенсію
атрымліваю з 2010 года, працую. Ці магу я адмовіцца ад пенсіі — з тым, каб у
будучыні яе павялічыць? Чула, што па
гэтым пытанні Прэзідэнт падпісаў Указ.

межы Расіі пасля ўступлення на
пасаду Прэзідэнта. Гэта зразумела. Беларусь не проста наш
блізкі, яна асаблівы партнёр»,
— адзначыў кіраўнік расійскай
дзяржавы.
Ула дзі мір Пу цін ад значыў
поспех дзвюх краін у развіцці ганд лё ва-эка на міч на га супрацоўніцтва. У прыватнасці,
ён канстатаваў, што па выніках 2011 года рост узаемнага
тавараабароту склаў каля 40
працэнтаў, дасягнуўшы амаль
$40 млрд. Дадатная дынаміка
захоўваецца і ў гэтым годзе.

«Гэ та ві да воч нае свед чан не
правільнага выбару ў напрамку інтэграцыі», — падкрэсліў
Прэзідэнт Расіі.
Ула дзі мір Пу цін вы ка заў
сло вы па дзя кі Аляк санд ру
Лукашэнку за яго ак тыўную
падтрымку інтэграцыйных працэсаў на постсавецкай прасторы. Прэзідэнт Расіі выказаў
гатоўнасць абмеркаваць увесь
комплекс ак туальных пытанняў, якія стаяць на парадку дня
дзвюх дзяржаў.
Візіт Прэзідэнта Расіі ў Беларусь працягваецца.

У ВАС ЁСЦЬ МАГЧЫМАСЦЬ
ПАВЯЛІЧЫЦЬ СВАЮ ПЕНСІЮ...
Фота БЕЛТА.

Учора міністр працы
і сацыяльнай абароны Беларусі
Марыяна Акіндзінаўна ШЧОТКІНА
пры падтрымцы БЕЛТА правяла
прамую тэлефонную лінію
і onlіne-прыём, у ходзе якіх
адказала на пытанні ўсіх,
хто датэлефанаваўся або
звярнуўся з пісьмовымі
пытаннямі onlіne.

перадвыбарныя і паслявыбарныя
заявы), што вектар еўразійскай
прасторы Расійская Федэрацыя
будзе развіваць і ўмацоўваць.
Мы да гэтага гатовы», — дадаў
Аляксандр Лукашэнка.

Ці гэта закране толькі «новых» пенсіянераў?
М. А. Шчот кі на: Так, Ма рыя Іва наўна, та кая маг чы масць у вас ёсць. Цяпер у ад па вед нас ці з арт. 23-1 За кона «Аб пен сій ным за бес пя чэн ні» пры
зва ро це па пен сію па ўзрос це паз ней
да сяг нен ня агуль на вы знача на га пенсій на га ўзрос ту (або пры ад мо ве ад
атры ман ня ўжо пры знача най пен сіі па
ўзрос це) пен сія па вя ліч ва ец ца на 1%
за роб ку за кож ныя два ме ся цы пра цы
без атрымання пенсіі. Пры гэтым пенсія
максі маль ным па ме рам (75% за роб ку)
не аб мяжоў ва ец ца.

Указам Прэзідэнта ад 18 сакавіка 2012
г № 136 «Аб мерах па ўдасканаленні пенсійнага забеспячэння грамадзян», які
ўступае ў сілу з 1 кастрычніка 2012 г.,
названыя працэнты павялічаны. Так, за
першы поўны год неатрымання пенсіі яна
будзе павялічана на 6% заробку, які прымаўся для яе вылічэння, за другі — на 8%,
за трэці — на 10%, за чацвёрты — на 12%,
за пяты і кожны наступны год — на 14%.
Калі праца без атрымання пенсіі менш
поўнага года, то павелічэнне за кожныя
поўныя два месяцы такой працы складзе
1% заробку. Паказаныя памеры павелічэння пенсіі сумуюцца паміж сабой.

ПЕРАД НАВУЧАЛЬНЫМ
ГОДАМ ШМАТДЗЕТНЫМ
СЕМ'ЯМ ВЫПЛАЦЯЦЬ
МАТЭРЫЯЛЬНУЮ
ДАПАМОГУ
Святлана Ражкова, Мінск: Мяне вельмі хвалюе пытанне, ці будзе выплачана
матэрыяльная дапамога беларускім сем'ям на падрыхтоўку дзяцей да школы? Якімі будуць памеры гэтай дапамогі?
М. А. Шчоткіна: З 2012 года прадугледжана выплата аднаразовай матэры-

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
БРЫТАНСКІЯ МЕДЫКІ АБВЯСЦІЛІ ПЕРШУЮ ЗА 40 ГАДОЎ
ЗАБАСТОЎКУ
Брытанская асацыяцыя медыцынскіх работнікаў абвясціла аб правядзенні аднадзённай усеагульнай забастоўкі 21 чэрвеня, паведамляе BBC News. У гэты дзень медыкі па ўсёй краіне не будуць весці
прыём і праводзіць нетэрміновыя аперацыі. Гэта першая забастоўка
медыкаў у Вялікабрытаніі з 1975 года. Медыкі выступаюць супраць
рэформы пенсійнай сістэмы, якая прадугледжвае павышэнне пенсійнага ўзросту да 68 гадоў і павелічэнне адлічэнняў у пенсійны фонд.
Нягледзячы на страйк 21 чэрвеня брытанскія медыкі выйдуць на працу, але будуць аказваць
толькі неадкладную дапамогу.

ВА УКРАІНЕ ДНІ МАТЧАЎ ЕЎРА-2012 ЗРАБІЛІ ВЫХАДНЫМІ
Ва Украіне вырашылі зрабіць выхаднымі дні, у якія будуць праводзіцца матчы Еўра-2012.
Та кое рашэнне, як паве дамляе УНІ АН, было прыня та ўра дам рэспублікі. Распа раджэн не
ўрада тычыцца тых гара доў, якія будуць прымаць матчы: Львова, Харка ва, Дане цка і Кіева. Пры гэ тым дадатко выя выхад ныя жыха рам гэтых гара доў прыйдзец ца адпра цоўваць
па суботах.

ТЛУСТЫЯ ПРАДУКТЫ ХАРЧАВАННЯ НАЗАПАШВАЮЦЬ
АТРУТНЫЯ ЗЛУЧЭННІ
У мясе, рыбе і арахісавым масле можна знайсці сляды рэчыва, якое запавольвае гарэнне
пластмас, перадае Dіscovery News. Гэтае злучэнне здольнае паўплываць на працу эндакрыннай
сістэмы, на развіццё, пашкодзіць нервовую і рэпрадуктыўную сістэмы, справакаваць рак. З такім
папярэджаннем выступіў Арнольд Шэктэр, супрацоўнік Тэхаскай школы грамадскага здароўя.
Паводле яго слоў, ён ужо даўно знаходзіць розныя хімікаты ў прадуктах харчавання. Асабліва
спецыяліста хвалююць злучэнні брому і хлору. Яны лёгка назаISSN 1990 - 763X
пашваюцца ў тканках цела. Пры гэтым з такімі злучэннямі людзі
пастаянна сутыкаюцца ва ўласным доме. Справа ў тым, што імі
апрацоўваюць мэблю і розныя прадметы. А вось аналіз прадуктаў харчавання паказаў: звычайна хімічнае забруджванне назіралася ў тлустых прадуктах (злучэнні тлушчарасшчапляльныя).
Самая вялікая канцэнтрацыя аказалася ў кансервах з сардзін,
у свежым ласосі, арахісавым масле і цілапіі.

яльнай дапамогі да навучальнага года
сем'ям, што выхоўваюць траіх і больш
дзяцей, якія навучаюцца ва ўстановах
агульнай сярэдняй і спецыяльнай адукацыі. Аднаразовая дапамога ў памеры
да 30% бюджэту пражытковага мінімуму,
дзейнага на 1 жніўня, будзе выплачвацца на кожнае дзіця школьнага ўзросту.
Выплата будзе ажыццяўляцца на падставе рашэнняў мясцовых выканаўчых
і распарадчых органаў за кошт сродкаў
мясцовых бюджэтаў з улікам наяўных
магчымасцяў.
Святлана, Мінская вобласць: Я адна
выхоўваю двухгадовага сына, цяпер не
працую. Думаю звярнуцца па падтрымку
да дзяржавы. Скажыце, калі ласка, на які
перыяд мне можа быць прадастаўлена
адрасная дапамога?
М. А. Шчоткіна: Няпоўным сем'ям,
у якіх маці (бацька) ажыццяўляе догляд
(знаходзіцца ў водпуску па доглядзе) дзіцяці ва ўзросце да трох гадоў, дзяржаўная
адрасная сацыяльная дапамога ў выглядзе штомесячнай сацыяльнай дапамогі
можа быць прадастаўлена на 6 месяцаў.
Вам неабходна звярнуцца ва ўпраўленне
па працы, занятасці і сацыяльнай абароне па месцы рэгістрацыі.
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ПАДРАБЯЗНАСЦІ

КОРАТКА

КНДР АФІЦЫЙНА
АБВЯСЦІЛА
СЯБЕ ЯДЗЕРНАЙ
ДЗЯРЖАВАЙ

Міністэрства эканомікі праводзіць
да 10 чэрвеня 2012 года грамадскае
абмеркаванне, публічныя кансультацыі новага законапраекта аб цэнаўтварэнні. З гэтай мэтай праект
заканадаўчага ак та размешчаны
на сайце міністэрства і ад грамадскасці прымаюцца прапановы па
дакуменце.

Вярхоўны народны сход КНДР
унёс у Канстытуцыю рэспублікі
папраўку, згодна з якой краіна
афіцыйна абвяшчаецца ядзернай
дзяржавай. Прыняцце папраўкі
адбылося яшчэ ў красавіку 2012
года. Афіцыйна ж яна была інкарпаравана ў сярэдзіне мая, перадаюць паўночнакарэйскія СМІ.
Аналітыкі мяркуюць, што падобнае
рашэнне тлумачыцца жаданнем Пхеньяна дамагчыся
пры знан ня ў
якас ці ядзернай дзяржавы
з боку сусветнай су польнасці.
Нагадаем, Канстытуцыя КНДР была
прынята на сесіі Вярхоўнага народнага
сходу рэспублікі ў снежні 1972 года.
Раней папраўкі ў асноўны закон краіны
ўносіліся ў 1992, 1998 і 2009 гг.
Паўночная Карэя праводзіла выпрабаванні ядзернай зброі ў 2006 і 2009
гг. Міжнародныя назіральнікі і Сеул не
выключаюць, што Пхеньян праводзіў
таксама падземныя ядзерныя выпрабаванні.

Рух цягнікоў праз Каменны Лог
у бліжэйшыя дні будзе ўскладнены,
паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце
Беларусі. Літоўскія пагранічнікі паведамілі беларускім калегам, што
30 мая на пункце пропуску «Мядзінінкай» пачалася рэканструкцыя
дарогі, у сувязі з чым на працягу
сямі рабочых дзён пропуск грузавых
аў тамабіляў будзе ажыццяўляцца
толькі па адной паласе. Другое абмежаванне магчыма з 14 чэрвеня.
Выстаўка рэпрадукцый 19 работ
Марка Шагала адкрыецца 7 чэрвеня
ў Мінску на плошчы Якуба Коласа.
Мерапрыемства з'яўляецца часткай
праекта «Мастак і горад» па святкаванні ў сталіцы 125-годдзя Марка
Шагала.
У выхадныя дні ў Беларусі будзе
воблачна, часам пройдуць дажджы,
у начныя гадзіны месцамі моцныя, у
асобных раёнах магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ноччу
плюс 3-10, удзень — 10-17 градусаў.

У праекце канцэпцыі ўрадам прапануецца прымаць на ўлік толькі льготныя катэгорыі грамадзян,
якія маюць права на дзяржаўную падтрымку пры
будаўніцтве, рэканструкцыі альбо набыцці жылля згодна з сёлетнім указам кіраўніка дзяржавы
№13. Вызначана 15 катэгорый такіх грамадзян.
Пры гэтым за тымі, хто раней быў прыняты на
ўлік, захаваецца права заставацца ў чарзе да
моманту будаўніцтва.
Толькі тыя, хто не маюць на тэрыторыі Беларусі
ва ўласнасці або карыстанні жылля, у якім забяспечанасць агульнай плошчай складае не менш за
15 кв. м., а ў Мінску — не менш за 10 кв. м, будуць
мець падставы ўстаць на «жыллёвы» ўлік. Не
будуць прымацца на ўлік грамадзяне, якія раней
выкарыстоўвалі права дзяржаўнай падтрымкі, за
выключэннем шматдзетных сем'яў.
Для таго, каб рух у жыллёвай чарзе быў празрыстым, плануецца стварыць да 2014 года адзіны
электронны дзяржаўны рэестр.
Долю ўласных сродкаў грамадзян у будаўніцтве
жылля плануецца павялічыць з 35% да 50% на працягу наступных 3 гадоў. Аб'ёмы льготнага крэдытавання будуць зніжаны да 2015 года да 28%.
— Гэтыя падыходы плануецца рэалізаваць паэтапна , шляхам павышэння дабрабыту насельніцтва і стварэння ўмоў для развіцця агульна-

УДЗЕЛЬНІКАМ
РЭСПУБЛІКАНСКАГА
ФЕСТЫВАЛЮ
НАЦЫЯНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
Дарагія сябры!
Сардэчна віншую вас з цудоўным святам — ІХ Рэспубліканскім фестывалем нацыянальных культур.
За тысячагадовую гісторыю
беларуская зямля, нібы ласкавая матуля, сабрала пад свае
крылы прадстаўнікоў розных нацый, якія сёння адчуваюць сябе
адной вялікай сям'ёй. Іх еднасць
і братэрства — сакрэт той сілы,
дзякуючы якой наша Радзіма
паспяхова пераадолела ўсе гістарычныя выпрабаванні і стала
незалежнай дзяржавай. Грамадзянскі мір і згода, непрымальнасць любых форм дыскрымінацыі і варожасці на этнічнай
глебе з'яўляюцца найвялікшымі
духоўнымі каштоўнасцямі краіны. Важкі ўклад у захаванне
культурнай самабытнасці народаў, што жывуць на Беларусі,
уносіць Рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур. Ён
заўжды збірае суквецце талентаў і дорыць добры настрой.
Спадзяюся, што сёлетні фестываль прадоўжыць гэтыя традыцыі, паслужыць умацаванню
адзінства жыхароў нашай краіны, дапаможа ім зберагчы сваю
ду хоўную адметнасць дзеля
ўзбагачэння агульнай беларускай культуры. Жадаю вам здароўя, шчасця і поспехаў у працы
на карысць любімай Айчыны.
Прэзідэнт
Рэспублікі Беларусь
Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

прынятых у сусветнай практыцы пазабюджэтных
крыніц фінансавання будаўніцтва жылля: іпатэкі,
жыллёва-будаўнічых аблігацый і сістэмы жыллёва-будаўнічых зберажэнняў, — патлумачыў Анатоль КАЛІНІН.
Намеснік прэм'ер-міністра заўважыў, што сёння дзейнічае сістэма будаўнічых зберажэнняў,
але насельніцтва ёй пакуль не карыстаецца з-за
высокай крэдытнай стаўкі. Па гэтай жа прычыне
не працуе і Закон аб іпатэцы.

Сацыяльнае жыллё і арэнда
Найбольш неабароненым катэгорыям грамадзян праект Канцэпцыі прадугледжвае прадастаўляць памяшканні сацыяльнага карыстання. Сёння
такое жыллё маюць права атрымліваць 19 катэгорый, з іх 12 — без уліку даходаў і маёмаснага
стану. На пачатак года колькасць такіх грамадзян
у чарзе складала 19,3 тысячы, большасць з якіх —
сіроты (11 тысяч).
Для тых, хто не мае магчымасці будаваць уласнае жыллё, прадугледжваецца арэнда. Сёлета ў
Беларусі ўжо створаны фонд арэнднага жылля з
больш чым 200 кватэр і дамоў, з іх у Мінску — 57.
Да канца года плануецца пабудаваць 46 тысяч
кв.м арэнднага жылля, а да 2015 года — у 5 разоў
больш, або 250 тысяч кв.м.
Для таго, каб у якасці арэнднага жылля не
выдзяляліся кватэры нізкай якасці, урад бярэцца
распрацаваць пералік умоў, якім павінны адпавядаць такія кватэры, а таксама захады па абароне
правоў грамадзян на пражыванне ў іх.
У фонд арэнднага жылля плануецца паступова
перадаваць свабодныя службовыя кватэры і інтэрнаты (у першую чаргу — камунальнай формы
ўласнасці), акрамя інтэрнатаў вучэбных і спецыялізаваных спартыўных
устаноў.

ЛІЧБА ДНЯ
Пра фі цыт бюд жэ ту
сектара дзяржаўнага кіравання Беларусі за студзень-красавік 2012 года склаў Br5,9 трлн, або
4 працэнты ВУП, паведа мі лі ка рэс пан дэн ту
БЕЛТА ў Міністэрстве
фінансаў. Бюджэт сектара дзяржаўнага кіравання Беларусі ўключае
рэспубліканскі бюджэт,
мяс цовыя бюд жэ ты і
бюд жэт Фон ду са цыяль най аба ро ны насельніцтва.
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НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст
+ 15°
Віцебск + 17°
Гомель
+ 20°
Гродна
+ 13°
Магілёў + 19°
Мінск
+ 17°

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ
з 01.06.2012 г.
Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

8410,00
10430,00
255,50
1040,78

ЯКІМ БЕЛАРУСКІМ ТАВАРАМ
ВЫ АДДАЯЦЕ ПЕРАВАГУ?
Абу-Бекір ШАБАНОВІЧ, муфцій мусульманскага
рэлігійнага аб'яднання ў Беларусі:
— Купляем беларускія прадукты, бензін. Бензін параўноўваць не
магу, таму што запраўляў машыну толькі беларускім. Аўтамабіль едзе
— значыць, добры! Беларускімі прадуктамі мы задаволены. Шмат смачнага хлеба, малочных прадуктаў, асабліва мне падабаюцца сыры... На
жаль, рэдка ў краме ўбачыш беларускія яблыкі, усе больш замежныя,
а яны не такія духмяныя! Сёння ў Беларусі набірае тэмпы вытворчасць
халяльнай (вырабленай з малітвай) мясной, малочнай і іншай прадукцыі, попыт на якую расце не толькі ў нашай краіне, але і ва ўсім свеце
сярод веруючых мусульман.

Ганна ІЗОТАВА,
маці шасцярых дзяцей:
Прадукты харчавання мы кожны дзень набываем толькі беларускія.
Спрабавалі карыстацца і беларускім пральным парашком, але перайшлі на імпартны. А вось беларускі халадзільнік спраўна працуе ўжо
некалькі гадоў. Нашы халадзільнікі самыя надзейныя, калі мы набывалі
халадзільнік, то нават не разглядалі замежныя.

Юрый КРАСНОЎ,
маёр міліцыі:
Нядаўна набыў сабе красоўкі BELKELME і вельмі задаволены. Я ўжо
прывык часта мяняць спартыўны абутак — нагрузак не вытрымлівае.
А вось беларускія красоўкі мяне сапраўды здзівілі — вельмі якасныя
аказаліся. Яшчэ набылі для дзетак дзве беларускія тахты, але, здаецца,
падкручваць некаторыя шрубы ўсё ж давядзецца.
Калі ж гаварыць пра прадук ты харчавання, то мы купляем толькі
беларускія. Бывала, што набывалі і імпартныя, але, калі прызнацца,
час цей шкадавалі «выкіну тых» грошай. А вось бела рускую бытавую тэх ніку мы не купля ем, аддаём пе равагу нямецкай і японскай,
яны — леп шыя на рынку. Напрыклад, тыя ж тэле віза ры. Купілі беларускі — пра ца ваў даволі доў га, але зла маўся, і вы кі нулі. А ма ма
амаль трыццаць га доў таму набы ла японскі — па сённяшні дзень
пра цуе!
Падрыхтавала Наталля ТАЛІВІНСКАЯ.

