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Кан ды тар скую фаб ры ку мож на 
знай сці лі та раль на па во да ры — 
апе тыт ны пах ка ка вы раз но сіц ца 
на ўсё на ва кол ле. І да рос ла му ча-
ла ве ку скла да на ўтры мац ца, каб 
не па чаць глы таць слін кі, а што 
ўжо ка заць пра ма лых! Да рэ чы, 
ня даў на ў дзя цей з'я ві ла ся маг-
чы масць на ўлас ныя во чы па ба-
чыць, як вы раб ля ец ца лю бі мая 
сло дыч, ну і, вя до ма, па каш та-
ваць яе яшчэ «цёп лень кай» — з 
вы твор час ці. Ра зам з на ву чэн ца-
мі се ніц кай шко лы мы па гля дзе-
лі на пры га та ван не са мых смач-
ных ла сун каў пад час эк скур сіі, 
на якую нас лас ка ва за пра сі ла 
кан ды тар ская фаб ры ка «Ка му-
нар ка».

Пе рад тым, як ад пра віц ца не па-
срэд на на вы твор часць, спе цы я ліст 
ад дзе ла мар ке тын гу і рэ кла мы Тац-
ця на ЛЯШ КО ВІЧ рас каз вае школь ні-
кам пра фаб ры ку, а за ад но пра вя рае, 
што яны ве да юць пра ша ка лад. Сён-
няш нія эк скур сан ты ака за лі ся на дзі ва 
пад рых та ва ны мі: яны без цяж кас цей 
ад каз ва лі, з ча го ро біц ца гэ ты са лод кі 
пра дукт, які з яго ві даў са мы ка рыс ны 
і на ват дзе з'я ві ла ся пер шая цу кер ка. 
Для ці каў ных: ша ка лад ро біц ца з ка ка-
ва-ба боў, са мы ка рыс ны — гор кі, ну а 
пер шая цу кер ка з'я ві ла ся ў Егіп це — 
гэ та быў змо ча ны ў мё дзе фі нік.

Але лю бы шка ляр вам ска жа, што 
чым вес ці раз мо вы пра ша ка лад, ле-
пей яго... Ду ма е це, ес ці? Ад каз пра-
віль ны, але не зу сім. Бо больш за-
хап ляль ным за па ядан не мо жа быць 
толь кі пра цэс вы твор час ці цу ке рак! 

Та му Тац ця на Ляш ко віч рас каз вае, 
што мож на і ча го нель га ра біць у цэ-
хах, пас ля вы дае ўсім спец адзен не — 
ад на ра зо выя ша пач кі і на кід кі, і, ні бы 
ча род ка бе лых пух на тых пту ша нят, 
школь ні кі вы пырх ва юць з за лы ўслед 
за сва ім эк скур са во дам.

Па да ро зе Тац ця на рас каз вае, што 
асаб лі васць вы твор час ці на фаб ры-
цы — поў ны цыкл пе ра пра цоў кі ка ка ва-
ба боў. Спа чат ку іх аб смаж ва юць, пас ля 
гэ та га зды ма юць ша лу пін не і атрым лі-
ва юць пра дукт — ка ка ву цёр тую. З яе 
ро бяць ка ка ва-мас ла і па ра шок, по тым 
змеш ва юць з імі роз ныя кам па не нты і 
ад лі ва юць га то вы ша ка лад.

Най перш мы трап ля ем у цэх, дзе 
не каль кі ме ся цаў та му ўста ля ва  лі но-
вую лі нію для вы твор час ці цу ке рак з 
жэ лей ны мі, па мад ны мі і ін шы мі на чын-

ка мі. Толь кі за ад ну га дзі ну тут вы раб-
ля юць 1,5 то ны са лод кіх ла сун каў! А 
ро біц ца гэ та так: у спе цы яль ных ёміс-
тас цях змеш ва ец ца ма са для на чын-
кі, якая раз лі ва ец ца ў фор мы. Да лей 
цу кер кі па сту па юць на гла зу ра ван не. 
Пас ля ад праў ля юц ца на аха лодж ван-
не, пра хо дзяць праз ме та ла дэ тэк тар 
(ён да па ма гае вы явіць па боч ныя эле-
мен ты, якія не па він ны тра піць у га то-
вы пра дукт) і по тым — на за горт ван не. 
Пра цэс гэ ты цал кам аў та ма ты за ва ны, 
кож ная цу кер ка за горт ва ец ца за лі-
ча ныя се кун ды. Ра бот ні ку за ста ец ца 
толь кі ўзваж ваць не аб ход ную іх коль-
касць, якая ссы па ец ца ў ка роб кі.

Да лей нас пра вод зяць на лі нію, дзе 
ро бяц ца ла сун кі з буй ны мі да баў ка-
мі — раз на стай ны мі арэ ха мі і су ха-
фрук та мі. У ша ка лад яны да баў ля юц-

ца і змеш ва юц ца ў вя лі кіх цыс тэр нах. 
Ад лі тыя вы ра бы па кан ве е ры па сту па-
юць на пяр віч нае за горт ван не (у фоль-
гу). Пас ля ма шы на аў та ма тыч на ад ліч-
вае па трэб ную коль касць ша ка ла дак 
і ба тон чы каў, мар кі руе і ўпа коў вае ў 
дру гую аб горт ку.

У на ступ ным цэ ху па кан ве е ры ру-
ха юц ца све жа спе ча ныя «на рых тоў кі» 
для ша ка лад ных цу ке рак з ва фель най 
ас но вай. За ла ціс тыя квад рат ныя ва-
фель ныя ліс ты, яшчэ цёп лыя, Тац ця на 
зды мае са стуж кі транс пар цё ра і дае 
па каш та ваць эк скур сан там. На ват без 
ша ка ла ду і на чын кі — сма ка та!

Але — не ад ры ва ем ся ад вы твор-
ча га пра цэ су. Ка лі бры кет з дзвюх ва-
фе лек і на чын кі па між імі сфар ма ва ны, 
ён ад праў ля ец ца на аха лодж ван не ў 
спе цы яль ную пры ла ду. Пас ля гэ та га 
бры кет трэ ба раз рэ заць на асоб ныя 
цу ке рач кі. Да лей — гла зу роў ка, аха-
лодж ван не, зноў ме та ла дэ тэк тар і за-
горт ван не. Ка лі па лі тыя ша ка ла дам 
цу кер кі «плы вуць» па транс пар цё ры 
да дэ тэк та ра, адзін з ма лень кіх эк скур-
сан таў за ўва жае, што ў агуль най плы ні 
за ста ла ся не цал кам за гла зу ра ва ная 
цу кер ка. «Гэ та не страш на, ра бот ні кі 
яе ўба чаць і ад сар ту юць», — за пэў ні-
вае Тац ця на Ляш ко віч.

Ці вар та ка заць, што ад эк скур сіі па 
фаб ры цы і ла сун каў дзят ва і да рос лыя 
бы лі ў за хап лен ні? Да та го ж у па да ру-
нак школь ні кі атры ма лі кніж кі «Но выя 
пры го ды Шу бур шу на» Але ся Кар лю ке-
ві ча ад Вы да вец ка га до ма «Звяз да». 
Та му смак род най мо вы для іх атры-
маў ся са лод кім ва ўсіх сэн сах!

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

�

Чы та юць усе!Чы та юць усе!  ��

СУ СТРЭ НЕМ СЯ 
З КА ЛЯД НАЙ 
КАЗ КАЙ

На ва год нія свя ты — гэ та 
заў сё ды час са праўд на га ча-
раў ніц тва, доб ра га на строю 
і шчас лі вых усме шак. І, вя-
до ма, пры ем ных су стрэч!

ААТ «Бел кні га» і РВУ «Вы-
да вец кі дом «Звяз да» за пра-
ша юць дзя цей, а так са ма да-
рос лых, якія не стра ці лі ве ру ў 
цу ды, здзейс ніць не ве ра год нае 
па да рож жа па ча роў ным све це 
дзі ця чых ка зак і вер шаў.

Аку нуц ца ў свя точ ную ат-
мас фе ру ме ра пры ем ства, якое 
пра во дзіц ца ў ме жах рэс пуб лі-
кан скай ак цыі «Ся мей нае чы-
тан не», мож на бу дзе 15 снеж ня 
з 12.00 да 15.00 — ме на ві та ў 
гэ ты час у мін скім «До ме кні гі 
«Све тач» (пр-т Пе ра мож цаў, 11) 
ад бу дзец ца кніж ны ма ра фон 
«КА ЛЯД НАЯ КАЗ КА». На вед-
валь ні кі змо гуць па зна ё міц ца 
з цу доў ны мі дзі ця чы мі тво ра мі 
бе ла рус кіх пісь мен ні каў, пра 
якія рас ка жуць са мі аў та ры: 
Ана толь Зэ каў, Га лі на Пшо нік, 
Вік тар Ка жу ра, Яна Явіч.

Гос ці свя точ на га ме ра пры-
ем ства змо гуць на быць кні гі 
для дзя цей з аў то гра фа мі 
аў та раў. Акра мя та го, пад-
час ма ра фо ну ўсіх па куп ні-
коў кніг РВУ «Вы да вец кі дом 
«Звяз да» ча ка юць пры ем ныя 
па да рун кі.

Ча ка ем вас на кніж ным ма-
ра фо не! І не за будзь це ся ўзяць 
з са бою доб ры на строй!

У пра ек цеУ пра ек це  ��

НО ВЫЯ ФОР МЫ АБА РО НЫ 
БЕС ПРА ЦОЎ НЫХ

Да па мо гу па бес пра цоўі пла ну ец ца па вя лі чыць да ўзроў-
ню бюд жэ ту пра жы тач на га мі ні му му (на сён няш ні дзень 
БПМ у ся рэд нім на ду шу на сель ніц тва скла дае 1 567 810 
руб.). А па чы на ю чы з 2017 го да ў пла нах — стра ха ван не 
па бес пра цоўі.

Як за явіў пер шы на мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Анд рэй ЛА БО ВІЧ, гэ тыя но выя фор мы аба ро ны бес-
пра цоў ных за клад ва юц ца ў пра ек це пра гра мы са дзей ні чан ня 
за ня тас ці на 2016-2020 га ды. Да дзе ныя ме ры пра ду гле джа ны 
ў су вя зі з тым, што з пры чы ны ма дэр ні за цыі, якая пра во дзіц ца 
на прад пры ем ствах, праг на зу ец ца па ве лі чэн не вы зва лен ня 
да дат ко вай коль кас ці ра бот ні каў.

Ор га ны па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не, служ ба 
за ня тас ці, акра мя да па мо гі ў пра ца ўлад ка ван ні, пра па ну юць 
бес пра цоў ным пра хо джан не пе ра на ву чан ня. За раз, па сло вах 
Анд рэя Ла бо ві ча, пра во дзіц ца пе ра на ву чан не больш чым па 120 
спе цы яль нас цях, за па тра ба ва ных на рын ку пра цы.

КА ЗАЦЬ АБ ПА ВЫ ШЭН НІ 
ПЕН СІЙ НА ГА ЎЗРОС ТУ ЗАЎ ЧАС НА

Як за явіў учо ра пер шы на мес нік мі ніст ра пра цы і са цы-
яль най аба ро ны Анд рэй Ла бо віч, аб па вы шэн ні пен сій-
на га ўзрос ту за раз га вор ка не ідзе.

«Вы ўсе вы дат на чу лі сло вы Прэ зі дэн та, што без зго ды і 
га тоў нас ці на ро да па вы шэн ня не бу дзе», — ска заў пер шы на-
мес нік мі ніст ра. Ра зам з тым ён ад зна чыў, што ў Бе ла ру сі ёсць 
эка на міч ная не аб ход насць у па вы шэн ні пен сій на га ўзрос ту.

Але не аб ход ныя ме жы па вы шэн ня Анд рэй Ла бо віч не кан крэ-
ты за ваў. «Раз гля да ец ца шмат ва ры ян таў», — ска заў ён.

Свят ла на БУСЬ КО. busko@zvіazda.by

ФутболФутбол  ��

«У НАС БЫ ЛА 
НА ДЗЕЯ...»

БА ТЭ за вяр шыў вы ступ лен не 
ў еў ра куб ках

Для та го, каб за бяс пе чыць да лей шы 
ўдзел у Лі зе чэм пі ё наў ці ў Лі зе Еў ро-
пы, на шай ка ман дзе аба вяз ко ва трэ ба 
бы ло ў апош нім ту ры гру па вой ста дыі ў 
гас цях пе ра ма гаць «Ро му».

За да ча, без умоў на, скла да ная, але да лё ка не 
не вы ра шаль ная.

І матч атры маў ся звыш на пру жа ным. Бе-
ла ру сы дзей ні ча лі са праў ды доб ра. Вы дат на 
згу ляў Сяр гей Чэр нік, ва ра тар БА ТЭ, вост ра ў 
ата цы гля дзеў ся Ігар Ста се віч. Быў у бе ла ру-
саў стап ра цэнт ны мо мант, і ка лі б Мі ха іл Гар-
дзяй чук яго рэа лі за ваў, быць бы ў Ба ры са ве 
еў ра куб ка вай вясне. Матч у Ры ме за вяр шыў ся 
ні чый ным лі кам — 0:0. Ра зам з «Бар се ло най» 
яна пра цяг не ба раць бу за лі га чэм пі ён скі ку бак. 
Бе ла рус кі клуб з 5-ба ла мі за няў чац вёр ты ра-
док у квар тэ це «Е».

— Гэ ты мо мант (удар Гар дзей чу ка. — Аўт.) 
нам бу дзе доў га сніц ца, — ка жа Аляк сан дар 
ЕР МА КО ВІЧ, га лоў ны трэ нер БА ТЭ. — У нас 
бы ла на дзея, але яна па мер ла. Ад нак пры гэ-
тым ха чу ска заць, ка ман да дзей ні ча ла вы дат-
на. Хлоп цы ма лай цы.

Та рас ШЧЫ РЫ.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ 

унитарного предприятия «Поречье Белкоопсоюза»

Лот № 1

Административное здание, инв. № 500/C-46538. Г.п. – 1948. Этажей 
– 1. Общая площадь – 85,7 м2. Составные части и принадлежности: 
Одноэтажный каменный дом с одной отапливаемой пристройкой и 
двумя холодными пристройками

г. Минск, 
ул. Платонова, 

д. 31а

Начальная цена 
с НДС, руб.

Задаток, руб.
Шаг 

аукциона, %

1 027 200 000 102 720 000 5

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Земельный участок площадью 0,0311 га с кадастровым номером 500000000008001584 предоставлен на праве аренды по 28.02.2022. Целевое на-
значение – земельный участок для эксплуатации и обслуживания административного здания. Описание права, ограничения (обременения) прав: 
- охранная зона водопровода, площадь 0,0163 га; - охранная зона телефонной канализации, площадь 0,0062 га. Переход права на земельный участок 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним 
участником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить 
с Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 10 (десяти) дней с назначенной даты проведения аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить стоимость приобретенного на аукционе Объекта в течение 30 (тридцати) дней с 
момента заключения договора купли-продажи.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору аукциона вознаграждение в размере 3% (трех процентов) от цены продажи 
Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 12.01.2016 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

� Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by 

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Органи-
затора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ 
№703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель 
– РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе по продаже здания УП «Поречье 
Белкоопсоюза», проводимом 12 января 2016 г.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 

дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, 11, каб. 2. 
Окончание приема заявлений – 06.01.2016 в 12.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукцио-
на. Контактное лицо для осмотра Объекта: Хильчук Сергей Петрович, 
8 (029) 698-04-24. 
Организатор аукциона или Продавец вправе снять Объект (лот) с торгов 
до объявления его проданным без объяснения причин снятия

ША КА ЛАД НЫЯ РЭ КІ, 
ВА ФЕЛЬ НЫЯ БЕ РА ГІ
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«ЗВЯЗ ДА» 
ДА ВЕ ДА ЛА СЯ, 

ЯК РО БЯЦ ЦА ЦУ КЕР КІ

Ну і ну!Ну і ну!  ��

«ВАШ БІ ЛЕТ?» А ЯНА — У АКНО
Ві дэа ро лік пра тое, як без бі лет ні ца вы ла зіць праз форт-
ку ста ліч на га тра лей бу са, што з'я віў ся ў се ці ве, мно гія 
спа чат ку ўспры ня лі як ней кі ро зыг рыш. Га ва ры ла ся, 
што сю жэт зняў кі роў ца «ра га та га».

З яго ка мен та ры яў па-за кад рам вы ні ка ла, што па са жыр ка 
без бі ле та па па ла ся кант ра лё рам. Вы хо дзіць ад мо ві ла ся, та му 
да еха ла да кан чат ко ва га пры пын ку, дзе яе і за кры лі ў тра лей бу-
се, вы клі каў шы мі лі цыю. Але дзяў чы на не раз гу бі ла ся і вы лез ла 
праз форт ку. Як вы свет лі ла ся, усё гэ та бы ло праў дай: та кая 
гіс то рыя на са мрэч зда ры ла ся ў мі ну лую ня дзе лю.

Вы клік па сту піў у 15.26, су пра цоў ні кі апе ра тыў на бы лі на мес цы. 
У рай ад дзел да ста ві лі і 32-га до вую без бі лет ні цу, і двух кант ра лё раў-
муж чын (не ка то рыя кры ні цы да гэ туль пі са лі, што кан флікт ад быў ся 
па між дзвю ма жан чы на мі — па са жыр кай і кант ра лю ю чай асо бай. 
— Аўт.), рас па вя ла ў Пар ты зан скім РУ УС г. Мін ска На тал ля Га ну се-
віч. Тут без бі лет ні ца на пі са ла за яву на кант ра лё раў, аб ві на ва ціў шы 
іх у тым, што яны быц цам бы бі лі яе па ру ках, не да ва лі вый сці з 
тра лей бу са. Адзін з кант ра лё раў на пі саў за яву на па са жыр ку, аб ві-
на ва ціў шы ў сваю чар гу тую ў па клё пе. Пра во дзіц ца пра вер ка.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

Пас ля са лод кай «пад за рад кі» лепш за свой ва юц ца не толь кі ве ды, але і каз кі.

Юбі лей ная, 20-я, на ва год няя 
даб ра чын ная рэс пуб лі кан ская 
ак цыя «На шы дзе ці» рас па-
ча ла ся ўчо ра ў на шай кра і не і 
пра цяг нец ца да 10 сту дзе ня. Вы-
ка наць жа дан ні ма ле чы ў гэ ты 
час мо гуць не толь кі афі цый ныя 
ве дам ствы кра і ны, але і ўсе не-
абы яка выя гра ма дзя не.

— Ак цыя «На шы дзе ці» — гэ та 
свед чан не яд нан ня дзяр жа вы і гра-
мад скіх ар га ні за цый, — за зна чы ла 
на чаль нік упраў лен ня са цы яль най, 
вы ха ваў чай і ідэа ла гіч най ра бо ты 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі Ма рыя СА-
РОТ НІК. — Га лоў ная яе за да ча — 
кло пат пра кож нае дзі ця, у пер шую 
чар гу пра тых, хто апы нуў ся ў скла-
да най жыц цё вай сі ту а цыі.

Са мае маш таб нае свя точ нае ме ра-
пры ем ства, вя до ма ж, Га лоў ная ёл ка 
кра і ны, ку ды з усіх рэ гі ё наў Бе ла ру сі 
23 і 24 снеж ня з'е дуц ца 2370 дзя цей-
сі рот і тых, хто за стаў ся без баць коў-
ска га кло па ту. Яны на ве да юць цырк 

і ўба чаць спек такль пра вір ту аль ны 
Но вы год.

У рам ках ак цыі свя точ ныя ме ра-
пры ем ствы і па да рун кі па ра ду юць 
дзя цей са школ-ін тэр на таў і дзі ця-
чых да моў, апя кун скіх, пры ём ных і 
шмат дзет ных сем' яў. Не за бу дуц ца 
і на тых, хто зна хо дзіц ца ў гэ ты час 
у ад дзя лен нях дзі ця чых баль ніц, са-
цы яль ных пры тул ках, спе цы яль ных 
на ву ко ва-вы ха ваў чых і ля чэб на-вы-
ха ваў чых уста но вах, цэнт рах ка-
рэк цый на-раз ві ва ю ча га на ву чан ня 
і рэ абі лі та цыі.

— Ак цыя «На шы дзе ці» да зва ляе 
ака заць кан крэт ную пад трым ку най-
менш аба ро не ным ка тэ го ры ям дзя-
цей, — за ўва жы ла Ма рыя Саротнік. — 
У мі ну лым го дзе атры ма на 5,7 млрд 
руб лёў ма тэ ры яль най да па мо гі. Зра-
біць ма лень кі цуд для дзя цей мо гуць 
усе ах вот ныя, а не толь кі за ці каў ле-
ныя ве дам ствы.
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СВЯ ТОЧ НЫЯ ЁЛ КІ ДЛЯ МА ЛЕ ЧЫ
Вы ка наць на ва год няе жа дан не мо жа кож ны


