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Вяс ной 2011 го да пра грэ-
сіў ная гра мад скасць мно гіх 
кра ін све ту пляс ка ла ў да-
ло ні так зва най «араб скай 
вяс не». Але ўжо праз не-
каль кі ме ся цаў ака за ла ся, 
што бы лыя пры гне ча ныя 
ні чым не леп шыя за бы лых 
пры гня таль ні каў

У су хім ас тат ку
Па-пер шае, ака за ла ся, што 

ўсе зма га ры за сва бо ду ў араб-
скім све це — за пар най мі ты, 
чле ны «Аль-Ка і ды» і іс ла міс ты. 
Та му сён ня на ро ды Ту ні са, Егіп та 
і Сі рыі зма га юц ца ме на ві та су-
праць ра ды каль ных іс ла міс таў, 
якія прый шлі да ўла ды. А ў Лі віі 
прос та ідзе ўза ем ная «руб ка» 
зля цеў шых са шпу лек шмат лі кіх 
пля мё наў.

Па-дру гое, ака за ла ся, што 
зма га ры за сва бо ду ні ко лі не 
бы лі і ўжо тым больш ця пер не 
зна хо дзяц ца ў боль шас ці ў сва іх 
кра і нах. Тое, што ў Лі віі і Сі рыі 
пер ша па чат ко ва дзей ні ча лі, у 
асноў ным, за меж ныя най мі ты, 
якія пад трым лі ва юц ца ма нар хі я-
мі Пер сід ска га за лі ва, для мно гіх 
бы ло ві да воч на пер ша па чат ко ва. 
Сён ня ж ві да воч на, што і ў Егіп-
це, і ў Ту ні се тыя ж сі лы прос та 
змаг лі асяд лаць ма са вую не за-
да во ле насць ка руп цы яй і шмат-
га до вай не дзея здоль нас цю кі-
раў ніц тва гэ тых дзвюх кра ін.

Па-трэ цяе (і гэ та, ма быць, 
га лоў нае), вой ны ў Лі віі і Сі рыі, 
па лі тыч ныя ўзру шэн ні ў Егіп це і 
Ту ні се і ўзмоц не ная гуль ня ў дэ-
ма кра тыю пад воп лес кі «між на-
род най су поль нас ці» пры вя лі не 
да вы ра шэн ня праб лем раз віц-

ця гэ тых кра ін, а да іх ка-
та стра фіч на га па гар шэн ня. 
На ват цяж ка ска заць, што 
горш: тое, што з-за кан флік-
таў ака за лі ся раз бу ра ны мі 
мно гія інф ра струк ту ры, як 
у Лі віі ці Сі рыі, або тое, што 
з-за гуль няў у дэ ма кра тыю 
быў стра ча ны каш тоў ны 
час для вы ра шэн ня са мых 
на дзён ных, не ад клад ных 
эка на міч ных праб лем (як у 
Ту ні се або Егіп це). Бо свет 
па сту по ва, але не па збеж на 
ўцяг ва ец ца ў дру гую фа зу 
гла баль на га кры зі су, якая 
бу дзе знач на больш раз-
бу раль най, чым пер шая. 
Ад па вед на, ства раць і рэа-
лі зоў ваць пра гра му эка на-
міч на га раз віц ця ў гэ тых 
умо вах бу дзе ўжо знач на 
скла да ней, чым у пе ры яд з 
2011-га па 2013 год.

Егі пец кі прык лад
Возь мем Егі пет. Дэ фі цыт бюд-

жэ ту гэ тай кра і ны рас це з мо-
ман ту зме ны ўла ды ў 2011 го дзе. 
У са ка ві ку 2013-га Мі ніс тэр ства 
фі нан саў за яві ла, што дэ фі цыт 
бюд жэ ту да сяг нуў 10,6% ВУП 
за пер шыя дзе сяць ме ся цаў фі-
нан са ва га го да 2012-2013: 26,5 
міль яр да до ла раў, у па раў на нні 
з 16,8 міль яр да за пе ры яд з лі-
пе ня 2011 г. па кра са вік 2012 г. 
У 2012 го дзе па ступ лен ні ў бюд-
жэт скла лі 50 міль яр даў, а вы дат-
кі — 77 міль яр даў до ла раў.

Праб ле ма, ад нак, у тым, што 
пы тан ні эка на міч на га раз віц ця 
кра і ны за гэ ты час не толь кі не 
вы ра ша лі ся, але і не ста ві лі ся. 
У тым лі ку і ця пе раш ні пе ра ва-
рот, ажыц цёў ле ны стом ле ны мі 

ад «Бра тоў-му суль ман» егіп ця-
на мі з ва ен ны мі на ча ле, быў вы-
ключ на па лі тыч ным, па літ тэх на-
ла гіч ным дзе ян нем, раз бор кай 
на прад мет та го, ка му па він на 
на ле жаць ула да. Па трэ бы ж кра-
і ны на гэ тым фо не ні ко га не ці-
ка ві лі і не ці ка вяць: і ва ен ныя, і 
іс ла міс ты хо чуць крэ ды таў МВФ 
і па пу лісц кіх хут кіх ра шэн няў.

Што бу дзе ад бы вац ца 
да лей?

Ва ен ныя, якія за раз пе ра-
маг лі, зноў пач нуць на бі ваць кі-
шэ ні і ез дзіць па між на род ных 
фо ру мах, шу ка ю чы пад трым кі. 
Але га лод ныя егіп ця не зноў не 
атры ма юць ні я кіх перс пек тыў і 
праз не каль кі дзя сят каў ме ся-
цаў пад тры ма юць пад час чар го-
ва га пут чу чар го вых ра ды ка лаў. 

І так мо жа пра цяг вац ца да бяс-
кон цас ці.

І гэ та — пры тым, што Егі-
пет ба га ты на рэ сур сы (наф та 
— не вы клю чэн не). Мае шмат лі-
кае на сель ніц тва з пра слой кай 
ня дрэн на аду ка ва ных спе цы я-
ліс таў і ва ло дае ўсі мі маг чы мас-
ця мі для та го, каб вы бу доў ваць 
і раз ві ваць ма гут ны ўнут ра ны 
ры нак. Іс ну юць сур' ёз ныя на-
пра цоў кі аж да тэх ніч ных пра-
ек таў та го, якім чы нам мож на 
вы ра шыць вод ную, хар чо вую 
праб ле му — спад чы на пе ры-
я ду ак тыў на га су пра цоў ніц тва 
Егіп та з СССР. На кід пра гра мы 
эка на міч на га раз віц ця, якая да-
зва ляе вы ка рыс тоў ваць гэ ты за-
чын, быў ня даў на апуб лі ка ва ны 
Ху сей нам Аска ры, стар шы нёй 
Еў ра пей скай пра цоў най пар тыі 

ў Шве цыі ў аме ры кан-
скім ча со пі се Ехесutіvе 
Іntеllіgеnсе Rеvіеw.

Ад нак усё гэ та не 
вельмі ці ка ва ця пе раш-
нім егі пец кім кі раў ні кам і 
яшчэ менш ці ка ва прад-
стаў ні кам між на род най 
су поль нас ці.

Што ж та кое 
дэ ма кра тыя?
Гле дзя чы на гэ ты сум-

ны пра меж ка вы вы нік 
«араб скай вяс ны», між-
во лі зноў за дум ва еш ся: 
а што ж та кое дэ ма кра-
тыя? Вы ка нан не пра цэ-
дур? Ад па вед насць між-
на род ным стан дар там? 
Сяб роў ства з ЗША і Вя-
лі ка бры та ні яй?

Ма быць, дэ ма кра-
тыя — гэ та та кі стан 

гра мад ства, у якім на род мо жа 
пры му сіць сваю элі ту вы ра шаць 
агуль на знач ныя праб ле мы са цы-
яль на-эка на міч на га раз віц ця. А 
та кая дэ ма кра тыя сён ня ста но-
віц ца не ак ту аль най і не ці ка вай. 

Як пі саў ня даў на на ста рон ках 
«Звяз ды» Сяр гей Кі зі ма, дэ ма-
кра тыя ў све це за кан чва ец ца.

Бе ла русь з яе ўні каль ным во-
пы там на ро да ўлад дзя і пра цы кі-
раў ніц тва дзяр жа вы ў ін та рэ сах 
боль шас ці на сель ніц тва з'яў ля-
ец ца вы дат ным пры кла дам са-
праўд най дэ ма кра тыі. І нездар-
ма ме на ві та ў на шай кра і не бы-
ла зроб ле на пер шая, ня ўда лая 
спро ба гвал тоў най зме ны ўла-
ды — 19 снеж ня 2010 го да, якая 
ста ла прад мо вай да «араб скай 
вяс ны».

Ад нак сён ня мы ста ім пе рад 
цэ лым шэ ра гам вы клі каў (эка-
на міч ных, па лі тыч ных, геа па лі-
тыч ных), якія па гра жа юць гэ тым 
за ва ё вам. Як ва ўмо вах гла баль-
на га кры зі су, у цэнт ры ад на го з 
са мых не ста біль ных рэ гі ё наў 
све ту за ха ваць і пры мно жыць 
зда бы так бе ла рус ка га на ро да-
ўлад дзя? Важ насць ад ка зу на 
гэ тае пы тан не сён ня цяж ка пе-
ра аца ніць.

Юрый ЦА РЫК,
па лі тыч ны ана лі тык.

СЭНС ДЭ МА КРА ТЫІ: УРО КІ «АРАБ СКАЙ ВЯС НЫ»
И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  АУ К Ц И О Н АИ З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  АУ К Ц И О Н А
ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) 

по поручению частного предприятия 
«Торговый дом «Гомельстекло-Витебск» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже 

здания склада ватина, 
об. пл. 578,9 кв.м, инвентарный номер 200/С-53799, 

расположенного по адресу: г. Витебск, ул. Академика Павлова, 42 А. 

Начальная цена с НДС – 900 402 000 бел. руб. 

Площадь земельного участка – 0,2387 га (предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования; ограничение: 0,0069 га – охран-
ная зона линий электропередачи до 1000 В; 0,0219 га – санитарно-
защитная полоса водовода; 0,0207 га – охранная зона канализаци-
онного коллектора; 0,0225 га – охранная зона тепловых сетей; 
0,2374 га – водоохранная зона водных объектов вне прибрежных 
полос (р. Западная Двина)). 

Обременения – частичная аренда. 

Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами 
РБ на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эк-
виваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в дол-
ларах США (USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB) 
– 3012343265028; в отделении № 507 г. Минска ОАО «Белин-
вестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа 
– ЗАО «Центр промышленной оценки». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объ-
ект производится в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи. 

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
а также определения лица, выигравшего аукцион, 

оговорен в условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Аукцион состоится 01.10.2013 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, офис. 1703. Заявления на участие и необходимые доку-
менты принимаются по 30.09.2013 до 17.00 по указанному адресу 

Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.

Утерянный представительством Белгосстраха по Ленинскому району г. Минска бланк 
полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств на территории Республики Беларусь серии ВР № 1634132 считать не-
действительным. УНП 101883943

ОАО «Гомельхлебопродукт» 
ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Гомельхлебопродукт» 30  августа 2013 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2012 год.
Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Мазурова, 48, актовый зал  ОАО «Гомель-

хлебопродукт». Начало в 14.00.
С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Гомель, 

ул. Мазурова, 48, тел. (8 0232) 72 59 40.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества — па-

спорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет ОАО «Гомельхлебопродукт».УНП 400010980

З ПА ЕЗД КАЙ У ЕГІ ПЕТ ЛЕПШ ПА ЧА КАЦЬ
Мі ніс тэр ства за меж ных спраў рэ ка мен дуе бе ла рус кім гра ма-

дзя нам, якія зна хо дзяц ца на ад па чын ку ў Егіп це, ус тры мац ца ад 
па ез дак за ме жы ку рорт ных зон. Так са ма ў су вя зі з аб васт рэн нем 
ўнут ры па лі тыч най сі ту а цыі ў гэ тай кра і не на шым су ай чын ні кам 
рэ ка мен да ва на вы клю чыць на вед ван не Ка і ра і ін шых буй ных га ра-
доў, па збя гаць мес цаў ма са ва га зна хо джан ня лю дзей, за ме жа мі 
атэ ляў пра яў ляць па вы ша ную абач лі васць. Ту рыс там, якія зна хо-
дзяц ца ў ра ё нах дзе ян ня ка мен данц кай га дзі ны — у пры ват нас ці, 
на ку рор тах Паўд нё ва г а Сі ная (га ра ды Шарм эль Шэйх, Да хаб, Ну-
вей ба і Та ба), не трэ ба па кі даць тэ ры то рыі атэ ляў з 19 да 6 га дзін. 
«У гэ тых умо вах гра ма дзя нам Бе ла ру сі, якія пла ну юць свой ад па-
чы нак у рэ гі ё не, рэ ка мен да ва на ўстры мац ца ад на вед ван ня Егіп та 
да нар ма лі за цыі сі ту а цыі ў кра і не».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Са цы яль ная аба ро наСа цы яль ная аба ро на  ��

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ? 
ВАМ АД КА ЖА ЮРЫСТ!
Як да ве дац ца ну мар сва ёй чар гі на са цы яль нае жыл лё і 
ад ча го за ле жыць хут касць яе ру ху? Ці мо жа най маль нік 
зволь ніць ма ці, якая га дуе дзі ця-ін ва лі да? На гэ тыя пы тан-
ні ад каз вае юрыст Офі са па пра вах лю дзей з ін ва лід нас цю 
Воль га ТРЫ ПУ ЦЕНЬ.

Стаю на чар зе на са цы яль нае жыл лё...
Я маю дзі ця-ін ва лі да і зна хо джу ся на ўлі ку тых, хто мае па-
трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў. Ска жы це, як да ве дац ца 
ну мар сва ёй чар гі на са цы яль нае жыл лё і ад ча го за ле жыць 
хут касць яе пра соў ван ня? (С.В., г. Мінск)

Ба зы да ных аб гра ма дзя нах, якія зна хо дзяц ца на та кім улі ку, 
фар мі ру юць мяс цо выя вы ка наў чыя і рас па рад чыя ор га ны, ін шыя 
дзяр жаў ныя ор га ны і ар га ні за цыі, якія ажыц цяў ля юць улік гра ма-
дзян, што ма юць па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў. Звест кі аб 
чар го вас ці на асно ве гэ та га ўлі ку вы да юц ца па прось бе гра ма дзян, 
якія ма юць па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў.

Для та го каб да ве дац ца ну мар чар гі на ква тэ ру, вам лепш за 
ўсё звяр нуц ца ў вы кан кам з пісь мо вай прось бай. Каб ваш зва рот 
стаў афі цый ным, за рэ гіст руй це яго ў вы кан ка ме або ад праў це па 
по шце з па ве дам лен нем аб уру чэн ні. Згод на з За ко нам «Аб зва-
ро тах гра ма дзян і юры дыч ных асоб», ад каз вам па він ны да слаць 
на пра ця гу ме ся ца.

У мін чан ёсць маг чы масць да ве дац ца ін фар ма цыю аб сва ёй 
чар зе на сай це Мінск ага га рад ско га вы ка наў ча га ка мі тэ та па на-
ступ най спа сыл цы http://mіnsk.gov.by/ru/och/.

Па пы тан ні аб' ёмаў бу даў ніц тва ў ва шым ра ё не рэ ка мен ду ем 
так са ма звяр нуц ца ў свой вы кан кам (ад мі ніст ра цыю).

У мя не дзі ця-ін ва лід. 
Ці мо гуць мя не зволь ніць?..

Ці мо жа най маль нік зволь ніць мя не, ка лі май му дзі ця ці-ін-
ва лі ду яшчэ не споў ні ла ся пяць га доў? (Іры на К., г. Мінск)

Згод на з арт. 28 Пра цоў на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 
26 лі пе ня 1999 го да № 296-З, ска са ван не пра цоў на га да га во ра па 
іні цы я ты ве най маль ні ка з ця жар ны мі жан чы на мі, жан чы на мі, якія 
ма юць дзя цей ва ўзрос це да трох га доў, адзі но кі мі ма ці, якія ма юць 
дзя цей ва ўзрос це ад трох да ча тыр нац ца ці га доў (дзя цей- ін ва лі-
даў — да ва сям нац ца ці га доў), не да пус ка ец ца, акра мя вы пад каў 
лік ві да цыі ар га ні за цыі, спы нен ня дзей нас ці ін ды ві ду аль на га прад-
пры маль ні ка, а так са ма ў су вя зі з:

— Пра гу лам (у тым лі ку ад сут нас цю на пра цы больш за тры 
га дзі ны на пра ця гу пра цоў на га дня) без пры чын;

— Сіс тэ ма тыч ным не вы ка нан нем ра бот ні кам без уваж лі вых 
пры чын аба вяз каў, ус кла дзе ных на яго пра цоў ным да га во рам ці 
пра ві ла мі ўнут ра на га пра цоў на га рас па рад ку, ка лі да ра бот ні ка 
ра ней пры мя ня лі ся ме ры дыс цып лі нар на га спаг нан ня;

— З'яў лен нем на пра цы ў ста не ал ка голь на га, нар ка тыч на га ці 
так січ на га ап'я нен ня, а так са ма рас піц цём спірт ных на по яў, ужы-
ван нем нар ка тыч ных срод каў або так січ ных рэ чы ваў у пра цоў ны 
час або па мес цы пра цы;

— Здзяйс нен нем па мес цы пра цы кра дзя жу ма ё мас ці най маль-
ні ка, уста ноў ле на га пры су дам су да, які ўсту піў у за кон ную сі лу, або 
па ста но вай ор га на, у кам пе тэн цыю яко га ўва хо дзіць на кла дан не 
ад мі ніст ра цый на га спаг нан ня;

— Ад на ра зо вым гру бым па ру шэн нем пра ві лаў ахо вы пра цы, 
якое па цяг ну ла ка лец тва або смерць ін шых ра бот ні каў;

— Ад на ра зо вым гру бым па ру шэн нем пра цоў ных аба вяз каў (гэ та 
ты чыц ца па сад кі раў ні коў ар га ні за цыі або ад асоб ле на га пад раз дзя-
лен ня і яго на мес ні каў, га лоў ных бух гал та раў і яго на мес ні каў);

— Зме най улас ні ка ма ё мас ці ар га ні за цыі (у да чы нен ні да кі раў-
ні ка ар га ні за цыі, яго на мес ні каў і га лоў на га бух гал та ра);

— Па ру шэн нем (без уваж лі вых пры чын па рад ку і тэр мі наў вы-
пла ты за ра бот най пла ты і (або) да па мог (гэ та ты чыц ца кі раў ні ка 
ар га ні за цыі);

— Здзяйс нен нем ві на ва тых дзе ян няў ра бот ні кам, які не па срэд-
на аб слу гоў вае гра шо выя і ма тэ ры яль ныя каш тоў нас ці, ка лі гэ тыя 
дзе ян ні з'яў ля юц ца пад ста вай для стра ты да ве ру да яго з бо ку 
най маль ні ка;

— Здзяйс нен нем ра бот ні кам, які вы кон вае вы ха ваў чыя функ цыі, 
ама раль на га ўчын ку, не су мя шчаль на га з пра ця гам гэ тай пра цы.

Пры гэ тым у ад па вед нас ці з п. 22 Па ста но вы Пле ну ма Вяр хоў на га 
Су да Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 29 са ка ві ка 2001 г. № 2 «Аб не ка то рых 
пы тан нях пры мя нен ня су да мі за ка на даў ства аб пра цы» адзі но кай 
ма ці лі чыц ца жан чы на, якая на ра дзі ла дзі ця па-за шлю бам, у вы пад-
ку, ка лі звест кі пра баць ку дзі ця ці ў ак та вым за пі се аб на ра джэн ні 
зроб ле ны ва ўста ноў ле ным па рад ку па ўка зан ні ма ці.

Та кім чы нам, вы не мо жа це быць зволь не ны па іні цы я ты ве най-
маль ні ка (акра мя вы шэй пе ра лі ча ных вы пад каў):

— Да да сяг нен ня дзі цем 3 га доў — у лю бым вы пад ку;
— Ка лі ў вас ёсць дзі ця ва ўзрос це ад 3 да 14 га доў (дзя цей-ін ва лі-

даў — да 18 га доў) — у вы пад ку, ка лі вы з'яў ля е це ся адзі но кай ма ці.
Свят ла на БУСЬ КО.

P.S. Ка лі ў вас уз нік лі ней кія да дат ко выя пы тан ні, вы мо-
жа це звяр тац ца з імі да юрыс таў Офі са па пра вах лю дзей з 
ін ва лід нас цю па тэл. +375 (17) 256-08-29, або па E-maіl: іnfo@
dіsrіght.org

Кан суль та цыі бяс плат ныя.
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Спа саў ка — шчод ры час го-
да... Шчод ры мё дам і са да ві-
ной, шчод ры цеп лы нёй сон ца... 
Вось-вось па за ла цее ліс то та... 
Пры го жая па ра. Не ка лі амаль 
у гэ тую па ру для Пуш кі на па-
чы на ла ся Бол дзін ская во сень... 
А для мно гіх з нас, бе ла рус кіх 
жур на ліс таў, час сум ны, бо 
вось дня мі са бра лі ся на жа лоб-
ную су стрэ чу на Паў ноч ных мо-
гіл ках: сён ня год, як ня ма ся род 
нас на гэ тым све це на ша га сяб-
ра, для мно гіх ін шых ка лег — на стаў ні ка 
і кі раў ні ка, Ула дзі мі ра Бель ска га — Ва-
ло дзі. Бы ло га шмат га до ва га га лоў на га 
рэ дак та ра сён ня звяз доў скай «Чыр вон кі», 
стар шы ні Дзярж кам дру ку, ад на го з пер-
шых над звы чай ных і паў на моц ных па слоў 
на шай кра і ны ў Чэ хіі і Сла ва кіі, паз ней 
— га лоў на га рэ дак та ра га зе ты «Сям'я» і 
бан каў ска га ана лі ты ка, па лі то ла га, пісь-
мен ні ка і паэ та, сяб ра і свет ла га-свет ла га 
ча ла ве ка... Коль кі там яшчэ на ват да той 
пен сіі бы ло — ней кай ні бы та мя жы — а 
ча ла ве ка год як ня ма з на мі...

У нас, жур фа каў цаў БДУ імя Ле ні на 
вы пус ку 1981-га, ён быў ста рас там кур-
са. Пас ля вой ска і пад рых тоў ча га ад дзя-
лен ня ка му, як не яму, бы ло на ка на ва на 
ва зіць нас па «буль бах» і бу дат ра дах, ар-
га ні зоў ваць у ін тэр на тах на Каст рыч ніц-
кай дыс ка тэ кі са свят ла му зы кай, пласт-
ма са выя плас цін кі для ліх та роў якой мы 
ра зам з ім шу ка лі па на ва коль ных смет-
ні ках... Не фі зі кі-хі мі кі, а ме на ві та жур на-
ліс ты пер шы мі зра бі лі та кі цуд для на шых 
ін тэр на таў скіх су бот ніх ве ча рын...

Рэ дак тар ства «Чыр вон кай» 
пры па ла для яго на ня прос ты 
ка нец 90-х і доў жы ла ся да 
1996-га. Га зе та бы ла вя лі ка ты-
раж ная, ці ка вая, а на «чыр вон-
каў скім» па вер се До ма дру ку 
мож на бы ло па прос ту па га ва-
рыць з Мі ко лам Фе дзю ко ві чам 
і Ва ле ры ем Іва но вым, Ана то-
лем Яр мо лен кам і з му зы кан-
та мі толь кі што на ро джа ных 
та ды мно гіх бе ла рус кіх гур тоў, 
са сла ву ты мі лі та ра та ра мі...

На род ны ар тыст Бе ла ру сі, кам па зі тар 
Ва ле рый Іва ноў:

— Са мыя свет лыя ўспа мі ны пра гэ та га 
ча ла ве ка і са мая ад чай ная туга па ім... 
Вель мі ма ла лю дзей, якія маг лі столь-
кі ча су ад да ваць сяб рам... Мне Ва ло дзя 
пры свя ціў паэ му — вось узяў і на пі саў... 
Бы лі мы адзін у ад на го і ў ква тэ рах, і ў 
баць коў скіх да мах... А ён жа са зна ка мі-
тых ка лін ка віц кіх Юра ві чаў... І я па чу ваў-
ся там як до ма, бо з ім бы ло цёп ла. Я не 
люб лю та кіх слоў — «заў час на пай шоў», 
«мог бы яшчэ жыць»... Жы ві ты 50 або 
100 га доў... Але ка лі ады хо дзіць Асо ба 
— гэ та стра шэн на сум на і ў жыц ці вель-
мі не ха пае не ча га вя лі ка га і іс тот на га. 
Я дак лад на ве даю: пры та кіх лю дзях, як 
ён, для мно гіх з нас жыц цё ро біц ца ку ды 
леп шым...

...А спя ваць Ва ло дзя, бу ду чы сту дэн-
там, лю біў вяс ко выя пры пеў кі, і, на пэў-
на, най леп шую бе ла рус кую пес ню пра 
за вуш ні цы....

Пят ро РАМАНЧУК
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«БЕ ЛА РУ СЫ» — СВАЕ 
І НА ВЕН ГЕР СКІХ НІ ВАХ

Мін скі трак тар ны за вод і на да лей ад ным з 
пры яры тэт ных кі рун каў бу дзе лі чыць па-
шы рэн не про да жаў сва ёй тэх ні кі ў Еў ро пе. 
Пра гэ та бы ло за яў ле на на на ра дзе кі раў-
ніц тва «МТЗ», якая прай шла ў Венг рыі з 
удзе лам бе ла рус кіх дып ла ма таў на ба зе 
кам па ніі «Бе ла рус Трак тар».

Кам па нія «Бе ла рус Трак тар» — гэ та 100-пра-
цэнт ная ўлас насць МТЗ, які даў но і па спя хо ва 
ажыц цяў ляе про даж на шых трак та роў роз ных 
ма ды фі ка цый на вен гер скім рын ку, пры чым мае 
ў го ра дзе Хорт, што па блі зу Бу да пеш та, улас-
ны вы ста вач на-склад скі цэнтр. Ця пер ме на ві та 
«Бе ла ру сы» з'яў ля юц ца ад ной з вя ду чых па зі цый 
бе ла рус ка га экс пар ту ў Венг рыю. Ле тась у гэ тай 
кра і не пра да дзе на 900 адзі нак тэх ні кі на су му 
16 млн до ла раў, сё ле та — ужо 690 (на су му ка ля 
13,5 млн).

Кі раў ніц твам МТЗ як раз і вы ву чаў ся ста ноў чы 
во пыт дзей нас ці кам па ніі «Бе ла рус Трак тар» на 
вен гер скім рын ку. Ме на ві та з улі кам гэ та га во пы ту 
аб мер ка ва ны стра тэ гія па вы шэн ня эфек тыў нас ці і 
па шы рэн ня про да жаў бе ла рус кіх трак та роў у Еў-
ро пе, пы тан ні за бес пя чэн ня сэр віс на га аб слу гоў-
ван ня тэх ні кі, па ляп шэн ня яе якас ці ў ад па вед нас ці 
з еў ра пей скі мі стан дар та мі, а так са ма да лей шае 
ўдас ка на лен не ды лер скай сет кі ў рэ гі ё не.

Між тым, па звест ках Бел ста та, у пер шым 
паў год дзі ў нас вы раб ле на 34,4 тыс. трак та роў 
для сель скай і ляс ной гас па дар кі, што скла дае 
90,4% да ўзроў ню мі ну ла га го да. Экс парт трак-
та роў склаў у сту дзе ні—маі 20066 адзі нак тэх ні кі 
на 377 млн до ла раў.

Та кім чы нам, ка лі ча сам га во рыц ца пра знач-
ныя склад скія за па сы, прык лад вен гер ска га прад-
стаў ніц тва МТЗ свед чыць пра тое, што на ша тэх-
ні ка па-ра ней ша му за па тра ба ва на. Ганд ля ваць 
ву чыц ца ні ко му і ні ко лі не поз на...

Пят ро РА МАН ЧУК.

ПП  �� а мяцьа мяць

БЕ ЛЫ ПТАХ, ЯКІ АД ЛЯ ЦЕЎ...

У ШКОЛЬ НЫМ РАС КЛА ДЗЕ БУ ДУЦЬ 
ТРЫ ГА ДЗІ НЫ ФІ ЗІЧ НАЙ КУЛЬ ТУ РЫ

У но вым на ву чаль ным го дзе ва ўста но вах агуль най 
ся рэд няй аду ка цыі на за ня ткі фі зіч най куль ту рай і 
спор там бу дзе ад во дзіц ца 3 га дзі ны ў ты дзень. Та кім 
чы нам у га лоў ным аду ка цый ным ве дам стве збі ра юц ца 
кам пен са ваць дэ фі цыт ру халь най ак тыў нас ці, ха рак-
тэр ны для аб са лют най боль шас ці школь ні каў.

Два ву чэб ныя ўро кі бу дуць пра во дзіц ца ў ад па вед нас ці з 
ты па вым ву чэб ным пла нам. Трэ цяя «Га дзі на зда роўя і спор-
ту» так са ма ста но віц ца аба вяз ко вай і ўно сіц ца ў рас клад 
ву чэб ных за ня ткаў.

— Да пра вя дзен ня «Га дзі ны зда роўя і спор ту» бу дуць 
прад' яў ля ц ца та кія ж ар га ні за цый ныя, пе да га гіч ныя і са ні-
тар на-гі гі е ніч ныя па тра ба ван ні, як і да пра вя дзен ня ўро каў 
фі зіч най куль ту ры, — па тлу ма чы лі жур на ліс ту «Звяз ды» ў га-
лоў ным аду ка цый ным ве дам стве. — «Га дзі на зда роўя і спор-
ту» з'яў ля ец ца пра ця гам уро каў фі зіч най куль ту ры і шчыль на 
звя за на з імі агуль ны мі за да ча мі, срод ка мі на ву чан ня і ме та-
да мі ар га ні за цыі за ня ткаў. Пад час «Га дзі ны зда роўя і спор ту» 
на ву чэн цы атэс ту юц ца на агуль ных пад ста вах.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У БЫ ХА ВЕ ЎША НУ ЮЦЬ 
ПА МЯЦЬ БА РЫ СА СТРАЛЬ ЦО ВА

На бу дын ку Бы-
хаў ска га ра ён на га 
цэнт ра куль ту ры, 
аб ноў ле на га да 
Дня бе ла рус ка га 
пісь мен ства, з'я віц-
ца ме ма ры яль ная 
дош ка, пры све-
ча ная ўра джэн цу 
Бы хаў шчы ны, за-
слу жа на му дзея чу 
куль ту ры Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь Ба ры су Ва сіль е ві чу Страль цо ву.

Імя гэ та га вя до ма га бе ла рус ка га жур на ліс та, вы клад чы ка 
і пісь мен ні ка так са ма бу дзе пры свое на Бы хаў скай ра ён най 
цэнт раль най біб лі я тэ цы.

— Гэ та слуш ная іні цы я ты ва аб лас но га ад дзя лен ня Бе ла-
рус ка га са ю за жур на ліс таў, — па тлу ма чыў пер шы на мес нік 
на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най пра цы, куль ту-
ры і па спра вах мо ла дзі Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Анд рэй 
Кун цэ віч. — Больш за тое, ні вод най бюд жэт най ка пей кі на 
ме ма ры яль ную дош ку не вы дат ка ва на: срод кі на яе са бра лі 
са мі жур на ліс ты рэ гі ё на.

Ура чыс тае ад крыц цё дош кі па мя ці Ба ры са Страль цо ва ў 
Бы ха ве за пла на ва на на 31 жніў ня, ка лі пач нуц ца ме ра пры ем-
ствы да ХХ юбі лей на га Дня бе ла рус ка га пісь мен ства.

Іло на ІВА НО ВА.

ЗНОЎ КАНТ РА БАНД НЫЯ ШТЫК-НА ЖЫ
Адзін ба ра на віц кі ка лек цы я нер не так даў но за трым-
лі ваў ся брэсц кай мыт няй як па ру шаль нік пра ві лаў 
пра во зу. Два ме ся цы та му ён пе ра во зіў праз мя жу 12 
штык-на жоў і ад ну шаб лю. Та вар та ды кан фіс ка ва лі.

На гэ тым тыд ні ён зноў вёз з Поль шчы штык-на жы да 
роз ных ма ды фі ка цый аў та ма та Ка лаш ні ка ва і ке ра міч ны 
по суд пе ры я ду Дру гой су свет най вай ны. А ў мыт най дэк-
ла ра цыі ўка заў, што вя зе ўмы валь нік кош там 75 до ла раў. 
Але спе цы я ліс ты за зір ну лі ў ні шу для за па сно га ко ла. Там 
зна хо дзі ла ся сум ка, у якой бы лі ўпа ка ва ны 13 штык-на жоў, 
а так са ма прад ме ты по су ду.

Яна СВЕ ТА ВА.

РАС СЛЕ ДА ВАН НЕ БУДЗЕ ПРА ДОЎ ЖА НА
Рас сле да ван не спра вы ў да чы нен ні да бы ло га ды-
рэк та ра Бел дзярж цыр ка пра доў жа на. Аб гэ тым па ве-
да мі лі ў ад дзе ле ін фар ма цыі і су вя зі з гра мад скас цю 
След ча га ка мі тэ та Бе ла ру сі.

«След чы ка мі тэт пра цяг вае рас сле да ван не па гэ тай кры-
мі наль най спра ве. Тэр мін рас сле да ван ня пра доў жа ны да 
каст рыч ні ка», — ад зна чы лі ў СК.

На га да ем, што кры мі наль ную спра ву ў да чы нен ні да 
Тац ця ны Бан дар чук рас па ча ла Ге не раль ная пра ку ра ту ра 
Бе ла ру сі па ма тэ ры я лах Га лоў на га ўпраў лен ня па ба раць бе 
з эка на міч ны мі зла чын ства мі МУС і КДК. Аб тым, што бы-
лы ды рэк тар Бел дзярж цыр ка па да зра ец ца ў зло ўжы ван ні 
служ бо вы мі паў на моц тва мі (ч.3 арт.424 КК), ста ла вя до ма 
яшчэ ў па чат ку чэр ве ня. Але ўжо ў кан цы та го ме ся ца на 
прэс-кан фе рэн цыі на мес нік генп ра ку ро ра Аляк сей Стук ад-
зна чыў, што ў по ле зро ку след ства па тра пі лі но выя эпі зо ды 
дзей нас ці па да зра ва най. Ся род іх бяс плат ная рэа лі за цыя 
квіт коў на прад стаў лен ні для асоб ных лю дзей, не за кон нае 
стра ха ван не за меж ных гаст ра лё раў, вы пла та прэ мі яль ных 
ар тыс там, якія зна хо дзі лі ся на прад стаў лен ні за мя жой.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Хут ка бе ла рус кі пар ла мент 
бу дзе ўно сіць зме ны ў чар-
го вы да ку мент — Па вет ра ны 
ко дэкс РБ. У ся рэ дзі не лі-
пе ня ды рэк тар дэ парт амен-
та па авія цыі Мі ніс тэр ства 
транс пар ту і ка му ні ка цый 
Ула дзі мір КОС ЦІН па ве да-
міў, што гэ ты акт пас ля пе-
ра пра цоў кі зме ніц ца аж но 
на 80%. Бы лі анан са ва ны і 
кан крэт ныя зме ны.

Ад ной з га лоў ных і са мых знач-
ных па пра вак у Па вет ра ным ко-
дэк се на зы ва юць да звол на вы ка-
ры стан не так зва ных «не вяр таль-
ных» квіт коў. Увя дзен не па доб най 
сіс тэ мы мо жа да во лі знач на паў-
плы ваць на кошт па лё таў — ка-
жуць на ват пра ліч бу ў -30%. Ці 
мо гуць та ры фы на са мрэч так зні-
зіц ца і ці та кая ўжо страш ная рэч 
гэ тыя «не вяр таль ныя» квіт кі? На 
пы тан ні ад каз вае Ігар ЧАР ГІ НЕЦ, 
на мес нік ген ды рэк та ра кам па ніі 
«Бел авія» па мар ке тын гу і знеш-
не эка на міч най дзей нас ці:

— Я па чаў бы з та го, што сло-
ва «не вяр таль ныя» квіт кі вель мі 
не га тыў на ўздзей ні чае на клі ен-
таў. Яны пу жа юц ца, ду ма юць, што 
атры маць свае гро шы на зад ні ў 
якім вы пад ку не змо гуць. Але гэ та 
не так. Мы пра да ём квіт кі на ват за 
год да рэй са. Ве ра год насць, што 
ў ча ла ве ка ад бу дзец ца неш та не-
прад ба ча нае за гэ тыя час, вя до ма, 
рас це. Ка лі клі ент прос та фі зіч на 
не мо жа па ля цець (на прык лад, 
хва рэе, ці зда ра ец ца неш та па доб-
нае), кам па нія без праб лем вяр-
тае гро шы. Гэ тае пра ва па са жы-
ра аба ра ня ец ца за ка на даў ствам. 

«Не вяр таль ны» — гэ та кві ток, які 
нель га пе ра нес ці на ін шы дзень ці 
час. Бы ва юць вы пад кі, ка лі лю дзі 
за мя жой ву чац ца, пра цу юць і дак-
лад ную да ту вяр тан ня не ве да юць. 
Ім трэ ба ка рыс тац ца звы чай ны мі 
квіт ка мі, каб у эк стран най сі ту а цыі 
змя ніць да ту пе ра лё ту за не вя лі-
кую да пла ту. Зу сім ін шая спра ва 
— лю дзі, якія ве да юць, ку ды і на 
які тэр мін яны ля цяць. Ім ня ма ча-
го ба яц ца.

— Як звя за ны «не вяр таль-
ныя» квіт кі з лоў кос та вы мі 
кам па ні я мі? Ці вар та ча каць 
рэз ка га па дзен ня ца ны на ўсе 
та ры фы пас ля пры няц ця но ва-
га ко дэк са?

— Звы чай на ад на з умоў іс на-
ван ня чыс тых лоў кос та вых кам-
па ній — гэ та маг чы масць пра да-
ваць «не вяр таль ныя» квіт кі. Вы 
ж ра зу ме е це, та кія пе ра воз чы кі 
пра цу юць, што на зы ва ец ца, «на 
то нень ка га». Аба вяз ко вая ўмо ва 
акуп нас ці — за бі тыя «пад за вяз-
ку» са ма лё ты. Маг чы ма, са з'яў-
лен нем «не вяр таль ных» квіт коў у 
Бе ла русь прый дуць і паў на вар тас-
ныя лоў кос ты. «Бел авія» ж лоў кос-
там не з'яў ля ец ца, як не з'яў ля ец-
ца і кла січ най авія кам па ні яй. Мы 
па сту по ва пе ра хо дзім на гіб рыд ны 
тып, які аб' яд ноў вае ў са бе ры сы 
як тых, так і дру гіх. На цэ нах гэ та 
ад бі ва ец ца па зі тыў на: тыя, хто за 
імі со чыць, мо гуць па цвер дзіць, 
што на шы квіт кі за апош ні час па-
тан не лі пры клад на ў 2 ра зы. Але 
гэ та не зна чыць, што са з'яў лен-
нем «не вяр таль ных» квіт коў на шы 
рэй сы рап там ста нуць каш та ваць 
30 еў ра, як гэ та бы вае ў паў на-
вар тас ных лоў кос таў. На ват усе 

маг чы мыя зме ны мы пра во дзім 
па сту по ва, і рэз кіх скач коў цэн у 
той ці ін шы бок не бы вае.

— Ці ба чы лі вы га то вы пра-
ект но ва га ко дэк са?

— Па куль што не, та му лі чу 
бес сэн соў ным ка мен та ваць яго 
агу лам. Маг чы ма, пад час пры-
няц ця бу дуць уне се ны сур' ёз ныя 
праў кі. Але вель мі доб ра, што пры 
рас пра цоў цы звяр ну лі ся да нас і 
пры ня лі да ўва гі не ка то рыя на-
шы па жа дан ні. Кан чат ко ва неш-
та ацэнь ваць мож на бу дзе толь кі 
пас ля за цвяр джэн ня ак та.

— Гэ тай вяс ной вы анан са-
ва лі рас пра цоў ку но ва га брэн-
да кам па ніі. Як ідзе пра ца ў гэ-
тым кі рун ку? Я за ўва жыў, што 
ста рая шыль да знік ла з бу дын-
ка га лоў на га офі са.

— Так, шыль да знік ла, але 
прос та та му, што яна ста рая, а 
но вую яшчэ не па ве сі лі (смя ец ца). 
Што да ты чыц ца брэн да, то за раз 
пра ца тро хі за тар ма зі ла ся. Бы лі 
пра ве дзе ны су стрэ чы з усі мі прэ-
тэн дэн та мі — да гэ тай пра цы мы 
вер нем ся во сен ню. За раз жа се-
зон, мо жа ба наль на не ха паць ча-
су. Як раз сён ня мы на рэш це вы ра-

шы лі яшчэ ад ну праб ле му: чэш скія 
авія лі ніі рап там змя ні лі рас клад 
сва іх рэй саў у Мінск у ся рэ дзі не 
ле та. Звы чай на так не ро біц ца, бо 
з-за ра зы хо джан ня ў не ка то рыя 
дні рэй саў з бе ла рус кай ста лі цы 
ў Пра гу і назад не бы ло. Мы лік ві-
да ва лі гэ ты пра бел сва і мі сі ла мі, 
па вя лі чыў шы коль касць улас ных 
рэй саў. Як раз сён ня атры ма лі на 
гэ та да звол ад чэ хаў. Та му ле там 
мо жа быць не да брэн да.

— Ці не ўва хо дзіць у пра ект 
брэн дзін гу больш ак тыў нае вы-
ка ры стан не бе ла рус кай мо вы?

— У нас і за раз ёсць па ве дам-
лен ні па-бе ла рус ку. Ад ной чы мы 
па спра ба ва лі пе ра клас ці ўсё на 
род ную мо ву — атры ма лі скар-
гі ад па са жы раў. Пас ля зра бі лі 
на ад ва рот, усё па-рус ку, — та кі 
са мы вы нік, лю дзі скар дзяц ца. 
Та му мы ўвесь час у по шу ку кам-
пра мі су.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
*лоў кос ты  (ад англ. low-cost — 

тан ны) — або бюд жэт ныя авія кам-
па ніі — кам па ніі, якія пра па ноў ва-
юць клі ен там вель мі ніз кія цэ ны за 
пе ра лё ты ў аб мен на ад мо ву ад 
тра ды цый на га авія сэр ві су.

У па вет рыУ па вет ры  ��

У БЕ ЛА РУСЬ ЗМО ГУЦЬ 
ПРЫЙ СЦІ ЛОЎ КОС ТА ВЫЯ* КАМ ПА НІІ

Ёсць міль ён ны па са жыр у 2013-м!
Коль касць па са жы раў, пе ра ве зе ных На цы я наль най авія-

кам па ні яй «Бел авія» ў гэ тым го дзе, да сяг ну ла ад на го міль ё на 
ча ла век, пе рад ае БЕЛ ТА. На мес нік ге не раль на га ды рэк та ра па 
мар ке тын гу і знеш не эка на міч най дзей нас ці РУП «На цы я наль-
ная авія кам па нія «Бел авія» Ігар Чар гі нец уру чыў міль ён на му 
па са жы ру сер ты фі кат на два авія бі ле ты на рэ гу ляр ныя рэй сы 
па лю бым на прам ку марш рут най сет кі авія кам па ніі. Шчас ліў-
чы кам ста ла ма ла дая бе ла рус ка, па са жыр ка рэй са Мінск — 
Лон дан, якая на кі роў ва ец ца на ву чо бу. Так са ма ў якас ці бо ну са 
за мест эка номк ла са дзяў чы на па ля це ла біз нес-кла сам.


