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АПРА ЦОЎ ВАЦЬ ЗА ЯЎ КІ Ў СТА ЛІ ЦЫ 
БУ ДУЦЬ ПА-НО ВА МУ

Па ве да міць пра лю бую ня спраў насць у ста ліч най ка му наль най гас па-
дар цы мож на бу дзе з да па мо гай адзі най дыс пет чар скай служ бы для 
ўсіх ЖЭС Мін ска.

— Ста ліч ная адзі ная дыс пет чар ская служ ба бу дзе пра ца ваць 24 га дзі ны 
на су ткі. Перш чым вам ад ка жа дыс пет чар, трэ ба бу дзе вы браць адзін з трох 
пра па на ва ных аў та ін фар ма та рам ва ры ян таў. Мяр ку ец ца, што іх раз дзе ляць у 
за леж нас ці ад ха рак та ру за яў кі, — пад крэс ліў ге не раль ны ды рэк тар Мін скай 
га рад ской ка му наль най гас па дар кі Ула дзі мір ХА ДАР ЦЭ ВІЧ. — Да лей шы 
лёс па ве дам лен ня бу дзе за ле жаць ад ча су су так. Удзень яго пе ра на кі ру юць 
у па трэб ную жыл лё ва-экс плу а та цый ную служ бу сак ра та ру. Уна чы яго атры-
мае га рад ская ава рый ная служ ба. Дзя жур ны дыс пет чар аба вяз ко ва атры мае 
спра ва зда чу аб вы ка нан ні за яў кі, каб пра ін фар ма ваць аб гэ тым та го, хто яе 
па даў.

Адзі ная дыс пет чар ская га рад ская служ ба ЖЭС бу дзе пра ца ваць у тры зме-
ны. Кож ны зва нок бу дзе аў та ма тыч на рэ гіст ра вац ца, за піс вац ца і за хоў вац ца 
пэў ны тэр мін у спе цы я лі за ва най кам п'ю тар най ба зе. У ад ну зме ну па ве дам лен ні 
аб ня спраў нас цях у ста ліч най ка му наль най гас па дар цы бу дуць пры маць ка ля 
двац ца ці дыс пет ча раў. Ці хо піць іх сіл на двух міль ён ны го рад? Спе цы я ліс ты за-
пэў ні ва юць, што хо піць...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ВЫ ПЛАЧАНЫ ЧАР ГО ВЫ ТРАНШ КРЭ ДЫ ТУ 
СТЭНД-БАЙ МВФ

Бе ла русь учора вы ка на ла свае аба вя за цель ствы па крэ ды це стэнд-бай 
Між на род на га ва лют на га фон ду і ажыц ця ві ла чар го вае па га шэн не асноў-
на га доў гу ў па ме ры 64,7 млн СДР, што эк ві ва лент на $99,2 млн. Аб гэ тым 
па ве да мі лі БЕЛ ТА ў Мі ніс тэр стве фі нан саў.

Бе ла русь рэа лі за ва ла пра гра му стэнд-бай, пад тры ма ную крэ ды там МВФ на 
$3,5 млрд, у пе ры яд са сту дзе ня 2009 па кра са вік 2010 го да. Гэ та да ло маг чы-
масць кра і не за бяс пе чыць да дат ную ды на мі ку па шэ ра гу па зі цый у эка но мі цы і 
гра шо ва-крэ дыт най сфе ры. На 2013 год пры па даў пік вы плат па крэ ды це. Па пя-
рэд няе па га шэн не ад бы ло ся 30 снеж ня мі ну ла га го да, та ды рэс пуб лі ка вы пла ці ла 
109,5 млн СДР (бы ло эк ві ва лент на $168,3 млн).

НА АЛІМ ПІ Я ДУ Ў СО ЧЫ
...ад пра ві лі ся 33 су пра цоў ні кі «Ма гі лёў аб лаў тат ран са». Ра зам са сва і мі 
ка ле га мі з Бе ла ру сі (у скла дзе ка ман ды больш за 300 ча ла век) яны за-
про ша ны ў Со чы, каб зай мац ца па са жыр скі мі пе ра воз ка мі пад час XXІІ 
зі мо вых Алім пій скіх гуль няў.

Гэ та ста ла маг чы ма дзя ку ю чы да моў ле нас ці па між Ра сі яй і Бе ла рус сю на 
між ура да вым уз роў ні. Да рэ чы, «Со чы аў тат ранс» за клю чыў з кож ным аў та транс-
парт ным аб' яд нан нем кра і ны асоб нае двух ба ко вае па гад нен не.

— Усе на шы кан ды да ты — во пыт ныя лю дзі, стаж пра цы якіх склаў не менш 
чым 5 га доў, — ад зна чыў на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра «Ма гі лёў аб лаў-
та тран са» Ула дзі мір СКВАР ЦОЎ. — Ка ман дзі роў ка раз лі ча на на 70 дзён. Да 
па чат ку Алім пій скіх гуль няў на шым зем ля кам па трэб на бу дзе асво іць асаб лі вас ці 
ра бо ты на гор ных да ро гах, атры маць тэх ніч ны мі ні мум па пра ві лах да рож на га 
ру ху, азна ё міц ца з наз ва мі на се ле ных пунк таў. Не вы клю ча на, што пра ца ваць 
яны бу дуць на аў то бу сах Мінск ага аў та ма біль на га за во да, якія ў коль кас ці 250 
адзі нак на бы лі на шы су се дзі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ЁЛ КІ ПА ДА ЮЦЬ АД ВЕТ РУ
Моц ны ве цер стаў пры чы най па дзен ня на ва год ніх ёлак у роз ных га ра-
дах Брэст чы ны. Спа чат ку та кое над звы чай нае зда рэн не бу ра ўчы ні ла 
ў Бе ла азёр ску. 

На ва год няе дрэ ва па ва лі ла ся на га лоў най пло шчы го ра да. Ці ка ва, што пры 
гэ тым ілю мі на цыя не ад клю чы ла ся, ёл ка пра цяг ва ла ззяць, ле жа чы на ба ку.

Па рыў вет ру ўчы ніў та кі ж злы жарт і з га лоў най ёл кай у Лу нін цы. 15-мет ро вае 
дрэ ва не ўста я ла. На шчас це, ні ў ад ным з вы пад каў ні хто не па цяр пеў.

Яна СВЕ ТА ВА.

ХЛОП ЧЫК ПА СЯ РОД ВО ЗЕ РА НА ПА ЛІ...
У Чэ ры ка ве ра бот ні кі МНС вы ра та ва лі пя ці клас ні ка, які ака заў ся па ся-
род во зе ра на па лі.

Пра зда рэн не ўдзень па ве да міў ві да воч ца: на во зе ры па ву лі цы Дзміт ры е вай 
за дзе сяць мет раў ад бе ра га пад лёд пра ва ліў ся ча ла век. Па жар ная ава рый на-
вы ра та валь ная часць ад мес ца вы клі ку зна хо дзі ла ся за тры кі ла мет ры, і ўжо 
праз тры хві лі ны ра бот ні кі МНС бы лі на мес цы. Вы свет лі ла ся, што на ад лег-
лас ці 8 мет раў ад бе ра га, тры ма ю чы ся за жа ле за бе тон ную па лю, зна хо дзіц ца 
дзі ця. Да брац ца са ма стой на да су шы хлоп чык не мог: глы бі ня тут бы ла больш 
за паў та ра мет ра. Вы ра та валь ні кі да ста ві лі на бе раг вуч ня 5 кла са і пе рад алі 
бры га дзе хут кай ме ды цын скай да па мо гі. Дзі ця ў шпі та лі за цыі па трэ бы не ме ла, 
і яго ад пус ці лі з баць кам да до му.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПА САН КІ — І ПАД ЛЁД
У Ві цеб ску не да лё ка ад цэнт ра го ра да пя ці клас нік, які ка таў ся на сан ках 
з гор кі, пра ва ліў ся пад лёд на ра цэ. Вы ра та ваў хлоп чы ка вы пад ко вы 
свед ка.

— Ад бы ло ся гэ та а чац вёр тай га дзі не дня на пра спек це Люд ні ка ва ў ра ё не 
аў та ма біль на га мос та «Юбі лей ны» це раз ра ку Віць ба. Ву чань 5 кла са ся рэд няй 
шко лы № 28 по тым рас тлу ма чыў, што сан кі за еха лі на лёд і ён пай шоў іх да-
ста ваць. На ра цэ Віць ба, на ад лег лас ці трох мет раў ад бе ра га, ён пра ва ліў ся ў 
ва ду. Ча ла век, які пра хо дзіў мі ма, 21-га до вы Аляк сандр Жо лу дзеў, вы ра та ваў 
хлоп чы ка, — па ве да мі ла Ма ры на ФАН ДО, прэс-сак ра тар Ві цеб ска га аб лас-
но га ўпраў лен ня па над звы чай ных сі ту а цы ях. Школь ні ка на «хут кай» ад вез лі 
ў дзі ця чую аб лас ную клі ніч ную баль ні цу з па пя рэд нім ды яг на зам «агуль нае пе-
ра аха ла джэн не», а яго вы ра та валь нік ад пра віў ся да до му.

У Ві цеб скім аб лас ным упраў лен ні МНС у чар го вы раз на гад ва юць: «Будзь це 
асця рож ныя, не за хо дзь це на тон кі лёд! Не да зва ляй це дзе цям гу ляць па блі зу 
рэк і ва да ёмаў, па куль лёд не ста не тры ва лым і яго таў шчы ня не да сяг не пя ці 
сан ты мет раў».

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ПА МІЖ ДА ХАМ І СТОЛ ЛЮ
Вя лі кую пар тыю воб ле раў і ін ша га ры ба лоў на га пры лад дзя знай шлі мыт ні-
кі пры да гля дзе цяг ні ка «Санкт—Пе цяр бург—Кі еў», які ішоў ва Укра і ну.

Па кун ка мі бы ла за бі та між сто ле вая пра сто ра ў ад ным з ва го наў. Пе рад 
гэ тым пра вад ні ка спы та лі пра на яў насць та ва раў, што трэ ба за дэк ла ра ваць. 
Гра ма дзя нін Укра і ны ад пра па но вы ад мо віў ся. Як рас ка за лі ў Го мель скай 
мыт ні, пра вер ка пра хо дзі ла ў пунк це мыт на га афарм лен ня «Це ру ха». Бы лі 
зной дзе ны блеш ні, ба лан сі ры, ры ба лоў ныя шну ры і ін шае (уся го 493 адзін кі) 
на су му ка ля Br60 млн.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ПА РАЧ КА «ПРА МЫШ ЛЯ ЛА» Ў СА ЎНЕ
З са ўны па ву лі цы За ха ра ва ў ста лі цы кры мі наль ны ду эт у складзе ма ла-
до га ча ла ве ка і дзяў чы ны скра лі да ра гі ноў тбук і ма біль ны тэ ле фон.

Па куль хло пец вы гляд ваў, ча му б мож на бы ло «пры ра біць но гі», яго хаў рус ні ца 
спа кой на раз маў ля ла з ад мі ніст ра та рам і вы ву ча ла прэй ску рант цэн. Як толь кі яе 
на пар нік сха піў кам п'ю тар ную тэх ні ку і ма біль ны тэ ле фон і па кі нуў па мяш кан не, 
па спеш лі ва на кі ра ва ла ся да вы ха ду і са ма. Пра па жу ад мі ніст ра тар са ўны вы яві ла 
лі та раль на праз не каль кі хві лін. За раз пра ва ахоў ні кі вы шук ва юць па рач ку, якая 
на нес ла шко ду ар га ні за цыі на су му сем міль ё наў руб лёў. Па вод ле ін фар ма цыі 
Пар ты зан ска га РУ УС г. Мін ска, ёсць пад ста вы мер ка ваць, што гэ та да лё ка не 
адзі нае зла чын ства кры мі наль на га ду э та.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Свидетельство о государственной регистрации, печати и штампы Частно-
го торгового унитарного предприятия «Шотторг» (Минская область, Минский 
район, аг. Луговая Слобода, д. 86, пом. 36, УНП 691428480) считать недей-
ствительными.

Печать Частного торгового унитарного предприятия «РусМежТорг» 
(Минский р-н, п. Лесной, ул. Фабричная, 2а, пом. 5/9, УНП 691458445) 
считать недействительной.

Справаздача
Міжнароднага дабрачыннага фонду «Праект дапамогі дзецям Чаробыля» 

аб скарыстанні сваёй маёмасці за 2013 год
1. Колькасць заснавальнікаў Фонду — 8.
2. Набытая маёмасць — 2 будынкі (адзін — з мэтай заснавання дзіцячага дома сямейнага 
тыпу, другі — з мэтай заснавання дома незалежнага пражывання маладых інвалідаў).
3. Грашовыя сродкі, паступіўшыя ад заснавальніка ў якасці замежнай дабрачыннай дапамогі, 
— 329 572 еўра.
4. Грашовыя сродкі, паступіўшыя ад грамадзян Рэспублікі Беларусь, — 1 077 500 беларускіх 
рублёў.
5. Агульная сума расходаў, панесенных Фондам на дасягненне грамадска-карысных мэтаў, 
адпавядаючых статусу, — 4 495 884 967 беларускіх рублёў.
6. Прадпрымальніцкая дзейнасць Фондам не вялася. УНП 805001004

ЗЛАЧЫННАСЦЬ 
АДСТУПАЕ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка за да во ле ны вы-
ні ка мі ра бо ты МУС у 2013 го дзе. Та кую ацэн ку кі раў нік 
дзяр жа вы даў 14 сту дзе ня, пры ма ю чы з дак ла дам мі ніст ра 
ўнут ра ных спраў Іга ра Шу не ві ча, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-
служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра ка мен та ваў ня даў няе пры су джэн не 
дзяр жаў ных уз на га род кі раў ніц тву сі ла во га бло ка. Прэ зі дэнт пад-
крэс ліў, што гэ та перш за ўсё ацэн ка вы ні каў ра бо ты за мі ну лы 
год. «Мі ніс тэр ства аба ро ны пра вя ло вель мі маш таб нае ву чэн не, 
і, вя до ма, у гэ тым вель мі вя лі кая за слу га мі ніст ра — Юрыя Жа до-
бі на. І тое, што дзя сят кі ва ен ных га рад коў ад на ві лі з ру ін і по пе лу, 
пры вя лі ў нар маль ны стан, і тое, што ў нас ар мія ад чу вае ся бе як 
ар мія, і тое, што мы вы зна чы лі ся на перс пек ты ву — гэ та вя лі кая 
яго за слу га», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. Уз на га ро ду стар шы ні 
КДБ Ва ле рыю Ва куль чы ку Прэ зі дэнт рас тлу ма чыў яго вя лі кім 
аса біс тым укла дам у ства рэн не След ча га ка мі тэ та.

Што да ты чыц ца ўзна га ро джан ня мі ніст ра ўнут ра ных спраў, 
то кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што ў яго скла ла ся доб рае мер-
ка ван не аб ра бо це мі лі цыі ў мі ну лым го дзе. «Мі лі цыя пра ца ва ла 
ня дрэн на. Гэ та не для па хва лы. Вы ве да е це, што я не вель мі 
люб лю за хваль ваць лю дзей, але тым не менш трэ ба ад даць на-
леж нае», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за па тра ба ваў да ла жыць аб іс ну ю чых 
праб лем ных пы тан нях у мі ніс тэр стве, а так са ма аб сі ту а цыі з кад-
ра мі, на коль кі атры ма ла ся яе змя ніць у МУС і пад на ча ле ных струк-
ту рах у су вя зі з пра ве дзе най рэ ар га ні за цы яй. Кі раў нік дзяр жа вы 
так са ма да даў, што вы ні кі дзей нас ці як МУС, так і ін шых сі ла вых 
ве дам стваў, пра ку ра ту ры, бу дуць раз гле джа ны паз ней.

Мі ністр унут ра ных спраў Ігар Шу не віч да ла жыў аб не ка то рых 
пы тан нях раз віц ця сіс тэ мы МУС у бу ду чым, пра па на ваў шы шля хі 
да лей ша га ўдас ка на лен ня і рэ фар ма ван ня.

Га во ра чы аб вы ні ках ра бо ты за 2013 год, мі ністр ад зна чыў, што 
ўда ло ся да біц ца зні жэн ня агуль на га ўзроў ню зла чын нас ці. Так, у 
мі ну лым го дзе за рэ гіст ра ва на амаль на 12 тыс. менш за яў і па ве-
дам лен няў аб зла чын ствах. Ска ра ці ла ся коль касць зла чын стваў, 
учы не ных ра ней су дзі мы мі асо ба мі і не паў на лет ні мі. На дум ку 
Іга ра Шу не ві ча, ста ноў чых вы ні каў уда ло ся да біц ца дзя ку ю чы 
пра фі лак ты цы пра ва па ру шэн няў.

Акра мя та го, ме ры, якія пры ма юц ца ў дзяр жа ве, да лі маг чы-
масць да біц ца зні жэн ня траў ма тыз му і смя рот нас ці на да ро гах. 
Так, амаль на 26 пра цэн таў змен шы ла ся коль касць па ру шэн няў 
ско рас на га рэ жы му, і як вы нік — зні зі ла ся коль касць за гі ну лых і 
ра не ных гра ма дзян.

Па вы ні ках дак ла да кі раў нік дзяр жа вы вы зна чыў Мі ніс тэр ству 
ўнут ра ных спраў за да чы для рэа лі за цыі ў блі жэй шай перс пек ты ве 
і даў да ру чэн ні, на кі ра ва ныя на да лей шае ўдас ка на лен не дзей-
нас ці ор га наў унут ра ных спраў.

Анд рэй Ка бя коў, кі раў нік Ад мі-
ніст ра цыі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь, у рам ках се мі на ра 
«Аб удас ка на лен ні ра бо ты бу-
даў ні чай га лі ны» на ве даў Жо-
дзі на і на свае во чы па ба чыў, як 
на ра дзі ме сла ву тых са ма зва лаў 
увод зяць у строй даў га бу ды.

Яшчэ ў снеж ні Ка мі тэт дзяр жаў на-
га кант ро лю пры вёў да лё ка не са мую 
пры го жую ста тыс ты ку. Аказ ва ец ца, у 
Мін скай воб лас ці най боль шая коль-
касць праб лем ных да моў. У лі пе ні 
2013 го да ў спіс тра пі ла 106 бу доў ляў. 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка-
шэн ка даў на вы ра шэн не праб ле мы 
6 ме ся цаў.

— Мы ўжо вы ка на лі пра гра му 2013 
го да. Увя лі ў строй 4 жы лыя шмат па-
вяр хо выя да мы. А гэ та агу лам амаль 
500 ква тэр, — тлу ма чыць сі ту а цыю 
Кан стан цін КУШ НЕР, на мес нік 
стар шы ні Жо дзін ска га гар вы кан ка-
ма. — А ця пер мы за кры ва ем гра фік 
па ўвод зе праб лем ных да моў. Спа-
дзя ём ся на рыт міч нае фі нан са ван не. 
Сё ле та не аб ход на здаць 4 да мы.

Ад ным з даў га бу даў з'яў ля ец ца 
дзе вя ці па вяр хо вік на 230 ква тэр па 
Ла гой скай ву лі цы, што на ўскрай ку 
го ра да. Ме на ві та сю ды і пры ехаў Анд-
рэй Ка бя коў. Кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 
асаб лі ва ці ка ві лі тэр мі ны зда чы па бу-
доў і шля хі вы ра шэн ня праб лем, бо, 

як пры знаў ся Мі ха іл АМЕЛЬ ЯН ЧУК, 
стар шы ня Жо дзін ска га гар вы кан-
ка ма, ёсць пэў ныя пы тан ні з фі нан са-
ван нем. Усе даў га бу ды па він ны быць 
зда дзе ны да лі пе ня.

Та рас ШЧЫ РЫ.
г. Жо дзі на.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Па мя та ю чы, коль кі лю дзей прый шло ўлет-

ку да кры жа свя то га Анд рэя Пер ша зва на га, 
вар та раз ліч ваць ме на ві та на дру гі ва ры янт 
раз віц ця па дзей. Хоць на вы хад ныя сі ноп ты кі 
абя ца юць да 18 гра ду саў ма ро зу, на ўрад ці 
зі мо вая сцю жа здоль ная бу дзе паў плы ваць 
на жа дан не вер ні каў ска рыс таць уні каль ную 
маг чы масць па ба чыць свя ты ню на ўлас ныя 
во чы і да кра нуц ца да яе. Асаб лі ва гэ та да-
ты чыц ца жан чын: Да ры валх воў па ста ян на 
за хоў ва юц ца ў ма нас ты ры свя то га Паў ла на 
свя той га ры Афон, на якую, як вя до ма, тра-
піць мо гуць вы ключ на муж чы ны.

У лю бым вы пад ку мін ская мі лі цыя абя-
цае за бяс пе чыць гра мад скі па ра дак ля До-
ма Мі ла сэр нас ці, дзе ў блі жэй шыя дні збя-
руц ца ты ся чы па лом ні каў з усёй кра і ны. 
Як за явіў ня даў на на мес нік на чаль ні ка га-
лоў на га ўпраў лен ня ахо вы пра ва па рад ку і 
пра фі лак ты кі МУС пад пал коў нік мі лі цыі Іван 
Куб ра коў, цяпер ад соч ва ец ца сі ту а цыя ў Ра-
сіі, дзе зна хо дзіц ца свя ты ня, пе рай ма ец ца 
до свед ка лег па ме рах пе ра сця ро гі. Праў да, 
права ахоў ні кі ад зна ча юць, што пра ней кія 
па ру шэн ні гра мад ска га па рад ку га ва рыць не 
да во дзіц ца: лю дзі пры хо дзяць да свя тынь са 
свет лы мі дум ка мі і на ме ра мі, та му і не аб ход-
насць ста яць у чар зе ўспры ма юць спа кой на 
і доб ра зыч лі ва. Тым не менш мес ца, дзе бу-
дзе зна хо дзіц ца свя ты ня, і тэ ры то рыю ва кол 
возь муць пад круг ла су тач ную ахо ву. А ДАІ 
ўжо пра ду гле дзе ла, дзе тыя, хто пры е дзе 
на ўлас ным аў то, змо гуць без праб лем яго 
па ста віць. У вы пад ку не аб ход нас ці, па пры-

кла дзе Маск вы, бу дуць ста яць і аў то бу сы, 
дзе мож на бу дзе па грэц ца.

Вя до ма, што з Афо на да ста вяць толь кі част-
ку да роў — адзін з дзе ся ці іс ну ю чых каў чэ гаў. 
Іх, да рэ чы, ні ко лі не вы во зяць усе ра зам: з-за 
вя лі кай каш тоў нас ці — най перш, без умоў-
на, ду хоў най. Да ры за хоў ва юц ца ў рыз ні цы 
ма нас ты ра свя то га Паў ла. Тыя, што змо жам 
па ба чыць мы, — гэ та тры за ла тыя ўпры го-
жан ні — два ў фор ме тра пе цыі і ад но пра ма-
ву голь нае. Яны зу сім не вя лі кія — пры клад на 
4-5 сан ты мет раў на 4-6, таў шчы ня ўся го тры 
мі лі мет ры. Да іх пры ма ца ва ныя ся рэб ра ныя 
па цер кі з на ні за ны мі ша ры ка мі з ла да ну і мі ры і 
жам чу жы на мі. За хоў ва юц ца яны ў ся рэб ра ным 
ча кан ным каў чэ гу, даў жы ня яко га 40 сан ты-
мет раў, шы ры ня — 27, а вы шы ня — 15.

Да рэ чы, як ска за на ў да ку мен це, які ма-
нас тыр свя то га Паў ла рас паў сю дзіў да пры-
быц ця да роў, тое, што свя ты ню па мяс ці лі ў 
ся рэб ра ныя каў чэ гі, — не вы пад ко ва. Тым 
са мым свя та ры ха це лі па ка заць, што да рам 
на ле жыць та кое ж па кла нен не, як і свя тым 
мо шчам. Бо «па кла ня ю чы ся да рам, мы па-
кла ня ем ся не зо ла ту і не смір не, а Бо жай 
бла га да ці, якая за ста ла ся на да рах «ус кла-
дан нем рук Тва іх, Ісу се»...

Царк ва вель мі асця рож на ста віц ца да па-
ве дам лен няў аб цу дах, якія ад бы ва юц ца ля 
той або ін шай свя ты ні. Але ў афі цый ным да-
ку мен це з Афо на за свед ча на ня ма ла цу даў, 
якія здзейс ні лі Да ры. На прык лад, у жніў ні 
1982 го да з-за ма лан кі зу сім не да лё ка ад 
ма нас ты ра свя то га Паў ла раз га рэў ся па жар. 
По лы мя хут ка бег ла па вы су ша най лет няй 

спё кай зям лі, яго спра ба ва лі па ту шыць, але 
не да лі ра ды. Але як толь кі з хра ма вы нес лі 
каў чэг з да ра мі, пра чы та лі ма літ ву і ўзня лі 
свя ты ню над мес цам, дзе бу ша ваў па жар, 
ве цер рэз ка па мя няў на пра мак і по лы мя 
спы ні ла ся... А ў 2012 го дзе жы хар ка Грэ цыі 
Анас та сія Ан ге лі, якая слеп ла з-за рэд ка га 
ві ру су — з ім не спра ві лі ся ўра чы, — да кра-
нуў шы ся да част кі да роў, якія пры вез лі да 
па кла нен ня ў іх пры ход, праз тры дні ста ла 
доб ра ба чыць... У апош ні час час та фік су-
юц ца вы пад кі вы ля чэн ня ду хоў на хво рых і 
спан тан ных лю дзей.

На сель ні кі ма нас ты ра свед чаць, што «Гас-
подзь спры яль на ста віц ца да ўша на ван ня 
гэ тай вя лі кай свя ты ні, бо ме на ві та пас ля та-
го, як да яе да кра нец ца вя лі кая коль касць 
вер ні каў, Да ры па чы на юць рас паў сюдж ваць 
дзі вос ны во дар. Шмат лі кія цу ды і аца лен ні 
так са ма най час цей ад бы ва юц ца ад да роў, 
ка лі яны зна хо дзяц ца ся род мі ран».

Як пра віль на па кла ніц ца свя ты ні? Як і мо-
шчам, як і аб ра дам, пе ра хрыс ціў шы ся, пры-
клас ці ся да яе вус на мі. Але га лоў нае, ба дай, 
ве даць і па мя таць вось гэ тыя сло вы на ста я-
це ля ма нас ты ра свя то га Паў ла ар хі манд ры та 
Пар фе нія (ён, да рэ чы, су пра ва джае свя ты ню 
з дэ ле га цы яй ма на хаў): «З якой па ко рай і па-
ва гай бы лі пры не се ныя гэ тыя да ры Гос па ду! 
З та кой жа глы бо кай па ва гай і лю боўю мы 
па він ны па кла няц ца Яму, і за мест зо ла та 
пры нес ці Яму ззян не чыс тых слоў і спраў, 
за мест ла да ну — ма літ ву, за мест смір ны — 
ад мо ву ад страс цей»...

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

«ЗА МЕСТ ЗО ЛА ТА — ЗЗЯН НЕ ЧЫС ТЫХ СЛОЎ І СПРАЎ...»

НА ВА СЕЛ ЛЕ ЧА КА ЕЦ ЦА Ў ЛІ ПЕ НІ

Краб-гі гант па іме ні 
Пят ро віч, які, як ча ка-
ец ца, бу дзе прад каз-
ваць вы ні кі ЧС-2014 
па ха кеі, за ся ліў ся ў 
спе цы яль ны аква ры-
ум, сты лі за ва ны пад 
ха кей ную пля цоў ку, 
ва ўлас най Зі мо вай 
за ле мінск ага цэнт ра 
акі я наг ра фіі «Ад кры-
ты акі ян». Ме на ві та ў 
гэ тай за ле краб бу дзе 
прад каз ваць вы ні кі 
гуль няў чэм пі я на ту.
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КАНТ РА БАН ДУ СПЫНІЛІ
Су пра цоў ні кі Ві цеб скай мыт ні пе ра-
шко дзі лі не за кон на му ўез ду двух 
кант ра банд ных гру за вых аў та ма бі-
ляў «Воль ва».

— Аў та ма бі лі ўяз джа лі на тэ ры то рыю 
Мыт на га са ю за ў якас ці транс парт ных срод-
каў між на род най пе ра воз кі. Пе ра воз чык — 
фір ма, за рэ гіст ра ва ная ў Літ ве. Гра ма дзя не 
гэ тай кра і ны пры дэк ла ра ван ні ўка за лі, што 
гру за ві кі еха лі па раж ня ком пад за груз ку 
пе нап лас ту. Але вы свет лі ла ся, што гэ та 
не ад па вя дае рэ ча іс нас ці, — па ве да мі лі 
«Звяз дзе» ў мыт ні.

«Воль ва» ха це лі ўвез ці без вы пла ты 
мыт ных пла ця жоў. Два аў та ма бі лі агуль-
ным кош там больш як 2 міль яр ды руб лёў 
кан фіс ка ва ны. Пра во дзіц ца да лей шая 
пра вер ка ў рам ках ад мі ніст ра цый на га 
пра цэ су.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ

�

У 2014-м, аб' яў ле ным у Бе ла ру-
сі Го дам гас цін нас ці, пра тое, як 
і чым за ва біць ін ша зем на га ту-
рыс та, мы бу дзем га ва рыць яшчэ 
не раз. Па куль жа, па вод ле слоў 
Ва дзі ма КАР МА ЗІ НА, ды рэк та ра 
дэ парт амен та па ту рыз ме, сён-
ня толь кі ка ля 10-15 пра цэн таў 
тур фір маў зай ма юц ца ту рыз мам 
«на ўезд», ня гле дзя чы на тое, 
што тым, хто раз ві вае ўяз ны ту-
рызм, пра па ноў ва юц ца льго ты 
па апла це ПДВ. Яно і зра зу ме ла: 
вы яз ны ту рызм у нас сён ня на-
шмат больш па пу ляр ны. Пра гэ та 
і ін шае Ва дзім Кар ма зін рас ка заў 
пад час ін тэр ак тыў на га дыя ло гу ў 
рам ках ан лайн-кан фе рэн цыі на 
сай це Бел ТА.

Хто пры е дзе 
на чэм пі я нат све ту?

«У асноў ным да нас бу дуць ехаць 
гос ці з кра ін, ка ман ды якіх удзель-
ні ча юць у чэм пі я на це. На пра цэн таў 
70 мы ча ка ем ра сі ян, пра тое, што іх 
бу дзе боль шасць, свед чыць про даж 
бі ле таў. Ак тыў на куп ля юць бі ле-
ты з кра ін Ска нды на віі, а так са ма 
з Лат віі, Літ вы; ка ля 5 пра цэн таў 
вы куп ле на гра ма дзя на мі Ка на ды 
і ЗША.

Ба лель шчык — гэ та асаб лі вы 
ту рыст. Най перш яго ці ка вяць са-
мі спар тыў ныя ме ра пры ем ствы, 
а так са ма раз мя шчэн не, аб' ек ты 
хар ча ван ня. Мы рэ аль на ацэнь ва-
ем сі ту а цыю і не ча ка ем, што ўсе 
бу дуць за каз ваць эк скур сій ныя 
пра гра мы. Мы раз ліч ва ем на тое, 
што ў Мін ску ад на ча со ва бу дзе 20 
ты сяч заў зя та раў што дзён на, і гэ та 
толь кі тыя, хто пры е дзе на мат чы.

На ват у за леж нас ці ад на цы я-
наль нас ці ту рыс та ёсць спе цы фі ка. 
Нем цы, на прык лад, больш ся мей-
ныя лю дзі, бу дуць гру па мі пры яз-
джаць. З Поль шчы ці Літ вы пры бу-
дзе больш ін ды ві ду аль ных ту рыс таў. 
Ся рэд ні ўзрост гас цей ЧМ-2014 бу-
дзе, як мяр ку ем, да 35 га доў — най-
больш ак тыў ныя лю дзі, якія лю бяць 
па да рож ні чаць».

Ці пад стро яц ца 
пад ту рыс таў му зеі?

«Асноў ныя аб' ек ты Мін ска, на-
прык лад, мас тац кі, гіс та рыч ны і ін шыя 
му зеі па він ны ад на знач на пра ца ваць 
не да 18 га дзін. Мы па ста ві лі за да чу 
да 1 лю та га вы зна чыць ап ты маль-
ны рэ жым ра бо ты, каб за да во ліць 
па жа дан ні турфір маў і гас цей, якія 
ванд ру юць са ма стой на. Да дзе на да-
ру чэн не, каб без вы хад ных пра ца ва лі 
ту рыс тыч на-ін фар ма цый ныя цэнт ры 
кра і ны, асаб лі ва ў Мін ску. На круг ла-

су тач ны рэ жым ра бо ты не ўза ба ве пя-
рой дзе і ту ра пе ра тар «Цэнтр ку рорт», 
дзе пла ну ец ца ства рыць «га ра чыя 
лі ніі» і кол-цэнт ры для да па мо гі ту-
рыс там у ра шэн ні праб лем, якія ўзнік-
нуць. А на чы гу нач ным вак за ле бу дзе 
пра ца ваць ка ар ды на цый ны цэнтр для 
вы ра шэн ня пы тан няў на транс пар це: 
хтосьці згу біў бі лет, хтось ці ад стаў ад 
гру пы і да т.п.»

«Гаст ра на міч ны 
ту рызм» у модзе

«Па доб ныя іні цы я ты вы пад трым лі-
ва юц ца. Ужо шос ты раз пра во дзіў ся 
тра ды цый ны фес ты валь «Мо та льскія 
пры сма кі», які на быў ту рыс тыч ную 
на кі ра ва насць. Ле тась у Мін ску прай-
шоў ку лі нар ны фес ты валь. Акра мя 
та го, ад на з ка фед раў БДУ ак тыў-
на зай ма ец ца ад ра джэн нем на цы я-
наль най кух ні і тым, як яе пад нес ці 
ту рыс там.

У пра ек це пла на ме ра пры ем стваў 
па Го дзе гас цін нас ці зна чыц ца ар га-
ні за цыя рэс пуб лі кан ска га сыр на га 
фес ты ва лю, які прой дзе ў Мін ску ці 
пад Мінск ам».

Як бу дуць рых та ваць спе цы я ліс-
таў ту рін дуст рыі і ці ста не ўсмеш ка 
аба вяз ко вым ат ры бу там на ша га аб-
слу го ва га пер са на лу?

«У нас пэў ны пе ра бор на гэ тым 
рын ку: пад рых тоў ку вя дуць 20 ВНУ 
і 6 ССНУ, яшчэ 6 ВНУ зай ма юц ца 
пе ра пад рых тоў кай. Кож ны год 2,8 ты-
ся чы ча ла век вы пус ка юц ца на ры нак 
ту рыз му. Але мы су ты ка ем ся з праб-
ле май ніз кай прак тыч най ары ен та ва-
нас ці на ву чан ня. Вы пуск ні кам не стае 
і прак ты кі на на шых прад пры ем ствах, 
і за меж ных ста жы ро вак.

Мы ста лі вель мі асця рож на па ды-
хо дзіць да ўвя дзен ня но вых спе цы-
яль нас цяў у гэ тай сфе ры: іх шмат. 
Каб не па кі даць вы пуск ні коў без ра-
бо ты. На прык лад, пра пра цоў ва ла ся 

пы тан не асоб най спе цы яль нас ці па 
аг ра ту рыз ме, але, ду маю, па куль да-
стат ко ва аб ме жа вац ца кур са мі па вы-
шэн ня ква лі фі ка цыі. Не ўяў ляю, як на 
пра ця гу пя ці га доў мож на на ву чаць 
та кой спе цы яль нас ці.

Спра ва не толь кі ва ўсмеш ках, а і ў 
за ха ван ні тых стан дар таў, якія аб' ект 
ту рыз му на ся бе бя рэ. Ка лі гас ці ні ца 
«пяць зо рак», тут ужо трэ ба ўсмі хац-
ца без уся ля кіх чэм пі я на таў, як, між 
ін шым, і ў ас тат ніх га тэ лях — гэ та 
за кон нае па тра ба ван не да лю бой 
сфе ры аб слу гоў ван ня».

Ці лёг ка ін ша зем цу 
ары ен та вац ца ў Бе ла ру сі?

«Мно гія на шы за меж ныя гос ці 
ад зна ча юць, што бе ла рус кія да ро гі 
зруч ныя і ін фар ма тыў ныя, на іх лёг-
ка за ры ен та вац ца і знай сці па трэб-
ны на се ле ны пункт. Але па куль не 
ха пае да рож ных па ка заль ні каў. За 
мі ну лы год мы су мес на з Мін куль там 
і Мінт ран сам уста на ві лі па ка заль ні кі 
па ўсіх лі та раль на аб' ек тах так зва най 
ну ля вой ка тэ го рыі (гэ та аб' ек ты са 
спі са гіс то ры ка-куль тур най спад чы-

ны). Уся го ў рэ гі ё нах вы раб ле на і 
ўста ноў ле на 1700 зна каў роз най 
на кі ра ва нас ці. Але больш нас хва-
лю юць на се ле ныя пунк ты, ме на ві-
та там важ на за бяс пе чыць доб ры 
ўзро вень ары ен та ван ня. У гэ тым 
пла не Мінск сур' ёз на пад цяг нуў ра-
бо ту: і мет ра па лі тэн, і ву ліч ныя па-
ка заль ні кі. Як па каз вае апы тан не, 
уз ро вень ін фар ма тыў нас ці ў ста лі-
цы лю дзей за да валь няе».

Як рэ кла ма ваць 
свае ту рыс тыч ныя 
маг чы мас ці за мя жой?

«Па ча ла пра ца ваць но вая вер-
сія сай та www.belarustourіsm.by, дзе 
ство ра ны но вы ін тэр фэйс і ўдас ка-
на ле на сіс тэ ма на ві га цыі. Раз ві ва-
ец ца сіс тэ ма элект рон на га бра ні ра-

ван ня. З'я ві ла ся ма біль ная экс кур сія 
па Верх нім го ра дзе ў Мін ску.

Сё ле та бу дзе ар га ні за ва на ра бо та 
на цы я наль на га стэн да на між на род-
ных ту рыс тыч ных вы ста вах Adventur 
(Віль нюс), EMІTT (Стам бул), ІMTM 
(Тэль-Авіў), ІTB (Бер лін), Іntourmarket 
(Маск ва), WTM (Лон дон), Tour & Travel 
(Вар ша ва).

Да чэм пі я на ту све ту па ха кеі на 
пад ста ве пра ве дзе на га кон кур су 
вы бра ны ге не раль ны ту ра пе ра тар 
— «Цент рку рорт». За клю ча ны да га-
во ры аб су пра цоў ніц тве з ту рыс тыч-
ны мі кам па ні я мі Ра сіі, Укра і ны, Літ вы, 
Лат віі, Поль шчы, Сла ва кіі, Шве цыі, 
Швей ца рыі, Фін лян дыі, Гер ма ніі, 
ЗША, Ка на ды і Іта ліі».

Пад рых та ва ла Эмі лія ШЭ ЛЕСТ.

Год гас цін нас ці: пы тан ні і ад ка зыГод гас цін нас ці: пы тан ні і ад ка зы  ��

САР ДЭЧ НА ЗА ПРА ША ЕМ!
На чэм пі я нат све ту пры едуць у асноў ным ма ла дыя лю дзі, му зеі пач нуць пра ца ваць 

паз ней, а асоб най спе цы яль нас ці па аг ра ту рыз ме па куль не пра ду гле джа на

ТурызмТурызм  ��

РАСІЯНЕ ПАЛЮБІЛІ МІНСК
Мінск увай шоў у трой ку са мых на вед валь ных ра сі я на мі 
га ра доў СНД у 2013 го дзе. Пра гэ та па ве дам ляе ра сій скі 
сэр віс ан лайн-бра ні ра ван ня атэ ляў Оktоgо.ru.

Акра мя ста лі цы Бе ла ру сі, у трой ку ўвай шлі Кі еў і Адэ са. Да лей 
у рэй тын гу на вед ван няў ідуць Кі шы нёў, Ал ма-Ата, Ба ку, Львоў, 
Аста на, Ерэ ван і Таш кент.

Рэй тынг Оktоgо.ru скла дзе ны на асно ве да ных бра ні ра ван ня 
гас ці ніц ра сі я на мі ў кра і нах СНД у 2013 го дзе. У па раў на нні з 2012 
го дам коль касць ту раў па га ра дах СНД, за бра ні ра ва ных ра сі я на мі 
праз ін тэр нэт, вы рас ла больш як у два ра зы.

У 2013 го дзе ра сі я не па да рож ні ча лі ў Мінск у ся рэд нім на тры дні. 
Най боль шай па пу ляр нас цю ка рыс та лі ся ў ра сій скіх ту рыс таў та кія 
вы дат ныя мяс ці ны, як Свя та-Ду хаў ка фед раль ны са бор на пло шчы 
Сва бо ды, На цы я наль ны ака дэ міч ны тэ атр імя Ян кі Ку па лы, Пі шча-
лаў скі за мак, абел іск на пло шчы Пе ра мо гі і Тра ец кае прад мес це.

�

ПА ЦЯП ЛЕН НЕ 
НЕ НЯ СЕ НЕ БЯС ПЕ КІ АЗІ МЫМ
Не пры выч ныя для Бе ла ру сі плю са выя тэм пе ра ту ры ў ся-
рэ дзі не зі мы не па він ны не га тыў на паў плы ваць на азі мыя 
збож жа выя. У гэ тым за пэў ніў ка рэс пан дэн та БЕЛ ТА пер шы 
на мес нік мі ніст ра сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня Бе ла-
ру сі Ле а нід МА РЫ НІЧ.

«Не бяс пе кі для азі мых збож жа вых куль тур ня ма, — ска заў 
пер шы на мес нік мі ніст ра. — Як мы ве да ем, ве ге та цыя рас лін ад-
бы ва ец ца пры ся рэд ня су тач най тэм пе ра ту ры 5 гра ду саў цяп ла і 
вы шэй шай. За ўвесь пе ры яд па цяп лен ня ў Бе ла ру сі та кой тэм пе-
ра ту ры не бы ло». Пры гэ тым Ле а нід Ма ры ніч звяр нуў ува гу, што 
ў кра і нах За ход няй Еў ро пы та кія тэм пе ра ту ры зі мой з'яў ля юц ца 
нор май, і азі мыя нар маль на пе ра но сяць зі моў ку.

Фо та БЕЛ ТА.


